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In het kort

Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Daar gaat 

Haag Wonen voor! 

Je hebt een intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan volkshuisvesting in 

Den Haag.

✓ Jij gaat werken bij Haag Wonen, een corporatie met impact in Den Haag: 1 op de 

10 mensen in Den Haag woont in een woning van Haag Wonen. Dat zijn zo’n 

50.000 Haagse bewoners. 

✓ Jij maakt onderdeel uit van het bestuur en managementteam van Haag Wonen. 

✓ Jij bent een strategisch leider die helpt de ambities waar te maken en het beste 

uit mensen te halen! 

✓ Jij hebt een visie op de verschillende belangen op het speelveld van een 

woningcorporatie: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en 

leefbaarheid.

✓ Jij overziet het gehele speelveld van de corporatie: je werkt in- en extern in 

verschillende multifunctionele teams en overlegstructuren aan de strategische 

doelen. 

✓ Jij wordt hiërarchisch verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Strategie en 

Beleid: jij bent een inspirerende resultaatgerichte manager die anderen in 

beweging krijgt. Je gaat voor effectief en efficiënt. Je motiveert en geeft richting 

aan je afdeling.



Dit ga je doen als manager Strategie en Beleid bij 

Haag Wonen

✓ Als manager Strategie en Beleid ben je sparringpartner, adviseur, rechterhand van het bestuur van Haag Wonen. 

✓ Jij signaleert en vertaalt ontwikkelingen, innovaties, kansen en bedreigingen binnen het eigen werkterrein en adviseert gevraagd en 

ongevraagd hierover het bestuur en management.

✓ Jij geeft verder vorm aan het koersplan van Haag Wonen. Vanuit je sterke visie draag je bij aan het formuleren van de missie, hoofd-

en subdoelstellingen. En vertaal je deze naar het koersplan. Jij ontwerpt, adviseert, implementeert en beheert (onderdelen van) de 

daarbij behorende integrale strategische agenda.

✓ Jij zorgt voor resultaatgerichte strategieën. Samen met je collega managers en stakeholders realiseer je de ambities van Haag

Wonen en zorg je voor de monitoring en borging van de uitkomsten. Jij bent in staat in te zien dat de rol van de corporatie dienstbaar 

is aan de opgave.

✓ Jij hebt een richtinggevende rol in het (mede) opstellen van jaarplannen en jaarbegrotingen.

✓ Jij versterkt de rol van netwerkorganisatie door van ‘buiten naar binnen te werken’, zodat de plannen van Haag Wonen werkelijkheid 

worden.

✓ In deze rol ben je onder andere verantwoordelijk voor het portefeuillemanagement en voer je de regie over de vastgoedsturing. Het 

asset- en propertymanagement realiseer je in nauwe samenwerking met je collega’s van de overige afdelingen.

✓ Jij zorgt voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de organisatie binnen het werkgebied van je afdeling. Je analyseert in- en 

externe behoeften en stemt de dienstverlening en het instrumentarium van je afdeling hierop af.

✓ Jij ziet toe op correcte communicatie met en informatieverstrekking aan de (interne) klant, stakeholders, sociale partijen, 

toezichthouders en overige belanghebbenden.



Dit is jouw bagage

✓ WO werk- en denkniveau.

✓ Aantoonbare werkervaring in een managementfunctie op strategisch niveau.

✓ Positief, kritische sparringpartner op bestuurlijk niveau.

✓ Ervaren leider, strateeg en integrale denker.

✓ Ruime ervaring met beleidsontwikkeling en advisering. 

✓ Kennis van onderzoekstechnieken en een duidelijke oriëntatie op interne processen.

✓ Ervaring op het gebied van wonen en/of vastgoedsturing is een pre. 

Dit maakt jou bijzonder

✓ Een daadkrachtige en creatieve geest.

✓ Een gezonde dosis zelfkennis en humor.

✓ Netwerker.

✓ Creatief, onder andere in het spanningsveld opgave versus middelen. In staat om verschillende 

invalshoeken te benutten.

✓ Wereldwijs.



Dit maakt jou passend bij Haag Wonen

✓ Jij straalt gezag uit en bent tevens in staat te verbinden met het team en met multifunctionele teams.

✓ Jij bent in staat om binnen het bestuur en managementteam te verbinden en impact te hebben door 

persoonlijkheid en visie.

✓ Jij bent in staat impact te maken op het juiste niveau in het netwerk van belanghebbenden rondom Haag 

Wonen.

✓ Jij past bij leiderschap dat is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking, eigenaarschap en voorbeeldgedrag:

✓ Richting en vertrouwen geven.

✓ Coachen.

✓ Dienen.

✓ Managen.



Dit is Haag Wonen

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

Haag Wonen heeft zo'n 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten in de 

gemeente. De meeste van huizen staan 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. De missie van Haag Wonen is:

Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen.

Als puur Haagse woningcorporatie zorgt Haag Wonen voor passende, 

betaalbare en goed onderhouden woningen. Samen met de bewoners en 

samenwerkingspartners werkt de organisatie aan goed en duurzaam wonen. 

Zodat een huis ook echt een thuis kan zijn.

Organisatie

Haag Wonen heeft een bestuur dat uit twee leden bestaat. Samen met het 

managementteam, vormt het bestuur het bestuur- en managementteam. Bij 

Haag Wonen werken in totaal ongeveer 250 medewerkers. 

De kernwaarden van Haag Wonen zijn: proactief, verbonden, gemak en

betrouwbaar.

Den Haag



Uitdagingen en ontwikkelingen in de 

sector en bij Haag Wonen

De uitdaging, de dynamiek en complexiteit van de volkshuisvesting is interessant. Wonen is een ‘hot 

topic’ en staat hoog op de (politieke) agenda!

✓ De woningnood is hoog!

✓ Het vastgoed moet worden verduurzaamd.

✓ De leefbaarheid van wijken verdient extra aandacht. 

✓ De financiële middelen zijn niet onuitputtelijk. 

✓ Nieuwe doelgroepen hebben andere (woon)wensen.

✓ Groei in interessante samenwerkingen met (maatschappelijke) partners.

✓ Grote ambitie om het aantal beschikbare woningen in Den Haag te vergroten.

✓ En specifiek: om de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest te vergroten investeren Rijk en regio 

gezamenlijk ruim EUR 15 miljoen in de Regio Deal Den Haag Zuidwest!



Searchproces & arbeidsvoorwaarden

Traject

Het traject bestaat uit een selectiegesprek met Whyz Executive Search en selectierondes bij Haag 

Wonen. Tijdens de gesprekken laten we je echt zien waar je het voor gaat doen, door je uit te nodigen in 

de wijk! 

✓ Whyz Executive Search voert selectiegesprekken in week 47 en 48. 

✓ De eerste selectieronde bij Haag Wonen vindt plaats op donderdag 9 december. 

✓ De tweede selectieronde bij Haag Wonen wordt op een later moment gepland. 

✓ Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

✓ Een cv screening en een referentiecheck zijn onderdeel van het proces.

✓ De ingangsdatum wordt in onderling overleg bepaald.

Arbeidsvoorwaarden

✓ Een salaris in schaal N (cao Woondiensten): 36-urige werkweek.

✓ Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een mobiliteitsbudget of een leaseauto.

✓ Uitstekende opleidingsfaciliteiten, zoals een ontwikkelbudget van EUR 900 per jaar.

✓ Uitstekende bereikbaarheid: op een paar minuten lopen van een station.



✓ Haag Wonen website voor algemene informatie

✓ Prestatieafspraken

✓ Jaarstukken en jaarverslagen

✓ Haags thuis

✓ Bestuur en toezicht

✓ Koersdocument 2018+ - te downloaden in pdf

✓ Samenwerkingen

✓ Wat vindt Haag Wonen?

Informatie Aedes

✓ Website Aedes

Informatie Haag Wonen

https://haagwonen.nl/
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/prestatieafspraken
https://haagwonen.nl/jaarstukken
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/over-haag-wonen/haags-thuis
https://haagwonen.nl/bestuurentoezicht
https://haagwonen.nl/bestuurentoezicht
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/over-haag-wonen/samenwerkingen
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/wat-vindt-haag-wonen
https://www.aedes.nl/


Waarom Haag Wonen kiest voor Whyz

Charles Darwin (1809 - 1882) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most responsive to

change!

Visie en moreel kompas

Een uitspraak die actueler is dan ooit. De snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange termijnvisie en scherp afgesteld moreel 

kompas. Die verder kijken dan het kwartaalverslag en teams als ‘ecosysteem’ benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen – van 

duurzaamheid en ethiek tot technologie en geopolitiek – vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management.

Leiderschap opnieuw vormgeven

Bij Whyz doen wij niets liever dan onze klanten helpen bij deze transformaties. Het is onze missie om leiderschap te herontwerpen voor de 21e eeuw. Wij 

hebben de insights, ervaring én het netwerk om deze transitie naar toekomstbestendig leiderschap te versnellen. Dit doen we door klanten toegang te 

geven tot koplopers die de status quo bevragen en systeemverandering aanjagen. Leiders die de wereld van morgen creëren door een brug te slaan tussen 

visie en operatie.

Organisaties en teams verrijken

Onze verbindende en persoonlijke aanpak maakt Whyz hofleverancier van toekomstbestendige leiders en complementaire teams. Wij kennen en plaatsen 

(un)usual suspects die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve mindset en zelfkennis. Deze new and next generation staat voor 

een diverse en inclusieve werkcultuur – een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en het verschil kunnen maken. 

Onze deskundige en ervaren consultants gaan nooit voor grijs of middelmaat. Het is deze passie voor ons vak en onze klanten waarin wij excelleren. Elke 

keer opnieuw!



Haag Wonen werkt samen 

met Whyz Executive Search in 

de search naar een manager 

Strategie en Beleid.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Lodewijk Burger

06-82208868

lodewijkburger@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Please consider the environment before printing this document.


