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Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol 

Woningbouwvereniging Beter Wonen (BWA) is een kleine woningcorporatie in het dorp Ammerstol dat 

onderdeel uitmaakt van de gemeente Krimpenerwaard. BWA heeft 266 verhuureenheden en enkele 

eenheden waarin in niet-DEAB activiteiten plaats vinden die de vereniging van belang vindt voor de 

leefbaarheid van het dorp.  

Het huidige bestuur bestaat uit drie vrijwilligers. Zijn hebben aangegeven te gaan stoppen. De groei 

van het takenpakket als gevolg van toenemende wetgeving en regelgeving, de duurzaamheidsopgave 

en de toestroom van huurders van buiten het dorp die  meer zorg behoeven, hebben het bestuur ertoe 

gebracht hun taken neer te leggen. Het is voor de bestuurders een te grote opgave om naast hun 

werk (2 van de 3) uit te voeren. Dit heeft de RvC doen besluiten op zoek te gaan naar een 

professional die de rol directeur-bestuurder op zich wil nemen. 

De organisatie is financieel gezond doordat er altijd zeer bewust met de uitgaven is omgegaan. 

Hierdoor heeft BWA haar huurwoningen betaalbaar kunnen houden voor de doelgroep.  

Hoewel het bezit van BWA altijd netjes is onderhouden en de laatste jaren eerste stappen in de 

verduurzaming van de voorraad zijn gezet, ontbreekt het op  dit moment aan een uitgewerkt 

strategisch voorraadbeleid waarin de verduurzaming van de voorraad is meegenomen. Zowel het WSW 

als de AW hebben de noodzaak hiertoe opgemerkt. Daarnaast is er het vraagstuk ten aanzien van de 

huisvesting van senioren. Het is onduidelijk welke investeringen hierin doelmatig zijn. 

De organisatie van BWA is in beweging. BWA heeft een kleine werkorganisatie bestaande uit twee 

medewerkers met ieder een eigen takenpakket. Daarnaast wordt BWA bijgestaan door een aantal 

externe experts. Omdat de eigen werkorganisatie klein is,  is deze relatief kwetsbaar. Om deze 

kwetsbaarheid te verlagen, is het afgelopen jaar een onderzoek uit gevoerd naar een mogelijke fusie 

met 3 kleine woningcorporaties binnen de krimpenerewaard. Hoewel het advies over de fusie positief 

was, is deze fusie is niet doorgegaan. Om kwetsbaarheid alsnog te verminderen, onderzoekt BWA nu 

de mogelijkheid tot nauwe samenwerking ten aanzien van de backoffice activiteiten. Op langere 

termijn wordt fusie niet uitgesloten. 

 

De directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder is op basis van de statuten belast met de dagelijkse leiding van de 

organisatie. Het bestuur richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van de 

onderneming en zet zich in om de gewenste volkshuisvestingsprestaties tegen aanvaardbare kosten 

te realiseren. 

 
De opgaven van de directeur-bestuurder 

Naast de statutaire verantwoordelijkheden en taken van de directeur-bestuurder is hij/zij 

verantwoordelijk voor een goede besturing en legitimering van de woningbouwvereniging. De 

volgende specifieke verantwoordelijkheden en taken zijn dan van belang. 



 
 

 
 
 

 

• Het bewaken van de financiële continuïteit (inclusief de kredietwaardigheid en 

financierbaarheid) van de onderneming. Hiertoe dient de begrotings- en rekeningcyclus. 

• Het zorgdragen dat de werkorganisatie zich verder goed ontwikkelt, doelmatig blijft en naar 

behoren functioneert. 

• Het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Met name op het gebied van het dagelijks 

onderhoud zijn op dit moment zorgen.  

• Het doen opstellen en op termijn actualiseren van een goed strategisch voorraadbeleid, dat 

beantwoordt aan de door de demografische ontwikkelingen veranderende behoeften in het eigen 

werkgebied en de duurzaamheidsopgave.  

• Het verder uitbouwen van een constructieve samenwerking met de maatschappelijke partners 

waaronder de (in oprichting zijnde) huurdersorganisatie, de lokale overheid en maatschappelijke 

partners ten behoeve van de realisatie van de maatschappelijke opgave van de 

woningcorporatie. 

• Het actief en tijdig informeren van externe en interne toezichthouders en het optimaliseren en 

bewaken van de kwaliteit van de governance van Woningbouwvereniging Langedijk. 

• Het zorgdragen dat de vereniging goed functioneert. 

 
Bestuurlijke context 

Woningbouwvereniging BWA is een vereniging. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan 

van de vereniging. Doorgaans vindt twee keer per jaar een ledenvergadering plaats. Belangrijke 

bevoegdheden van de algemene ledenvergadering zijn het goedkeuren van de begroting en de 

jaarrekening en het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen. 

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. De 

RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt 

daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, 

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC van BWA bestaat op dit 

moment uit 3 leden. 

 
Profiel van de directeur-bestuurder 

Bij een overzichtelijke organisatie als Woningbouwvereniging BWA staat de menselijke maat voor- op. 

De persoon van de directeur-bestuurder is beeld- en koersbepalend. Om de verantwoordelijkheden en 

kerntaken van de directeur-bestuurder op een goede manier te kunnen vervullen, dienen de cultuur 

van Woningbouwvereniging BWA en de persoonskenmerken van de directeur-bestuurder bij elkaar te 

passen en kent het profiel van de kandidaat in ieder geval de volgende zwaartepunten, die hieronder 

nader zullen worden toegelicht: 

 
• Bestuurder met verbindende bestuursstijl 

• Volkshuisvestelijke kennis en ervaring met vastgoedmanagement 

• Financiële- en bedrijfseconomische kennis 

• Hands on mentaliteit 

• Maatschappelijk betrokken 

• Persoonlijke kwaliteiten 

 



 
 

 
 
 

 

Bestuurder met verbindende bestuursstijl 

De directeur-bestuurder dient een verbindende bestuursstijl te hebben. Er wordt verwacht dat de 

directeur-bestuurder zowel intern als extern in staat is mensen met elkaar te verbinden en meer 

specifiek de corporatie te verbinden met haar belanghouders en met de omgeving, vanuit de 

kerntaken van de woningcorporatie. 

 
De directeur-bestuurder dient te beschikken over inzicht en ervaring met politieke en maatschappelijke 

processen. Hij/zij moet in staat zijn het corporatiebeleid en gemeentebeleid met elkaar te verbinden. 

Hij/zij bevordert dat er met de gemeente prestatieafspraken in voldoende mate worden uitgevoerd en 

geactualiseerd. Bestuurservaring is een pre, maar niet noodzakelijk. Gezien de omvang van de 

aanstelling en de beperkingen die worden opgelegd door de woningwet, is de vereniging zich ervan 

bewust dat het vinden van een ervaren directeur-bestuurder lastig zal worden.  

 
Benodigde competenties: Netwerken en teambuilding. 

 

Volkshuisvestelijke kennis 

De directeur-bestuurder is iemand die in staat is de volkshuisvestelijke ontwikkelingen in Ammerstol en 

de gemeente Krimpenerwaard te vertalen naar een heldere portefeuillestrategie waarin tijdig en goed 

gedoseerd wordt ingespeeld op de noodzakelijke transitie van de voorraad. Hierin is staat het leefbaar 

houden van het dorp Ammerstol centraal.  

 
BWA staat voor een grote opgave ten aanzien van de verduurzaming van haar voorraad. Het is 

daarom van belang dat de een brede kennis van en ervaring met vastgoedontwikkeling, –beheer en 

–exploitatie heeft zodat hij/zij in staat is het bezit van de corporatie nu en in de toekomst optimaal 

te exploiteren en te trans- formeren. 

 
Benodigde competenties: Visieontwikkeling en planning. 

 
Financiële- en bedrijfseconomische kennis 

De directeur-bestuurder is iemand die in staat is het ondernemingsplan van de onderneming te 

actualiseren, te operationaliseren en tot uitvoer te brengen. Bij de actualisatie van het 

ondernemingsplan dient de directeur-bestuurder de uitkomsten van de recent uitgevoerde visitatie 

mee te nemen. Hij/zij staat voor een doelmatige en professionele bedrijfsvoering. Hij/zij heeft 

voldoende kennis van de financiële en bedrijfseconomische aspecten van een woningcorporatie. De 

directeur-bestuurder is in staat de organisatie professioneel verder te ontwikkelen. 

 
Benodigde competenties: Resultaatgerichtheid, motiverende kracht. 

 
Hands on mentaliteit 

De directeur-bestuurder is iemand die initiatief en durf toont zonder de risico’s uit het oog te verliezen. 

Ambitie en lef, passend bij de missie en doelen van de organisatie en bij het werkgebied, mogen niet 

ontbreken. De directeur-bestuurder is iemand met een mentaliteit van aanpakken. Door de schaal van 

de organisatie zal hij/zij zelf productief dienen te zijn. 

 
Benodigde competenties: Doelgerichtheid en innovatief. 

 
 
Maatschappelijk betrokken 



 
 

 
 
 

 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Kennis van volkshuisvesting vastgoedontwikkeling en –beheer en 

-exploitatie 

• Kennis en affiniteit met de sector 

• Bestuurlijke ervaring is een pre, maar niet noodzakelijk 

• Voldoende Bedrijfskundige en financiële kennis 

• Inzicht in de bedrijfsvoering 

• Goede communicator en netwerker 

• Bewust van maatschappelijke rol van corporatie 

• Goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen 

• Initiërend, resultaatgericht 

• Besluitvaardig 

Maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met volkshuisvesting en bouwen is vereist. Het is van 

belang dat de kandidaat ‘feeling’ heeft met het leiding geven aan een kleinere organisatie die 

geworteld is in de lokale samenleving. Hij/zij moet contact maken met de medewerkers en de 

huurders. 

 
De directeur-bestuurder is iemand die stevig in de schoenen staat en zowel mensen binnen de 

organisatie als belanghouders kan stimuleren en verbinden; een open iemand die staat voor zijn/haar 

mensen en ze kan inspireren, loyaal is, en wanneer nodig ook standvastig en duidelijk kan zijn. 

 
Benodigde competenties: Overtuigingskracht, betrouwbaarheid. 

 
Persoonlijke kwaliteiten 

In essentie draait het niet alleen om (analytische) intelligentie maar ook om emotionele intelligentie en 

ervaring. Naast de vakinhoudelijke kennis waarvoor intelligentie in analytische vaardigheden 

onmisbaar is, is voor het leiden van een woningcorporatie ook emotionele intelligentie onmisbaar. De 

volgende persoonlijke kenmerken zijn dan onder andere van belang: 

 
• Herkenbaar zijn, ambitieus en staan voor de kwaliteit van wonen 

• Open en eerlijk 

• Gevoel voor verhoudingen; de sfeer goed aanvoelen 

• Aanspreekbaar 

• Zelfbewust maar geen groot ego 

• Verantwoordelijk 

• Relativerend vermogen, sociale vaardigheden en oog voor de menselijke maat zijn van 

wezenlijk belang 

• Vermogen te luisteren naar de verschillende stakeholders en binnen het speelveld komen tot 

besluiten  

Het profiel van de directeur-bestuurder ziet er dan ook als volgt uit: 

 

 

  

Kennis, ervaring en 

vaardigheden 



 
 

 
 
 

 

Randvoorwaarden 
 

Governancecode en Aedescode 

Woningbouwvereniging BWA onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur 

en het toezicht in de Governancecode en de Aedescode. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn 

met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld. 

 
Overig 

De directeur-bestuurder is woonachtig in Zuid-Holland. 

 

 
Dienstverband 

 

Het is een parttime functie. Bij aanvang wordt uitgegaan van een functieomvang van gemiddeld 8 uur 
per week. De bestuurder is 24/7 aanspreekbaar op zijn functie. 

 

Na 6 maanden zal de RvC de werkzaamheden met de bestuurder evalueren en bezien of 8 uur per week 
voldoende is.  

 
De salariëring vindt plaats op grond van de nieuwe Wet Normering Topinkomens. Een bestuurder 

wordt maximaal voor 4 jaar benoemd. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal 4 

jaar plaatsvinden. Er wordt een arbeidscontract voor vier jaar aangegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


