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Koers van de Woon
nmensen
s vastgelegd
d in ons onde
ernemingspla
an uit 2015. S
Samen met de
d
De koerss van de Woonmensen is
portefeuillestrategie uit 2016 vorm
mt het een h elder handva
at om de toekomst vorm te geven.
Onze missie
Een misssie geeft aan
n waar we vo
oor staan. W
Wat bieden we
e, op wie rich
hten we ons een wat kenm
merkt
ons? De
e missie van de Woonmensen luidt:
en ons op mensen uit de
e regio Apeld
doorn met beperkte kanse
en op de wonningmarkt. We
W
Wij richte
kennen d
deze mensen en daarme
ee ook hun w
woonbehoefte
en. Dit is ons
s vertrekpuntt om hen goe
ed,
passend
d en betaalba
aar te laten wonen
w
in een
n prettige buu
urt. Een buurrt die bewoneers zelf maken
waarbij w
we op zoek gaan
g
naar hu
un initiatieven
n. Zij zijn me
edeverantwoo
ordelijk voor hun woning en
woonom
mgeving en he
ebben invloe
ed op keuzess die we mak
ken. Onze co
orporatie is vo
voor en van
bewonerrs.
en kernwaarden
Cultuur e
De cultuurwaarden vormen
v
onze basisprincip
pes. Ze zijn het
h kompas die
d onze actiees en besliss
singen
De cultuur va
an de Woonm
mensen kenm
merkt zich do
oor openheid, samenwerkking en
leiden. D
resultaattgerichtheid. In onze kleine, dynamiscche organisa
atie zijn de lijnen kort en kunnen we snel
s
handelen
n. Medewerkkers zijn team
mspelers die elkaar inspireren. Zo we
erken we mett elkaar, maa
ar vooral
ook met onze klanten
n. De volgen
nde waarden geven invulling aan deze cultuur.
 Wij m
maken concrrete afsprake
en en komen
n die na.
 Wij n
nemen en wa
aarderen inittiatief.
 Wij o
ondernemen verantwoord
d en transpa
arant.
 Wij sspreken elka
aar persoonlijjk aan.
nderwerpen uit
u het ondernemingsplan
n en de porte
efeuillestrateg
gie:
Hoofdon
 invessteren in duu
urzaamheid van
v de besta
aande woningvoorraad, vooral
v
vanuitt het oogpuntt van
beta
aalbare woon
nlasten;
 nieuwbouw van woningen
w
die
e past bij de portemonne
ee van onze (toekomstigee)huurder: co
ompact
energieneutra
aal;
en e
 oog voor zo laag
g mogelijke bedrijfslasten
b
n in combinattie met zo effficiënt en effeectief mogelijk
oud van goede dienstverrlening aan onze
o
huurderrs;
werkken met beho
 oog voor betaalb
baarheid van onze produccten in terme
en van woon
nlasten;
 huurrders meer aan
a zet: invlo
oed op beleid
d, bedrijfsvoe
ering, zelfwerrkzaamheid;
 oog voor het bela
ang van andere stakehollders en het uitdrukkelijk opzoeken vaan de samen
nwerking.
Terugblik
De ontw
wikkeling van de Woonme
ensen vanaf h
en van interim
m bestuur einnd 2011 tot en
e met
het aantrede
alt als volgt te
e kenschetse
en:
2016, va
 sterkke nadruk op
p verlagen va
an de bedrijfsslasten;
 nadrruk op ophefffen van nega
atief financie
eel resultaat uit
u de operattionele bedrijjfsvoering;
 profe
essionalisering van de be
edrijfsvoering
g;
 optim
male beheerssing van derivatenportefe
euille;
 reorg
ganisatie in 2013
2
waarbijj het persone
eelsbestand fors is terugg
gebracht;
 terug
gtreding uit diverse
d
risico
odragende de
eelnemingen
n, waaronderr WIF;
 afsto
oten van grondposities en
n onroerend goed gekocht met het oo
og op heronttwikkeling va
an
locatties;
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verd
diensten uit verkoop
v
bijna
a volledig aan
ngewend om
m de schuld per
p woning tee verlagen met
m als
gevo
olg weinig tott geen nieuw
we investering
gen in besta
aand en te realiseren vasttgoed;
volle
edige ontvlecchting corporratie-zorgorg anisatie;
qua imago heeft de Woonme
ensen zich in
n de afgelope
en jaren sterk
k ontwikkeld als organisa
atie die
n de buurten en het same
en met en vo
ooral ook dooor huurders la
aten
zich richt op aanwezigheid in
aniseren van tal van zake
en. Het succe
es van de +p
punten is versterkt doordaat ze nu ook
orga
funcctioneren als ontmoetings
splekken waa
ar tal van ins
stellingen en vrijwilligers iinformatie en
n hulp
bieden aan wijkb
bewoners die
e het niet altijjd op eigen houtje
h
redden. Dit profiel van ‘naar de
e
nsen toe’ verd
dient de kom
mende jaren e
een verdere versterking. Het profiel vvan een
men
maa
atschappelijke
e ondernemiing wordt verrder versterk
kt door een nieuw
n
opgericchte
huurrdersbelange
envereniging met 7 bestu
uursleden (am
mbitie: rond de
d 20) die thhematiek ond
derling
verd
delen, het we
erken met een corporatierraad als maa
atschappelijk
k geweten, heet werken met een
onde
erhoudsploeg
g wijkbeheerr waarin men
nsen met een
n achterstand
d tot de arbeeidsmarkt acttief zijn
en h
het begeleide
en van participanten op w
weg naar beta
aald werk.

periode werd
d de nieuwe Woningwet vvan kracht. Het
H ondernem
mingsplan enn de
In deze p
portefeuillestrategie zijn
z in lijn me
et de Woning
gwet. Onze basis,
b
het zorrgdragen vooor betaalbare
e
oorzien, is in
n deze docum
menten stevig
huisvestting van hen die daar zelffstandig niet in kunnen vo
ngwet gaat uit
u van een grrotere invloe
ed van lokale overheid enn huurders op
p beleid
verankerrd. De Wonin
en bedrijjfsvoering va
an de Woonm
mensen. Ookk dit is uitdrukkelijk meegenomen in hhet
ondernemingsplan.
Vooruitb
blik
Met het jjaar 2016 slu
uiten we een periode af. V
Vanaf 2017 zijn we weerr in staat om te investeren in
bestaand
d en nieuw vastgoed
v
met als kader d
de portefeuille
estrategie. Dit
D is een trenndbreuk met de
afgelope
en 5 jaar. Hie
erbij hanteren
n we als uitg angspunt da
at de markt haar werk mooet doen. Wijj vragen
aan de m
markt een pro
oduct, liefst gekoppeld
g
aa
an een meerrjarig onderhoudsperspecctief. De marrkt komt
met slim
mme oplossingen en voertt uit.
Met het vverder optim
maliseren van
n de bedrijfsvvoering gaan
n we onverdro
oten door. N adruk komt te
t liggen
op optim
maal financiee
el rendement van vastgo
oedexploitatie
e binnen het gewenste m
maatschappelijke
rendeme
ent.
ast werken we
w aan het ve
erder versterkken van ons maatschapp
pelijk profiel. Een corpora
atie als
Daarnaa
netwerko
organisatie die
d juist vanuit samenwerrking met huu
urders, vrijwiilligers en anndere organis
saties
komt tot oplossingen
n op het puntt van wonen. Een belangrijke maatschappelijke tre
rend is dat ze
elfstandig
m
men
nsen uitgang
gspunt is. Da
at geldt voor de
d snel verg rijzende
wonen vvoor zo veel mogelijk
huurdersspopulatie, maar
m
ook voo
or mensen m
met een beperking op weg
g naar zo zellfstandig mog
gelijk
wonen. D
Dit vraagt om
m nieuwe arrangementen
n, waarbij de corporatie in
n veel gevalleen als huisba
aas kan
optreden
n.
baarheid en betaalbaarhe
eid van woon
nruimte is en
n blijft voor de komende jjaren een
Beschikb
kernvraa
agstuk. Het in
nvesteringsb
beleid en huu
urbeleid van de Woonmensen moet hhiermee reke
ening
houden.
ance is voor de
d komende jaren een w
wezenlijk them
ma. Vooral het risicomannagement vra
aagt
Governa
aandach
ht.
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Met het a
afgeven van een werkge
elegenheidsg
garantie tot 1 januari 2019
9 komt de naadruk meer te leggen
op het m
maximaal ben
nutten van aa
anwezige en
n te ontwikkelen kwaliteite
en van medeewerkers. Hie
er zetten
we op in
n. Dat beteke
ent overigens
s niet dat bezzuinigingen op
o personeelslasten niet langer nodig
g zijn.
Wat vraa
agt de vooruitblik?
Wat bete
ekent dit voo
or medewerke
ers, bestuur en RvC:
 qua basishouding een open oog
o en oor vvoor maatsch
happelijke on
ntwikkelingenn die een rela
atie
hebb
ben met het brede domein wonen;
 een houding waa
arbij samenw
werking met h
huurdersbela
angenverenig
ging, huurdeers, gemeentte,
ega corporatiies en maats
schappelijke organisaties
s vanzelfspre
ekend is;
colle
 bere
eidheid om ve
erantwoordin
ng af te legge
en en transp
parant te zijn;
 oog voor efficiën
nte en effectie
eve bedrijfsvvoering binne
en het domeiin wonen gerricht op
eit waarbij maatschappel ijk rendemen
nt voorop sta
aat;
bedrrijfscontinuïte
 aand
dacht voor rissico’s en hett managen d aarvan, zond
der dat dit leidt tot gebrekk aan initiatie
ef.
Voorral een goed
de vastgoeds
strategie als h
het gaat om verduurzaming vraagt om
m een scherpe
risico
oanalyse;
 bere
eidheid om je
ezelf te ontwikkelen en m
met elkaar de organisatie naar een hogger niveau te
e tillen.
Dat vvraagt om ee
en flexibele opstelling,
o
lu isteren en willen
w
leren va
an anderen.
Profiel
htingen
Verwach
Gezien d
de gewenste
e koers voor de
d komende
e jaren mag van
v de bestuurder worde n verwacht dat
d hij:
 maa
atschappelijk geëngageerrd is en passsie heeft voor de doelstellingen van eeen corporatie
e;
 leidin
ng kan geven aan het da
aadwerkelijk uitvoeren va
an de koers vanuit
v
een heeldere strateg
gie
waarin een brug wordt geslag
gen naar de uitvoering;
 onde
erschrijft dat bij een corpo
oratie die pro
ocesgericht werkt
w
de bev
voegdheden laag in de
orga
anisatie ligge
en;
 de kkomende jare
en veel energ
gie wil steken
n in de nieuw
wbouwambitie en de ambbitie om de
woningvoorraad ingrijpend te
e verduurzam
men;
 wil w
werken aan een
e open cultuur waarin ssamenwerke
en, voor elkaa
ar opkomen en elkaar
aansspreken vanzzelfsprekend
dheden zijn;
 een goede balan
ns kent tusse
en sturen en faciliteren en
n daarmee draagvlak weeet te creëren
n;
 kan coachen me
et nadruk op de proceska
ant;
 op ccollegiale wijzze leiding geeft, maar wa
aar nodig gre
enzen kan tre
ekken en corrrigerend kan
n
optre
eden;
 inziccht heeft in governance-v
verhoudingen
n en een ope
en relatie met de Raad vaan Commissarissen,
de o
ondernemingsraad en extterne stakeho
olders wil on
nderhouden.
n de organisa
atie
Plaats in
De direccteur-bestuurrder vormt he
et bestuur va
an de stichtin
ng in de zin der
d wet. Dit bbetekent dat hij/zij
eindvera
antwoordelijkk is voor het functioneren/
f
/besturen va
an de organis
satie en de m
medewerkers
s binnen
die organisatie. De directeur-bes
d
tuurder vervvult de rol van
n werkgever en is daarmeee verantwo
oordelijk
uridische rela
atie die de w
werknemers met
m de stichting hebben. De directeurrvoor de fformele en ju
bestuurd
der is ook de bestuurder in de zin van
n de Wet op de ondernem
mingsraden een fungeert daarmee
d
als overllegpartner vo
oor de onderrnemingsraad
d.
estuurder worrdt de rol van
n werkgever uitgeoefend door de Raaad van
Voor de directeur-be
e directeur-be
estuurder ste
elt de Raad van
v Commissarissen in sstaat toezichtt te
Commissarissen. De
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houden, legt de Raad van Comm
missarissen d
de in de statu
uten benoem
mde bestuurs besluiten terr
uring voor en
n zorgt ervoor dat de Raa
ad van Comm
missarissen adviezen
a
kann geven en als
a
goedkeu
sparringpartner van het
h bestuur kan
k optreden
n.
Taken en verantwoordelijkheden
Puntsgewijs kunnen deze als volgt worden ge
eduid:
 het o
ontwikkelen van
v visie, he
et uitzetten va
an de strateg
gie, vaststelle
en van het aalgemene belleid en
het o
ontwikkelen en
e realiseren
n van het ond
dernemingsp
plan;
 de e
eindverantwo
oordelijkheid voor een sam
menhangend
de visie op het gebied vaan volkshuisv
vesting
binnen de corporatie;
 de zzorg voor een
n actieve en samenhange
ende strategische besturring van de ccorporatie en
malisering va
an de bedrijfs
svoering;
optim
 het zzorgdragen voor
v
een goe
ede en zakel ijke relatie met
m de stakeh
holders;
 het a
afwegen van
n kansen, teg
gengestelde belangen en
n risico’s om tot een evennwichtig besluit te
komen.
en ervaring
Kennis e
Daarbij zzijn de volgende aspecten relevant:
 acad
demisch denk- en werkniveau;
 kenn
nis van de vo
olkshuisvesting, de corpo
oratie en in het bijzonder strategischee vastgoedstu
uring en
vastg
goedbeheer;
 erva
aring met besstuurlijke verhoudingen;
 man
nagementervaring;
 inziccht en passie
e voor sociaa
al- maatscha ppelijke vraa
agstukken en
n de doelgroeepen;
 affiniteit met en kennis
k
van het concept vvan de maats
schappelijke ondernemin g;
 visie
e op maatsch
happelijke en
n politieke on
ntwikkelingen
n;
 aanttoonbaar gevvoel voor bes
stuurlijk-polittieke verhoud
dingen en processen.
enties
Compete
Visie
v de dagelijkse praktijkk, deze in ee
en bredere co
ontext plaatssen en zich op
o de
Kan afsttand nemen van
s
de visie
e uit te drage
en, zodat inte
ern en externn vertrouwen in de
lange terrmijn richten. Is goed in staat
koers va
an de organissatie ontstaat.
Strategissche oriëntattie
Is zich bewust van maatschappe
m
i
lijke, politiekke en andere omgevingsffactoren en kkan daar op inspelen.
l
en strategiscche planning..
Kan toekkomstgerichtt denken en langetermijn
plannen verttalen naar ee
tszin
Realiteits
Heeft oo
og voor risico
o’s en haalba
aarheid van p
plannen. Is analytisch
a
ste
erk en laat zicch niet mees
slepen
door wen
nsdenken en
n durft in dit verband
v
impo
opulaire besluiten te nem
men.
Natuurlijjk gezag
Is in staa
at te binden en
e doelgericht sturing te geven aan samenwerkin
s
ngsverbandeen. Neemt op
p
natuurlijkke wijze het voortouw
v
en kan anderen
n ontwikkele
en in hun func
ctioneren. Dee bestuurderr maakt ook exte
ern - het versschil en kan in vastgelope
en situaties de
d zaak open
nbreken. Is inn staat tot
zelfreflecctie en is niet bang voor kritiek.
k
Heeftt voldoende statuur
s
en bindend vermoogen om leid
ding te
geven aa
an een team
m managers.
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Leiderscchap
Is authen
ntiek en even
nwichtig, stim
mulerend en inspirerend. Schakelt ma
akkelijk tusseen alle lagen
n van de
samenle
eving, staat voor
v
het personeel, neem
mt het voortou
uw en is opin
nieleider. Durrft confrontatties aan
te gaan e
en is in staatt daarbij de verhoudingen
v
n goed te ho
ouden.
Managem
ment
Beschiktt over versch
hillende stijlen van leiding
ggeven en ka
an daartusse
en soepel wissselen, afhan
nkelijk
van situa
atie en perso
oon. Heeft he
et vermogen te relativeren en kan me
et de nodige humor lastig
ge
situaties vergemakke
elijken.
Zelfinziccht
Heeft alss persoon ee
en evenwichttig beeld van
n zijn/haar ste
erke en mind
der sterke puunten en kan dit zo
organise
eren dat de minder
m
sterke
e punten worrden gecomp
penseerd.
Netwerkken
In staat e
een netwerk van (in)form
mele contacte
en op te bouw
wen en te on
nderhouden ddat voor de
organisa
atie functione
eel is. Kan de
e organisatie
e op het hoog
gste niveau vertegenwoo
v
ordigen. Is he
et
boegbee
eld van de orrganisatie en
n laat daarbij voldoende ruimte
r
voor anderen.
a
Loyaliteiit
Kan zich
h identificeren
n met de belangen, prob lemen en do
oelstellingen van de organnisatie en ka
an
hiervan h
het boegbee
eld zijn.
Integriteiit
Is in staa
at de algeme
een aanvaard
de en profes sionele socia
ale en ethisc
che normen een waarden in
i
activiteite
en te handha
aven, ook bijj druk van bu
uitenaf. Grijptt in - ook op hoog niveauu - wanneer sociale
s
en ethiscche regels worden
w
overtrreden.
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