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Directeur Wonen & Samenleven

Houd je van de diversiteit van Den Haag en ben je een strategische verbinder die een visie heeft op de fysieke leefomgeving en 

sociale structuren binnen de stad? 

De ambitie van Staedion de komende jaren staat: Staedion is op weg om de ‘meest sociale corporatie’ te zijn en daar ga je, 

samen met de collega’s, handen en voeten aan geven. Daarnaast zal Staedion een ‘woon-ontwikkelcorporatie’ voor regio 

Haaglanden zijn: je denkt innovatief en bouwt hieraan mee. 

✓ Je gaat werken bij Staedion: één van de grootste woningcorporaties van het land. Eén op de zeven woningen in Den Haag is 

van Staedion.

✓ Je wordt lid van het directieteam (DT) van Staedion: je draagt samen met de collega’s in het DT de integrale 

verantwoordelijkheid voor de organisatie en hebt de specifieke verantwoordelijkheid voor Wonen & Samenleven.

✓ Je opgedane strategische kennis en ervaring van dienstverleningsconcepten en leiderschap resulteren in excellente in- en 

externe vertegenwoordiging van Staedion. Je richt je op een sterk, sociaal imago.

✓ Je hebt een duurzame visie op het huisvesten van de (toekomstige) bewoners die past binnen de huidige én toekomstige 

bestuurlijke- en maatschappelijke context. 

✓ Je zorgt met je afdeling voor een optimale leefbaarheid in de wijken via een in nauwe samenwerking ontwikkelde visie die je 

op een efficiënte wijze weet te implementeren en operationaliseren, met hoge bewonerstevredenheid. 

✓ Je bent bedreven in samenwerking en beïnvloeding op alle niveaus, zoals in partnerships, in netwerken in de stad en met 

stakeholders zoals de huurdersvereniging, gemeenten, zorginstellingen en leveranciers.



Functie in het kort

Jouw beslissingen maken de stad.

Als directeur Wonen & Samenleven heb je een specifieke focus maar bent 

met je collega’s in het DT integraal verantwoordelijk voor het geheel.

Je geeft leiding aan een managementteam van zes personen dat 

verantwoordelijk is voor de thuisteams, team verhuur, team herstructurering 

en de klantenservice (variërend van 100-150 medewerkers). Samen met 

hen bouw je mee aan Den Haag. Aan de fysieke leefomgeving, aan de 

participatie van bewoners maar vooral ook aan de sociale structuren 

binnen de stad. 

✓ Je ontwikkelt de visie en strategie over de leefbaarheid in onze wijken, 

passend bij de verschillende doelgroepen van Staedion. 

✓ Je bent samen met je teams verantwoordelijk voor de 

bewonerscommunicatie en -tevredenheid, de dienstverlening en het 

continu verbeteren van je bedrijfsvoering.

✓ Je bent integraal verantwoordelijke voor het resultaat van Staedion en 

zorgt voor een sterke, gelijkwaardige positie van Wonen & Samenleven 

in de organisatie en in het DT.



Dit is jouw bagage

✓ Academisch werk- en denkniveau.

✓ Ervaring in een stevige managementfunctie op strategisch en tactisch niveau; ervaring in maatschappelijke 

organisaties.

✓ Leiderschap. Je kan een koers uitzetten en de positie van Wonen & Samenleven hierin vertegenwoordigen. 

Je laat ruimte voor je medewerkers, legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie en bent een kritische 

sparringpartner.

✓ Visie. Op sociaal maatschappelijke vraagstukken en de rol van de corporatie hierin. Je kunt mensen raken 

met jouw passie en meenemen in jouw visie.

✓ Creativiteit en ondernemerschap. Je durft binnen en buiten de kaders te denken en weet anderen aan te 

sporen tot en mee te nemen in de verandering.

✓ Uitstekende social skills. Je hebt de souplesse om te schakelen op alle niveaus, in- en extern, met 

huurders, bestuurders en andere stakeholders.

✓ Een helikopterview. Bij complexe vraagstukken waarin meerdere disciplines samenkomen, ben jij 

eindverantwoordelijk.

Dit is ook van waarde

✓ Ervaring in de corporatiesector.

✓ Ervaring met grootstedelijke problematiek.

✓ Relevant netwerk.

✓ Visie op leefbaarheid.



De komende jaren werk je aan:

✓ Een ontwikkelde visie en implementatie mét bijbehorende strategie en beleidsadvies op het gebied 

van bewonersparticipatie, betrokkenheid, begeleiding en zelfbeheer.

✓ Een aantal overkoepelende thema's vragen een nadrukkelijke aandacht in uitwerking, versnelling 

en een Staedion brede implementatie. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het thema 

‘leefbaarheid’.

✓ Een visie op het huurbeleid en betaalbaarheid samen met de afdeling Strategie.

✓ Een goede samenwerking met de huurdersorganisatie en de communicatie met bewoners.

✓ Een optimaal klantbedieningsconcept waarin het thuisgevoel van de bewoners centraal staat.

✓ Het behalen van de verhuurdoelstellingen met het beoogde financiële en maatschappelijke resultaat.

✓ Een algeheel beleid voor Staedion, samen met je collega directieteamleden.

✓ Een gewaarborgde bijdrage van jouw teams binnen de project-, ontwikkel- en uitvoeringsbesluiten. 

Je stimuleert jouw teams om bij te dragen aan de gebiedsontwikkelingen in de stad, zoals Den Haag 

Zuidwest.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



Staedion: samen thuis 

Als woningcorporatie verhuren we ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, 

bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Wij zijn daarmee een belangrijke speler als het gaat om 

wonen in Den Haag en het oppakken van grootstedelijke problematiek die daaraan verbonden is. Onze 

missie is ‘Betaalbare woningen verhuren, aan mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, in 

wijken waar het prettig samenleven is’. 

Om aan de maatschappelijke opgave te kunnen voldoen, gaat de focus liggen op wat we in de stad, samen, 

willen bereiken. De urgentie om het verschil te maken voor de grote opgaven (een groot woningtekort en 

leefbaarheidsvraagstukken in de wijken) is groot. Dit betekent bundelen van krachten, stimuleren van 

eigenaarschap, samenwerking, de urgentie tastbaar maken en focus. 

We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij onze bewoners en willen hun invloed op ons werk 

vergroten. Met ‘onze bewoners’ doelen we op onze huidige en toekomstige bewoners. Dat is soms weleens 

lastig in tijden waarin keuzes gemaakt moeten worden. Maar we geloven dat we bewoners actief kunnen 

betrekken bij onze projecten en dat we onze keuzes kunnen uitleggen. Dit doen we op wooncomplexniveau 

bijvoorbeeld samen met een bewonerscommissie of -vertegenwoordiging. Op beleidsmatig niveau worden 

de bewonersbelangen behartigd door onze actieve Huurdersvereniging Staedion. Het werken aan een fijne 

woonomgeving doen we immers samen. 

Wie zijn wij?

Den Haag



Bestuur en directie

Sinds mei 2021 is Gijsbert van Herk bestuursvoorzitter van Staedion. 

Eind september is er gekozen voor één bestuurder met een 

directiemodel. De organisatie is in transitie en is zich aan het omvormen 

naar een flexibele, plattere en wendbare organisatie. De organisatie zal 

worden opgebouwd uit vier in plaats van nu drie directies met een 

logische clustering van eenheden met integrale aansturing:

✓ Beheer en Onderhoud.

✓ Vastgoed en Portefeuillevernieuwing.

✓ Wonen en Samenleven.

✓ Financiën, ICT en Bedrijfsvoering.

Bij elk van de directies werken ongeveer 100-150 medewerkers. De 

directies worden ondersteund door de stafafdelingen Strategie, 

Innovatie & Communicatie, Human Resources & 

Organisatieontwikkeling, Bestuurssecretariaat & Juridische Zaken. De 

nieuwe organisatie, die vanaf januari 2022 in grote lijnen geformaliseerd 

wordt, gaat uit van minder hiërarchische sturing en meer van 

vertrouwen en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. 

Bestuur en directie



Traject en arbeidsvoorwaarden

Traject

Het traject bestaat uit een selectiegesprek met Whyz Executive Search en 

selectierondes bij Staedion. 

✓ Whyz Executive Search voert selectiegesprekken in de periode tot 

19 november 2021. 

✓ De eerste selectieronde bij Staedion vindt plaats op maandag 

29 november 2021. 

✓ De tweede selectieronde bij Staedion vindt plaats op woensdag 

1 december 2021.

✓ De derde, afsluitende selectieronde bij Staedion vindt aansluitend plaats.

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

✓ De ingangsdatum wordt in onderling overleg bepaald, de wens is zo snel 

mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden

✓ Een salaris in schaal O (cao Woondiensten).

✓ Een leaseauto of mobiliteitsvergoeding, telefoon, iPad en laptop, 

uitstekende pensioenvoorwaarden en een onkostenvergoeding.

✓ Uitstekende opleidingsfaciliteiten, om jezelf verder te ontwikkelen.



✓ Staedion website voor algemene informatie

✓ Organisatie Staedion

✓ Missie & Visie 

✓ Gedragscode

✓ Projecten

✓ Duurzaamheid Staedion

✓ Toezicht & verantwoording

✓ Bestuur en bestuurs-en directiestatuut Staedion

✓ Jaarverslagen

✓ Prestatieafspraken

Huurdersvereniging Staedion (HVS)

✓ Website HVS

Informatie Aedes

✓ Website Aedes

Informatie Staedion

https://www.staedion.nl/
https://www.staedion.nl/over-staedion/onze-organisatie
https://www.staedion.nl/over-staedion/onze-organisatie/waar-staan-we-voor
https://www.staedion.nl/getattachment/Over-Staedion/Toezicht-verantwoording/Gedragscode.pdf
https://www.staedion.nl/over-staedion/onze-organisatie/onze-projecten
https://www.staedion.nl/over-staedion/onze-organisatie/duurzaamheid/duurzaamheid-ambities
https://www.staedion.nl/over-staedion/toezicht-verantwoording
https://www.staedion.nl/over-staedion/toezicht-verantwoording/bestuur
https://www.staedion.nl/STAEDION/media/Staedion/Over%20Staedion/Toezicht%20en%20verantwoording/Bestuurs-en-directiestatuut-Staedion-versie-1-dec-2018.pdf
https://www.staedion.nl/over-staedion/toezicht-verantwoording/jaarverslagen
https://www.staedion.nl/over-staedion/toezicht-verantwoording/prestatieafspraken
https://www.hvdh.org/
https://www.aedes.nl/


Staedion werkt samen 

met Whyz Executive Search 

in de search voor een 

Directeur Wonen & Samenleven. 

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Anouk van der Stroom

06-58799869 

anoukvanderstroom@whyz.nl 

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

mailto:anoukvanderstroom@whyz.nl

