
 

 

  

 
Profielschets 

Manager Vastgoed 

Volkshuisvesting Arnhem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERLY | the consulting company 
Datum: september 2020  



 

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.  

 

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur bestuurder die samen 

met vier managers het MT vormt. Ook de strategisch adviseur maakt hier 

deel van uit. Het succes van de nieuwe ontwikkelfase staat of valt met de 

juiste bemensing, vooral op managementniveau. Volkshuisvesting is daarom 

op zoek naar drie gedreven en energieke managers, die in staat zijn om 

medewerkers in de verandering mee te nemen en samen met de andere MT 

leden als team samen te bouwen aan de nieuwe organisatie. Het gaat om 

een manager Bedrijfsvoering, manager Wonen en een manager Vastgoed. 

 

 

 



 

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 er op 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 de 

afdeling Vastgoed en het profiel van manager Vastgoed. 

 

Afdeling Vastgoed 

Om goed en betaalbaar wonen te kunnen realiseren is gerichte aandacht 

voor het vastgoed nodig. Dit moet passend zijn en aansluiten bij de 

behoeften van bewoners. Dat betekent dat woningen een hoge energetische 

kwaliteit kennen en dat bij de samenstelling van het vastgoed rekening wordt 

gehouden met ontwikkelingen op het gebied van demografie en zorg. De 

afdeling Vastgoed (her)-ontwikkelt, renoveert, verduurzaamt, onderhoudt en 

beheert al het vastgoed van Volkshuisvesting.  

 

Binnen de afdeling vallen twee teams die worden aangestuurd door een 

teamleider: Vastgoedbeheer (met focus op de basiskwaliteit vanuit het 

reparatie- en mutatieproces en planmatig onderhoud) en 

Vastgoedondersteuning (waarin ondersteunende en administratieve 

werkzaamheden ten behoeve van vastgoedprocessen plaatsvinden). 

Daarnaast vallen de teams Vastgoedontwikkeling (dat de vertaling maakt van 

het strategisch vastgoedbeleid naar gerichte ingrepen en kansen) en 



 

Vastgoedprojecten (waaronder voorbereiding op en realisatie van concrete 

vastgoedprojecten valt) direct onder de manager.  

 

De afdeling bestaat uit ca. 30 collega’s, waarvan er 11 onder rechtstreekse 

aansturing van de manager. De manager Vastgoed opereert op strategisch en 

tactisch niveau en geeft - binnen de kaders van de strategische visie - richting 

en sturing aan bedrijfsprocessen, beleidsontwikkeling en projecten die 

binnen de afdeling Vastgoed vallen. 

 

Jouw opdracht 

Het MT heeft een gezamenlijke opdracht om de organisatie naar een nieuwe 

fase door te ontwikkelen. Dat doen jullie door vanuit een gelijkwaardige 

positie tegenkracht te bieden en lef te tonen om moeilijke zaken 

bespreekbaar te maken. Als cultuurdrager toon je bovendien 

voorbeeldgedrag door met een nieuwsgierige en open houding naar de 

ander het gesprek aan te gaan. Je bent intrinsiek gemotiveerd om te leren en 

te verbeteren om zo de goede dingen te doen.  

 

Als manager Vastgoed heb je de opdracht om samen met de collega’s de 

afdeling verder te professionaliseren. Er ligt er een belangrijke opgave om 

eenduidigheid van en sturing op projecten te organiseren door 

projectmanagement en–administratie verder in te richten. Het projectmatig 

samenwerken met de afdeling wonen tuig je verder op. Daarbij zijn eigen 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid leidende uitgangspunten in de wijze 

waarop de collega’s worden aangestuurd. 

 

Wie ben jij? 

Kritische sparringpartner met oog voor mensen en een visie op vastgoed 

     

Je bent maatschappelijk betrokken en gericht op samenwerking. Je voelt je 

integraal verantwoordelijk voor goed wonen en houdt altijd de bewoner voor 

ogen. Je hebt een scherpe visie op de uitdagingen voor een 

toekomstbestendig vastgoed en bent in staat die over het voetlicht te 

brengen. Je bouwt op enthousiaste wijze verder aan de afdeling door 

structuur te organiseren en processen te faciliteren die afdelingsoverstijgend 

zijn. Je betrekt mensen bij en informeert tijdig over besluitvorming. 

 



 

Als coachend leidinggevende ben je een kritische sparringpartner op inhoud 

en op het proces. Je weet de juiste vragen te stellen en stimuleert daarmee 

collega’s eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je bent in staat om op een 

laagdrempelige manier collega’s binnen de afdeling aan elkaar te verbinden 

zodat het delen van informatie en leren van elkaar als vanzelfsprekend wordt 

ervaren. Je hebt vanuit een groot inlevingsvermogen oog voor de mensen in 

de afdeling en weet daarin de balans te houden tussen een zakelijke en 

sociale houding. 

 

Daarnaast breng je mee: 

• HBO / WO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende werkervaring; 

• Kennis van vastgoed, onderhoud en duurzaamheid (energie en 

circulariteit); 

• Ervaring met projectmanagement en -sturing; 

• Leidinggevende kwaliteiten; 

• Een klantgerichte houding; 

• Ervaring en affiniteit met dienstverlening. 

 

Reactie en procedure 

Ben jij een kritische sparringpartner met oog voor mensen en visie op 

vastgoed? 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. 59012.  

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens 

gewaarborgd.
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