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In het kort

“De toekomst verandert onder onze handen. Over tien jaar doen we allemaal iets anders dan waar we nu mee bezig zijn. Wie dat een

aantrekkelijke gedachte vindt, past bij Omnia Wonen.”

Je wordt directeur-bestuurder van Omnia Wonen: een woningcorporatie met zo’n 9.000 woningen in 13 gemeenten. 

Omnia Wonen zoekt een directeur-bestuurder met persoonlijkheid: iemand die intern weet te (ver)binden en extern het boegbeeld van 

Omnia Wonen is. Vanuit een natuurlijk leiderschap werkt de directeur-bestuurder aan samenwerking en positie in de kernregio. 

Volkshuisvesting stroomt door de aderen van Omnia Wonen. Omnia Wonen zoekt een bestuurder die zich met passie en volle overgave 

inzet voor volkshuisvesting!

Je bent een strategisch denker die de koers weet uit te zetten en over te dragen, zowel in- als extern. Kansen worden gecreëerd of 

gezien en opgepakt. Met een sterk ontwikkeld empathisch vermogen kan je je inleven in alle betrokken partijen: van de huurder tot de 

gemeente en van de ontwikkelaar tot de medewerker. 

Je bent een voorbeeld in de coachende leiderschapsstijl en weet management en medewerkers te inspireren. Je geeft Omnia Wonen

een passend, nieuw elan.



Dit is jouw bagage

✓ WO werk- en denkniveau.

✓ Ruime ervaring als leider; ervaring als bestuurder is een pre.

✓ Affiniteit met/ervaring in volkshuisvesting.

✓ Maatschappelijke geëngageerd.

✓ Sterke gesprekspartner op (politiek) bestuurlijk niveau.

✓ In staat om de organisatie te verbinden met de omgeving en vice versa.

✓ In staat strategisch, tactisch en operationeel te denken en te doen.

✓ Relevant netwerk.

Dit maakt jou bijzonder

✓ Straalt van nature vertrouwen uit; geeft de organisatie, de raad van commissarissen en de 

externe omgeving comfort.

✓ Wijs en duidelijk.

✓ Ondernemend.

✓ Samenwerkingsgericht.

✓ Initiatiefrijk, fris.

✓ Hands-on.

✓ In staat prioriteiten te stellen en te borgen.

✓ Pragmatisch, down-to-earth en realistisch.



Dit is Omnia Wonen

Omnia Wonen, dat zijn volkshuisvesters. Wij zorgen voor passende en betaalbare woningen voor 

mensen die dat echt nodig hebben. Onze mensen zijn stuk voor stuk experts in hun vak die zich met veel 

plezier blijven ontwikkelen. Dat geldt voor de woonadviseur en project-begeleider, maar ook voor de 

controller of directiesecretaresse. En we zijn er allemaal op gericht om de uitdagingen waarvoor Omnia 

Wonen als corporatie staat, te realiseren. Nu en in de toekomst. 

Omnia Wonen is een corporatie die in beweging is. In ons jaarverslag en de ‘Vogelvlucht’ hebben we 

onze organisatie en ontwikkelingen omschreven. 

Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (De SHOW) 

Het doel van de SHOW is de belangen van alle (toekomstige) huurders van Omnia wonen te behartigen. 

Dit realiseert de SHOW door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan Omnia Wonen.

Raad van commissarissen (RvC)

De RvC van Omnia Wonen bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. De RvC heeft de rol van 

toezichthouder, klankbord en werkgever van de directeur-bestuurder.

Harderwijk



Uitdagingen en ontwikkelingen bij Omnia Wonen

✓ In onze woningmarktregio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde werken we aan het vergroten van onze kracht en positie. Deze 

focus versterken we door de komende jaren onze woningen in gemeenten buiten de regio te verkopen, in principe aan corporaties. 

Op de Noord-Veluwe en in Amersfoort zoeken we samenwerking met partijen die onze ambities delen en ondersteunen bij de 

realisatie hiervan. Daarnaast werken we met hen aan de landelijke opgaven in de energietransitie en de combinatie Wonen, Zorg en

Welzijn. In alle opgaven staan de kwaliteit van wonen en leefbaarheid voor de huurder voorop. 

✓ Intern zetten we de koers van organisatieontwikkeling door. Vanuit coachend leiderschap wordt gewerkt aan een organisatie waarin

verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden belegd. Na een periode van veel veranderingen, breekt nu de tijd van borging en

continu leren aan. 



Selectieproces & bezoldiging

Voorselectie

✓ De reactietermijn eindigt op 5 december 2021.

✓ Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot en met 20 december 2021.

Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes:

✓ Gespreksronde 1 op 10 of 11 januari 2022:

a) selectiecommissie

b) afvaardiging managementteam 

c) afvaardiging medewerkers

✓ Gespreksronde 2 op 17 januari 2022:

a) overige leden raad van commissarissen

✓ Adviesprocedure OR en SHOW op 25 januari 2022:

a) afvaardiging OR

b) afvaardiging SHOW

De definitieve benoeming volgt na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties.

Benoeming en bezoldiging

De benoeming is in principe voor een periode van 4 jaar. De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt bepaald door de normen uit 

de Wet Normering Topinkomens. Omnia Wonen is ingedeeld in bezoldigingsklasse F Wonen. 



Informatie

Omnia Wonen:

✓ Omnia Wonen website voor algemene informatie

✓ Koers: Ondernemingsplan 2019-2022 (pdf)

✓ Bestuur en Toezicht

✓ Raad van commissarissen

✓ Ketensamenwerking

✓ Jaarberichten

✓ Website SHOW

✓ Organogram (op te vragen bij Whyz)

Overige informatie:

✓ Website Aedes

✓ Aedescode (pdf)

✓ Woningwet

✓ Governancecode woningcorporaties

✓ Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT

✓ Wet bestuur en toezicht 

https://www.omniawonen.nl/
https://www.omniawonen.nl/wp-content/uploads/2019/10/Iedereen-een-thuisbasis.pdf
https://www.omniawonen.nl/organisatie/organisatie-2/onze-organisatie/
https://www.omniawonen.nl/organisatie/organisatie-2/raad-van-commissarissen-2/
https://www.omniawonen.nl/organisatie/publicaties/ketensamenwerking/
https://www.omniawonen.nl/organisatie/publicaties/https-www-omniawonen-nl-wp-content-uploads-2021-09-lr-populair-jaarverslag-2020-omnia-definitieve-versie-2021-1-pdf/
https://www.showhb.nl/
https://www.aedes.nl/
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/665edb1824617cc6/original/De-Aedescode-2011.pdf
https://www.aedes.nl/dossiers/woningwet-in-de-praktijk.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/governance-en-integriteit/governancecode/governancecode-woningcorporaties.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036709/2021-10-28
https://www.vtw.nl/zoekresultaten?q=wet+bestuur+en+toezicht


Waarom Omnia 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!



Omnia Wonen werkt samen 

met Whyz Executive Search bij 

de search voor een directeur-

bestuurder.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Annelien Zuidema

06-30409036

vacaturebestuurder.omniawonen

@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.


