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Hendriks Bouw en Ontwikkeling  
 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling is een familiebedrijf waarin vijf samenwerkende disciplines zijn ondergebracht. Op een 

duurzame en innovatieve wijze worden advies, ontwikkeling, bouw, techniek, onderhoud en beheer integraal aangewend om 

de wensen van de klanten optimaal in te kunnen vullen.  

 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling wil slim gebruik maken van de kansen die de nieuwe technologie biedt. Zij wil sociaal bouwen 

door oog te hebben voor de verscheidenheid aan mensen en hun uiteenlopende behoeften. En wil bij alles wat ze doen 

duurzame keuzes maken en bijdragen aan een duurzame leefomgeving: voor deze generatie én de volgende. 

Als Brabants familiebedrijf met ruim 350 medewerkers neemt ze daar al honderd jaar het voortouw in. De kernactiviteit van 

Hendriks is van oudsher woningbouw, maar inmiddels is men ook succesvol actief op het gebied van zorg, onderwijs en 

science park vastgoed.  

 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling gelooft sterk in co-creatie: met opdrachtgevers, met samenwerkingspartners en met 

eindgebruikers. De behoeftes van vandaag zijn daarbij het vertrekpunt, maar de gezamenlijke bestemming is altijd: de wereld 

van morgen. 

De ambities van Hendriks zijn groot: in dit jubileumjaar 2022 willen zij de beste werkgever en een van de meest innovatieve 

bouw- en installatiebedrijven van Nederland zijn. Om deze ambitie mede vorm te geven zoeken wij ter versterking van de 

directie een Directeur Ontwikkeling die de visie en strategie voor de toekomst bepaalt en aanstuurt. 
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Profiel  

Directeur Ontwikkeling 

 

Inspirerende directeur met visie op co-creatie en duurzame en nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de bouw 

 

De Directeur Ontwikkeling is lid van het directieteam van Hendriks Bouw en Ontwikkeling bestaande uit de directieleden van 

Hendriks Bouw, Techniek, Onderhoud, Beheer en Hendriks Coppelmans. De Directeur Ontwikkeling valt rechtstreeks onder de 

directeur van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Binnen het directieteam heb je de verantwoordelijkheid voor het 

(uit)ontwikkelen van risicodragende posities voor de ontwikkeling van kwalitatief en kwantitatief haalbare 

(woning)bouwprojecten. Je weet op strategisch en tactisch niveau verbeteringen binnen het ontwikkelingsproces te 

signaleren, op te pakken, uit te werken en efficiënt/effectief te implementeren. 

 

Als Directeur Ontwikkeling ben je ook mede verantwoordelijk voor het algehele beleid van Hendriks Bouw en Ontwikkeling en 

specifiek verantwoordelijk voor de BV Projectontwikkeling. Een klantgerichte, integrale en duurzame aanpak passend binnen de 

missie en visie van Hendriks Bouw en Ontwikkeling vormt daarin de basis. Je vertrekpunt is daarbij de behoeften van de klanten 

en het mede creëren van duurzame leefomgevingen.  

 

De Directeur Ontwikkeling geeft sturing aan de afdeling Projectontwikkeling en is mede verantwoordelijk voor het sturing geven 

aan de visie, missie en het beleid van de onderneming en het behalen van de jaardoelstellingen met betrekking tot omzet, 

rendement en overige doelstellingen zoals geformuleerd in het jaarplan.  

Het ontketenen van enthousiasme, creativiteit, pragmatische planvorming, ondernemerschap, en het slim organiseren van de 

intern noodzakelijke vernieuwingen en bijbehorende cultuurverandering zijn voor jou de winnende elementen. 
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Kerntaken Directeur Ontwikkeling: 

• Formuleren, uitvoeren en rapporteren over het jaarlijks operationeel plan en de strategische plannen voor de middellange 

termijn anticiperend op de marktontwikkelingen; 

• In het ontwikkeltraject aansturen van de afdeling Projectontwikkeling bij het (uit)ontwikkelen, plannen en realiseren van 

nieuwe projecten binnen de gestelde planning en (financiële) randvoorwaarden; 

• Acquisitie en het binnenbrengen van nieuwe projecten; 

• Bewaken van de (financiële) voortgang van projecten en resultaten; 

• Bijhouden van marktontwikkelingen en -innovaties en omzetten naar toegevoegde waarde voor klanten; 

• Vanuit verbinding, kracht en inhoud op inspirerende wijze sturing geven aan de afdeling en de samenwerking stimuleren 

met de andere afdelingen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling; 

• Samen met de andere directieleden (op een strategisch niveau) de organisatie, in een constant veranderende omgeving, 

verder brengen. 
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Persoonlijkheid en  

competenties 

De nieuwe Directeur Ontwikkeling heeft de volgende kwaliteiten: 

• ervaren en moderne directeur Ontwikkeling met aantoonbare directie ervaring binnen de bouwsector, 

vastgoedontwikkeling of projectontwikkeling; 

• krachtige en inspirerende leider met een duidelijke visie op de markt en nieuwe duurzame en innovatieve ontwikkelingen 

in de bouw; 

• is goed in staat op bestuurlijk niveau te acteren en zorgt dat projecten ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden; 

• is in staat in een complex stakeholderveld te acteren en weet daarbinnen als netwerker goede relaties op te bouwen;  

• is gericht op kennisdelen en weet vanuit co-creatie met opdrachtgevers, partners en eindgebruikers op slimme en 

innovatieve wijze nieuwe integrale huisvestingsoplossingen te vinden; 

• is bevlogen om bij te dragen aan vitale en duurzame leefomgevingen en weet als boegbeeld van Hendriks Bouw en 

Ontwikkeling nieuwe concepten op het gebied van duurzaamheid en innovatie te bedenken en verder te brengen; 

• stuurt op resultaten en is in staat intern verbeterslagen te maken, weet daarbij medewerkers te coachen, te motiveren en 

te inspireren; 

• zoekt actief de samenwerking met de andere onderdelen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling om gezamenlijk te werken 

aan verdere proces- en productontwikkeling; 

• weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten van het lerend vermogen door vanuit een open 

karakter ook eigen kwetsbaarheid te durven tonen; 

• kan zich goed verplaatsen in vraagstukken van zowel medewerkers als klanten en is gericht op hun tevredenheid. 
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Samengevat vraagt dit de volgende competenties: 

• een integrale en mensgerichte visie; 

• leiderschap vanuit authenticiteit en autoriteit; 

• een gezonde dosis doorzettingsvermogen en organisatie sensitiviteit; 

• klant- en resultaatgerichtheid; 

• een positieve, krachtige uitstraling; 

• veranderingsvermogen en innovatiedrang; 

• zorgt door inzet van professioneel en actuele vakmatige kennis, vaardigheden en attitude voor een optimaal resultaat. 
 

Daarnaast wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd: 

• academisch werk- en denkniveau; 

• minimaal 10 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende eindverantwoordelijke functie; 

• bestuurlijke en commerciële vaardigheden 

• representatief en communicatief vaardig 

• behoudt het overzicht en weet de juiste prioriteiten te stellen 

• krachtige onafhankelijke persoonlijkheid 
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Reactie en procedure 

 

Ben jij die ervaren en moderne Directeur Ontwikkeling die graag wil werken in een innovatieve organisatie waarin je kunt 

bijdragen aan vitale en duurzame leefomgevingen?  

Dan zijn wij op zoek naar jou en nodigen wij je graag uit om je brief met cv te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. 

drs. Tristan Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 59049.  

 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling is een solide bouwonderneming met grote ambities en veel ondernemerszin. De salaris-

indicatie voor deze uitdagende functie is € 110-140K plus een bonusregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook 

biedt Hendriks Bouw en Ontwikkeling volop mogelijkheden voor ontwikkeling, dankzij een breed opleidingsprogramma en 

cursusaanbod. 

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. 
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ERLY, the consulting company 
 

• Advies 
• Werving & search 
• Assessments 
• Opleidingen  
 

“Bouwen aan nieuw leiderschap met nieuwe 
generatie toezichthouders en bestuurders” 


