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Bestuursvoorzitter

Wat ga je doen?

 Je wordt bestuursvoorzitter van Haag Wonen en leidt, samen met de financieel bestuurder, de 

corporatie;

 Je wordt het boegbeeld van de corporatie, zowel in- als extern: je verbindt je met de organisatie op elk 

niveau en het is jouw doel om Haag Wonen op de kaart te zetten bij de relevante belanghebbenden, in 

de stad én landelijk;

 Je zorgt ervoor dat Haag Wonen een significante bijdrage levert aan de (her)ontwikkeling van woningen 

voor de sociale sector in Den Haag met als doel de (toekomstige) huurder van Haag Wonen optimaal te 

bedienen;

 Je zorgt ervoor dat je een goede verbinding hebt met de (toekomstige) huurders van Haag Wonen;

 Je straalt vertrouwen uit, geeft richting en bent een natuurlijk leider: ervaren, betrokken en 

besluitvaardig. Je toont visie op de toekomst en koppelt deze aan verandervaardigheden; 

 Je inspireert en motiveert en tilt de organisatie naar een hoger niveau. 



Functie in het kort

Je bent verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van Haag 

Wonen en voor de realisatie van de maatschappelijke 

doelstellingen van de corporatie. Je hebt een focus op de 

vastgoed(her)ontwikkeling. Daarnaast ben je het externe gezicht 

van de corporatie: je hebt de ambitie om een actief onderdeel te 

worden van relevante netwerken en vertegenwoordigt Haag 

Wonen met ‘verve’.

Als bestuursvoorzitter heb je, in samenspraak met de financieel 

bestuurder, een verantwoordelijkheid voor strategieontwikkeling, 

beleidsontwikkeling en het leiden van de organisatie. 

Het is van belang dat je een collegiale samenwerking onderhoudt 

met de financieel bestuurder. 

Je legt verantwoordelijkheid af aan de raad van commissarissen 

van Haag Wonen.

Als bestuursvoorzitter van Haag Wonen heb je een zichtbare 

functie, in het hart van de maatschappij. 



 Een charismatische, besluitvaardige leider met een ‘zakelijke gunfactor’ bent: daadkrachtig, 

een leider die vasthoudt aan gemaakte keuzes, benaderbaar en richtinggevend;

 Een goed duo vormt met de financieel bestuurder en ervoor zorgt dat de lijn van het bestuur 

duidelijk is voor alle belanghebbenden;

 Draagvlak creëert en op het juiste moment besluiten neemt;

 Inzicht hebt in de vastgoedmarkt en in de samenwerking met marktpartijen voor een goede 

verbinding tussen Haag Wonen en de relevante partijen zorgt.

Specifiek:

 Een ‘aanjager’ bent: de executiekracht in de organisatie vergroot;

 Verdere verzakelijking kan brengen in de huidige cultuur van de corporatie;

 Samen met de financieel bestuurder zorgdraagt voor het slagen van het lopende ERP project.

past als bestuursvoorzitter bij Haag Wonen 

wanneer je:



Need to haves

 WO werk- en denkniveau;

 Ruime ervaring op eindverantwoordelijk niveau;

 Ervaren leider, in verbinding met de organisatie en de omgeving; actieve netwerker;

 Visie op en/of kennis van vastgoed(ontwikkeling) en een relevant netwerk bij 

projectontwikkelaars;

 Bekend met grootstedelijke problematiek in een politiek klimaat;

 Maatschappelijke drive en passend bij de verantwoordelijkheid om voldoende woningvoorraad in 

Den Haag te (blijven) realiseren;

 Sterke communicatieve vaardigheden, extravert;

 Strateeg: visie op de ontwikkelingen op korte en lange termijn en in staat daarop in te spelen;

 Executiekracht, resultaatgerichtheid, continu verbeteren, veerkracht;

 Managen van anderen, organisatiesensitiviteit, beïnvloeden en overtuigen, onderhandelen;

 Projectmanagement (plan-do-check-act);

 Actiegericht en besluitvaardig.

Nice to haves

 Bekend met de gemeente Den Haag/relevant netwerk in Den Haag;

 Affiniteit met sociale huisvesting, werkgebied van een woningstichting;

 Ervaring als bestuurder.



Je bent succesvol in deze functie als je op een drietal gebieden successen boekt:

 Je zorgt ervoor dat Haag Wonen een significante bijdrage levert aan de 

(her)ontwikkeling van woningen in Den Haag en/of omgeving: hierin laat je je 

inventieve insteek zien;

 Je zorgt ervoor dat Haag Wonen duurzaam verbonden wordt met relevante 

belanghebbenden en netwerken, waaronder de gemeente en 

projectontwikkelaars;

 Je zorgt ervoor dat je samen met de financieel bestuurder een sterke leiding 

vormt voor de corporatie: zichtbaar, duidelijk en in verbinding met de gehele 

organisatie. Daarnaast zorg je voor een organisatie die resultaat wil boeken, 

inventief is en (ook) buiten de gebaande paden durft te denken.  

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag. 

De corporatie bezit 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten in Den 

Haag. Haag Wonen heeft met name bezit in de Schilderswijk en Den 

Haag Zuidwest. Daarnaast heeft Haag Wonen ook woningen in onder 

meer Waldeck, Houtwijk, Zeeheldenkwartier, Bezuidenhout, 

Mariahoeve, Scheveningen en Wateringse Veld.

Het bestuur van Haag Wonen bestaat uit een bestuursvoorzitter en een 

financieel bestuurder. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad 

van commissarissen. 

Het bestuur:

 is gezamenlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de 

maatschappelijke en financiële prestaties van Haag Wonen. 

 is - in overleg met huurders(organisaties), gemeente en andere 

belanghouders - verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de 

realisatie van de doelstellingen. 

 is verantwoordelijk voor de structurele financierbaarheid van de 

organisatie en de beheersing van de risico’s. 

 geeft leiding aan de werkzaamheden van Haag Wonen, beheert en 

ontwikkelt de organisatie en treedt op als werkgever van de 

medewerkers. 

Wie zijn wij (1)?

Den Haag

www.haagwonen.nl



De bestuursleden fungeren als collegiale sparringpartners en houden 

collegiaal toezicht op elkaars aandachtsgebied, rol en besluitvorming. 

Conform de statuten wordt Haag Wonen vertegenwoordigd door de 

twee bestuurders gezamenlijk. De bestuursvoorzitter is samen met de 

financieel bestuurder eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie 

van Haag Wonen.

In de huidige praktijk is het primaire aandachtsgebied van de 

bestuursvoorzitter: 

 Wonen

 Vastgoed

 Strategie & Beleid

Het primaire aandachtsgebied van de financieel bestuurder is:

 Financiën

 ICT

 Bedrijfsondersteuning

Haag Wonen wil als Haagse corporatie een afspiegeling van de Haagse 

samenleving zijn en heeft diversiteit hoog in het vaandel staan.

Wie zijn wij (2)?



Procedure

De procedure bestaat uit meerdere gespreksrondes:

 De eerste gespreksronde bestaat uit een gesprek met Whyz Executive Search;

 Gespreksrondes bij Haag Wonen:

 Week 41 - 1e gespreksronde: afvaardiging van de RvC;

 Week 44 - 2e gespreksronde: financieel bestuurder, afvaardiging MT, afvaardiging OR, 

afvaardiging huurdersbelangen; 

 Van de kandidaten in de 1e gespreksronde zal een Insights Discovery profiel worden opgesteld;

 Afronding: screening via Validata, referentie, arbeidsvoorwaardelijk gesprek;

 Voordracht aan RvC;

 Fit & Propertoetsing;

 Benoemingsbesluit RvC.

Van belang

 De bestuursvoorzitter zal beoordeeld worden volgens de algemeen geldende eisen aan een 

bestuurder van een woningcorporatie (www.aedes.nl);

 De WNT is van toepassing op deze positie;

 Er is een informatiepakket samengesteld met extra informatie over de corporatie en de 

functie.



c

Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Haag Wonen werkt 

samen met Whyz

Executive Search bij 

de search naar een 

bestuursvoorzitter. 

Voor meer informatie kun 

je contact opnemen met:

Pieter Riedstra

06-23844547

pieterriedstra@whyz.nl

mailto:pieterriedstra@whyz.nl

