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Volkshuisvesting Arnhem 

Er verandert veel in de wereld. Ook in de Arnhemse samenleving. Mensen 

worden ouder en er wonen steeds meer mensen alleen. Er wordt meer 

participatie en eigen kracht van burgers gevraagd. Nieuwe technologie heeft 

invloed op het leven van bewoners en klimaatvraagstukken dwingen om 

versneld te verduurzamen. Door woningtekorten en marktwerking wordt het 

voor veel mensen steeds moeilijker om te wonen zoals zij dat willen. De 

huidige tijd van de coronacrisis maakt bovendien extra zichtbaar hoe 

belangrijk een goed thuis, een prettige buurt en een sociaal netwerk is.  

 

Het bezit van Volkshuisvesting is in sterke mate geconcentreerd in 

wijken/buurten met een grote maatschappelijke opgave. De huidige 

woningmarkt vraagt om groei, verduurzaming en verdere verbetering van 

ons vastgoed. Daarbij gaan we de maatschappelijke en financiële prestaties 

van onze complexen verbeteren. We hebben stevige ambities in een 

omgeving die ons voortdurend uitdaagt. 

 

Onze organisatie 

Als lokaal verankerde woningcorporatie werkt Volkshuisvesting met 140 

collega’s samen aan ruim 13.000 betaalbare en goede woningen in vitale 

wijken in Arnhem. Huidige en toekomstige veranderingen leveren nieuwe 

vragen over wonen op. Voor bewoners, voor partners en voor de organisatie. 

Door gerichte samenwerking worden vanuit gezamenlijke energie en kracht 

nieuwe antwoorden en de weg vooruit gevonden, want: Samen werkt! 

 

Volkshuisvesting staat voor en handelt vanuit vier kernwaarden waar 

iedereen uit de organisatie op aanspreekbaar is: Betrokken, Daadkrachtig, 

Samen en Creatief. Vanuit deze kernwaarden zijn medewerkers erop gericht 

om de juiste dingen te doen en deze ook goed te doen 

 

  



 

Jouw opdracht 

Medio 2018 zijn we van start gegaan met vastgoedsturing nieuwe stijl. Onze 

portefeuillestrategie is onlangs geactualiseerd. Voor alle complexen hebben 

we de strategie herijkt. De komende jaren ligt onze uitdaging in het verder 

door ontwikkelen en implementeren van assetmanagement. 

 

Complexsturing en optimalisatie 

De opgave voor de assetmanager is om de portefeuille verder te 

optimaliseren door middel van transformatie en verbetering van de 

exploitatie. Dit betekent dat je werkt aan de vertaling van de 

portefeuillestrategie, de gezamenlijke wijkvisies en onze financiële 

doelstellingen naar tactisch niveau: gebiedsplannen en complexplannen. Je 

coördineert en maakt complexplannen aan de hand van grondige complex 

prestatieanalyses. Daarvoor maak je gebruik van data uit diverse systemen en 

bronnen én van mensen. Je betrekt actief collega’s van verschillende 

afdelingen voor een integrale analyse en afwegingen en voor draagvlak. Je 

bewaakt de voortgang van de complexplannen, levert input voor de 

meerjarenbegroting en MJOB en geeft feedback op de portefeuillestrategie. 

Tevens monitor je door het jaar heen de prestaties van complexen in 

exploitatie en signaleert en initieert optimalisatie daarvan. 

 

Investeringsvoorstellen en acquisitie 

Op basis van die complexplannen, initieer je de vastgoedprojecten. Daarbij 

ben je in staat om via een integrale benadering en een helder 

afwegingskader investeringsvoorstellen te formuleren die je evenwichtig 

kunt toelichten aan het MT. Deze voorstellen zijn in gezamenlijkheid en 

vanuit verschillende perspectieven opgesteld. Jij voert daarbij de regie en 

bent in staat je collega’s van de afdelingen Wonen/Woonbeheer, Vastgoed 

en Financiën in goede samenwerking te betrekken. Tijdens de 

bouw/verbeteringen bewaak je de gestelde kaders samen met de afdeling 

Vastgoed. 

 

Tot slot levert de assetmanager een  belangrijke bijdrage aan initiatie van 

acquisities op basis van de gestelde portefeuilledoelstellingen. Je bent 

kritische sparringspartner voor het Team Ontwikkeling binnen de afdeling 

Vastgoed. Je toetst en adviseert bij acquisitievoorstellen en denkt vanuit 

jouw rol mee naar optimale invulling van kansen. Je houdt ervan om te 

werken aan vernieuwende vooruitstrevende projecten. 



 

Team Strategie 

De assetmanager is onderdeel van het team strategie dat rechtstreeks wordt 

aangestuurd door de Directeur bestuurder. Er ligt een uitdaging om het team 

strategie verder te ontwikkelen en te positioneren binnen de organisatie. 

Momenteel bestaat het team uit een Strategisch adviseur (verantwoordelijk 

voor de (markt)analyses en de portefeuillestrategie) en een Adviseur 

strategie. Het team schept koers en kaders en heeft een verbindende rol 

richting Wonen en Vastgoed om die ambities te realiseren. In het 

ontwikkelplan is naast de huidige vacature voor assetmanager in een 

2eassetmanager en een vastgoedanalist (ondersteund door Financiën en 

integrale werkgroepen) voorzien. De 2eassetmanager willen we met een 

intern opleidingstraject laten ingroeien in de functie.  De assetmanager die 

nu extern geworven wordt speelt een rol om dit verder in te bedden en vorm 

te geven. 

Wie ben jij? 

Enthousiaste en ervaren assetmanager die de vastgoedsturing naar een hoger 

plan kan brengen (32 – 36 uur) 

 

Je hebt ervaring in de vastgoedsector, bijvoorbeeld opgedaan als 

assetmanager bij een woningcorporatie of bij een vastgoedbelegger. 

Je beschikt over actuele kennis van de vastgoedmarkt en hebt een goed 

ontwikkeld marktgevoel, waaronder de sociale huursector en zijn 

doelgroepen. Je hebt affiniteit met vastgoedsturing, ruime ervaring met 

vastgoedrekenen en kunt goed werken met de verschillende 

softwareprogramma’s, zoals PAM, Flux, VIM/VIP. 

 

De regierol (integrale vastgoedsturing) is je op het lijf geschreven en je wilt 

het assetmanagement binnen Volkshuisvesting graag verder 

professionaliseren. Zo draag je bij aan de ingezette organisatieontwikkeling. 

Je voert de regie over de vastgoedportefeuille en projecten en overziet het 

grotere geheel zonder de details uit het oog te verliezen. Je bent een echte 

verbinder en betrekt collega’s van verschillende afdelingen. Als spin in het 

web kun je snel schakelen en toon je sensitief vermogen. Je bent een 

inspirerende collega, die de 2e assetmanager op een coachende manier weet 

te begeleiden in haar/zijn opleiding en ontwikkeling. Je hebt de intentie om je 

voor langere tijd te verbinden. 

 



 

Daarnaast breng je mee: 
• HBO/ WO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

• Sterke analytische vaardigheden; 

• Kennis van de corporatiesector; 

• Ervaring met complexe tactisch-strategische 

besluitvormingsprocessen; 

• Je bent communicatief sterk, proactief, kunt overtuigen en bent een 

verbinder. 

 

Reactie en procedure 

Ben jij de enthousiaste en ervaren assetmanager die vastgoedsturing naar 

een hoger plan kan brengen? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv 

te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, 

telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 59015.  

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens 

gewaarborgd.
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