
 

Welkom bij Ons Huis  

 

Zo’n 10.000 mensen hebben een thuis bij ons. Dat maakt ons trots en geeft ons 

energie. Ons Huis? Dat zijn wij, 56 collega’s die samen zorgen voor betaalbare 

huurwoningen in prettige buurten in Enschede en omgeving. 
 

Bij alles wat Ons Huis doet werken wij vanuit onze kernwaarden: Samen, Betrokken, Persoonlijk en 

Ontwikkelend.  We houden van een persoonlijke benadering en voelen ons betrokken. Niet alleen bij 

huurders en woningzoekenden maar ook bij andere maatschappelijke partners met wie we samenwerken. 

Het gaat immers áltijd om mensen. In ons werk en als organisatie blijven we ons ontwikkelen, zodat we ons 

steeds sterk kunnen maken voor kwetsbare groepen en maatschappelijke issues. Niet voor niets is ons 

motto: wonen doen we samen. 

 

Een belangrijk speerpunt is de toekomstbestendige woningvoorraad. Daarom maken we een volgende stap 

in de professionalisering van het proces rondom vastgoedsturing. We werken vanuit een multidisciplinair 

team aan de portefeuillestrategie en de transitieopgave. Dit doen we in nauwe afstemming met collega 

corporaties en de gemeente Enschede. We willen meer capaciteit en deskundigheid aan dit team 

toevoegen. 

 

 

Daarom zoeken wij een  

Adviseur Vastgoedsturing (36 uur) 
 

Dit heb jij in huis 

Je bent een doortastende professional die in staat is om samen met anderen de portefeuillestrategie verder 

vorm te geven. Je hebt een integrale blik op Vastgoedsturing en zoekt actief de samenwerking met andere 

afdelingen; je bent een echte verbinder. Daarnaast kun je goed schakelen tussen strategisch, tactisch en 

operationeel niveau. Je overziet het grotere geheel zonder de details uit het oog te verliezen. Je bent 

analytisch sterk en hebt een duidelijke visie. Ook weet jij je schriftelijk en mondeling uitstekend uit te 

drukken in begrijpelijke taal. Je bent dus een ondernemende vastgoed professional met overtuigingskracht 

die sterk is in coördineren, plannen en organiseren. Daarbij vertrouw je op jouw theoretisch fundament 

(HBO+/WO denkniveau) en je ruime werkervaring op het gebied van vastgoedmanagement, bij voorkeur in 

het sociale domein en/of volkshuisvesting.  

 

Zo werk jij aan Ons Huis 

Als Adviseur Vastgoedsturing vervul je een regierol in de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Je 

ontwikkelt strategisch en tactisch beleid op het gebied van vastgoed, om daarmee een positieve bijdrage te 

leveren aan de kwaliteit, beschikbaarheid en het rendement van onze portefeuille. Uiteraard houd je hierbij 

rekening met de vooraf bepaalde ambities en organisatiedoelstellingen. Je bent verantwoordelijk voor het 

opzetten en bewaken van een goedlopend proces Vastgoedsturing. Hieronder valt het opstellen en 

herijken van de lange termijn portefeuillestrategie. Je maakt analyses van de woningmarkt en ons eigen 

vastgoed en vertaalt deze naar voorstellen voor de vastgoedportefeuille. Je zorgt intern en extern voor 

zowel een breed draagvlak t.a.v. de portefeuillestrategie als voor de aanpak om deze te realiseren. Dit 

alles doe je uiteraard niet alleen, maar met collega’s, gemeente en andere maatschappelijke partners. Ook 

vertegenwoordig je Ons Huis bij externe overleggen op strategisch en tactisch niveau. 

 

  



  

Dit hebben wij in huis 

Het beste dat we je kunnen bieden, dat is dat je je bij ons thuis voelt en dat je je nooit hoeft te vervelen met 

deze uitdagende baan. Met 56 collega’s waar je op kunt bouwen. Wij bieden je veel vrijheid in deze 

veelzijdige functie, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en …… ook belangrijk, een salaris volgens de 

CAO Woondiensten (schaal L). 

 

Kom binnen bij Ons Huis! 
Ben jij de verbindende vastgoed professional met overtuigingskracht die de regie durft te pakken in de 

ontwikkeling van onze vastgoedportefeuille…. waar wacht je dan op! Stuur uiterlijk 2 december a.s. een e-

mail met je motivatie en cv naar sollicitatie@onshuis.com. Dit is het moment om jezelf aan ons voor te 

stellen! 

Wij zetten deze vacature gelijktijdig in- en extern uit. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor. 

 

Heb je nog vragen? Bel voor vragen over de functie Yolanda Winkelhorst (Directeur-Bestuurder) op  

06 51 29 61 28 of bel voor vragen over de procedure Maureen van Tongeren (HR Adviseur) op  

06 18 87 13 03. 

 

Laat ons net zo enthousiast jouw verhaal lezen, we kijken ernaar uit! 
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