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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 en sociaal netwerk daaromheen is.  

 

Als lokaal verankerde woningcorporatie werkt Volkshuisvesting met 140 collega’s samen aan ruim 13.000 betaalbare en goede 

woningen in veilige en krachtige 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! 

 

Onze organisatie  

Volkshuisvesting is in beweging en bevindt zich op dit moment in een nieuwe ontwikkelfase waarbij zij volop bezig is om 

richting en invulling te geven aan een nieuwe organisatie. Om de visie en missie waar te maken is onlangs de inrichting van de 

organisatie aangepast. Hierbij is ook aandacht voor verandering van de cultuur en een bijbehorend nieuw leiderschap die 

aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid waarin corporaties moeten functioneren. Het succes van de nieuwe ontwikkelfase staat 

of valt met de juiste bemensing. Om hier gericht invulling aan te kunnen geven en onze organisatie toekomstbestendig te 

maken, zoeken wij een Strategisch HR adviseur.  
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Zo werken wij 

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. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn uitgangspunten benoemd voor de manier waarop binnen 

Volkshuisvesting wordt samengewerkt:  

 

• Wij werken aan duidelijke doelen; 

• Wij werken van buiten naar binnen; 

• Wij zijn een lerende organisatie; 

• Wij werken doelmatig en hebben oog voor kansen en risico’s; 

• Wij houden regie over onze kerntaken, werken samen en kunnen ook uitbesteden; 

• Wij voelen ons eigenaar van onze opgave; 

• Wij bieden ruimte om te handelen binnen duidelijke grenzen 

• Wij hanteren een heldere leiderschapsstijl; 

• Wij werken in een werkomgeving die ons faciliteit en inspireert. 

 

Spreekt deze manier van werken jou aan? Lees dan hieronder meer over het profiel van Strategisch HR adviseur. 

 

 

  



 

4 
 

Strategisch  

HR adviseur  

Als Strategisch HR adviseur combineer je een lange termijn visie op organisatieontwikkeling en HR-beleid met een hands-on 

mentaliteit. Je bent een innovatieve verbinder en een stevige gesprekspartner. Met een flexibele instelling en gerichte HR 

kennis zet je de strategische lijnen uit voor management en bestuurder met betrekking tot personeels- en 

organisatievraagstukken. Daarnaast ben je sparringspartner voor leidinggevenden als het gaat over complexe personele 

kwesties en rechtspositionele vraagstukken.  

 

Je legt snel verbinding tussen HR-vraagstukken en vertaling daarvan naar de organisatie. Je analyse is scherp en overziet de 

context en brengt daarin focus aan die door vertaalt naar concrete situaties. Je legt relaties tussen beleid, opdrachten en 

interventies. Je zorgt ervoor dat het HR beleid door de organisatie heen consequent wordt toegepast. Je krijgt energie van 

verandering en ziet de uitdaging om van Volkshuisvesting een wendbare en open organisatie te maken die diversiteit omarmt 

en aantrekkelijk is voor álle generaties op de arbeidsmarkt. Dit is voor jou een continu proces waar je steeds aandacht voor 

weet te houden.  

 

Actuele thema’s die spelen zijn de herinrichting van de organisatie, het inrichten van strategische personeelsplanning, 

eigenaarschap, performance management, talent management, goed werkgeverschap en leiderschap. Daarnaast is recent 

gestart met organisatie- en teamontwikkeling, o.a. in een ontwikkeltraject voor het management.   
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Afdeling  

Bedrijfsvoering 

De Strategisch HR adviseur maakt onderdeel uit van het team HR. Daarin werk je nauw samen met je HR-collega’s, waarbij jij 

vooral de strategische rol op je neemt. Deze rol op HR-gebied is nieuw binnen Volkshuisvesting. Het is aan jou om aan deze rol 

verder invulling te geven en jezelf daarin verder te ontwikkelen.  

 

Het team HR is ondergebracht binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Het overkoepelende doel van de afdeling Bedrijfsvoering is 

om de interne organisatie optimaal te faciliteren. Medewerkers binnen de afdeling zijn ondersteunend aan het management 

en proceseigenaren en verlenen diensten aan interne klanten. De afdeling bestaat in zijn totaliteit uit ca. 15 collega’s die 

onder directe aansturing van de manager Bedrijfsvoering vallen. Je werkt samen in een afdeling met I&A (informatie en 

automatisering) specialisten, bedrijfsondersteuning en organisatieontwikkeling.  
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Wie ben jij? 

Innovatieve en verbindende HR-adviseur met impact 

Je hebt van nature een pro-actieve houding en anticipeert op vraagstukken in de toekomst. Daarin toon je lef om gevraagd en 

ongevraagd advies te geven. Je bent een volwaardige sparringspartner voor de bestuurder, de managers en teamleiders. Je 

kunt goed omgaan met de verschillende belangen binnen de organisatie. Je durft anderen op hun verantwoordelijkheden aan 

te spreken om zo beweging te creëren en verschil te maken. Daarbij blijf je te allen tijde onafhankelijk en kan je objectief 

kritisch de ontwikkelingen beschouwen.  

 

Je bent analytisch scherp en innovatief als het gaat om het adviseren over organisatieontwikkeling. Op strategisch niveau 

adviseer je de bestuurder en managers over relevante HR- zaken die van invloed zijn op de organisatie. Je bent goed in 

beleidsontwikkeling en beschikt over een vlotte pen. Je onderhoudt een actief relatienetwerk om perspectieven van buiten 

naar binnen te kunnen halen. Voor medewerkers ben je makkelijk aanspreekbaar en laagdrempelig bereikbaar om zo feeling 

te houden met wat er binnen de teams speelt.  

 

Daarnaast breng je mee: 

• HBO/WO werk- en denkniveau; 

• een opleiding op het gebied van HRM en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie; 

• ruime ervaring met bovengenoemde HR thema’s; 

• ervaring op het gebied van organisatie-ontwerp en inrichtingsprincipes; 

• kwaliteiten om beschikbare managementinformatie te analyseren en door te vertalen in je advisering. 
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Reactie en procedure 

Ben jij een innovatieve en verbindende HR adviseur met impact? 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. 

59019.  

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.  
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ERLY, the consulting company 
 

• Advies 
• Werving & search 
• Assessments 
• Opleidingen  
 

“Bouwen aan nieuw leiderschap met nieuwe 
generatie toezichthouders en bestuurders” 


