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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.  

 

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 faciliteert en inspireert. 

 

Spreekt deze manier van werken jou aan? Lees dan hieronder meer over de 

afdeling Wonen en het profiel van manager Wonen. 

 

Afdeling Wonen 

Hier draait alles om de bewoners. De doelgroep is de afgelopen jaren 

veranderd van samenstelling als gevolg van regelgeving vanuit de 

Woningwet, extramuralisering van de zorg en bijvoorbeeld de huisvesting 

van statushouders. Dat leidt tot meer diversiteit in bewoners en nieuwe 

vraagstukken in de wijk. Om de ambities te realiseren is het belangrijk dat de 

dienstverlening van Volkshuisvesting aansluit bij de behoeften van bewoners. 

 

De afdeling bestaat uit 3 teams die worden aangestuurd door een 

teamleider: het team Klantcontact (waaronder de eerstelijns contacten 

vallen en het proces sociaal incasseren), het team Huisvesting (dat zich richt 

op verhuur, verkoop en VVE-beheer) en het team Woonbeheer (met focus 

op toezicht, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling). Door gerichte 

samenwerking binnen en tussen de teams kan de dienstverlening zo goed 

mogelijk verlopen. 

 



 

In totaal bestaat de afdeling uit circa 55 collega’s. De teamleiders vallen 

onder directe aansturing van de manager. De manager Wonen opereert op 

strategisch en tactisch niveau en geeft - binnen de kaders van de strategische 

visie - richting en sturing aan bedrijfsprocessen, beleidsontwikkeling en 

projecten die onder de afdeling Wonen 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.  

 

De posities van de 3 teamleiders zijn onlangs geheel vernieuwd. Als manager 

Wonen bouw je samen met hen aan de nieuwe afdeling Wonen, breng je 

samenhang tussen de teams en zorg je dat maatschappelijke en sociale 

vraagstukken geagendeerd en opgepakt worden. Daarin bewaak je de balans 

tussen zakelijke dienstverlening en individuele aandacht. 

 

Wie ben jij? 

Netwerker die buiten naar binnen haalt en kan bouwen aan een nieuw team 

 

Je hebt een groot maatschappelijk hart en houdt het gezamenlijk resultaat 

voor ogen. Je bent daadkrachtig en indien nodig bereid om een stap opzij te 

doen als dat bijdraagt aan het behalen van concreet resultaat. Binnen het MT 

maak je je hard voor thema’s die in de buitenwereld en voor bewoners 

belangrijk zijn. 

 

Als manager Wonen fungeer je als schakel: je brengt buiten naar binnen en 

andersom en beschikt over een groot (lokaal) netwerk in het maatschappelijk 

middenveld. Je maakt van nature makkelijk contact en bent sterk in het 

onderhouden van relaties. Energie krijg je van het actief ontmoeten van 

mensen en je bent in staat om het gesprek op verschillende niveaus te 

voeren. 

 



 

Als coachend leidinggevende ga je uit van vertrouwen en geef je binnen de 

kaders ruimte voor eigen initiatief. Je weet te inspireren en denkt als 

sparringspartner kritisch mee op vraagstukken. Voor collega’s ben je 

zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar: je bent gewend om bottom-up te 

sturen en betrekt zowel intern collega’s van verschillende afdelingen als 

relevante samenwerkingspartners van buiten.  

 

Daarnaast breng je mee: 

• HBO/ WO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende werkervaring; 

• Kennis van de corporatiesector en wonen in het bijzonder is een pré; 

• Leidinggevende kwaliteiten; 

• Een klantgerichte houding; 

• Ervaring en affiniteit met dienstverlening. 

 

Reactie en procedure 

Ben jij de netwerker die buiten naar binnen haalt en kan bouwen aan een 

nieuw team? 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. 59013.  

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens 

gewaarborgd.
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