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Over Vryleve  

Woonstichting Vryleve is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met zo’n 1.500 huurwoningen. De corporatie werkt 

met haar circa 17 zeer betrokken medewerkers iedere dag aan de woonbehoeften en woonwensen in haar werkgebied het 

Gelders Eiland. 

Woonstichting Vryleve heeft als missie om te zorgen voor voldoende, passende, betaalbare en op langere 

termijn duurzame woningen voor de mensen die in één van de zes dorpen op het Gelders Eiland willen wonen. De corporatie 

ziet het als haar kerntaak om in de woonbehoefte van haar (toekomstige) huurders te voorzien. Passend bij de vraag van 

woningzoekenden. Daarbij wil Vryleve altijd een stap extra zetten. Woonstichting Vryleve is een groene corporatie. Groen 

omdat zij zich inzet voor duurzaamheid, maar ook omdat zij staat voor betrouwbaarheid ten behoeve van haar huurders en 

belanghebbenden. Groen staat ook symbool voor vernieuwing en de creativiteit in het denken bij deze woonstichting. 

Uiteraard staat groen ook voor een groene omgeving! De komende jaren liggen er mooie opgaven voor Vryleve, zoals de 

nieuwbouwopgave van 90 woningen, herziening van het ondernemingsplan en alle ontwikkelingen vanuit de landelijke 

programma’s die naar lokaal niveau vertaald moeten worden. De financiële situatie van de corporatie is goed, maar de 

toekomst vraagt wel meer dan voorheen om het maken van keuzes.  

Kijk voor meer informatie op www.vryleve.nl  

Medio 2023 zal de huidige directeur-bestuurder met pensioen gaan. De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting 

Vryleve is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. In deze profielschets tref je nadere informatie aan over de 

toekomstige opgaven voor Vryleve, het gewenste profiel van de nieuwe directeur-bestuurder en de procedure.  

http://www.vryleve.nl/
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Profiel Directeur-bestuurder 

 

Een hands-on bruggenbouwer die richting kan geven aan kleine en sterk lokaal verankerde corporatie 

 

De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 

organisatie verder door ontwikkelt.  

 

Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en 

de maatschappelijke prestaties van Woonstichting Vryleve. Daarnaast ben je het boegbeeld van Woonstichting Vryleve dat 

voor alle partijen herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar is en ben je vooral uit op samenwerking. 

Woonstichting Vryleve zoekt een directeur-bestuurder die klaar is voor de toekomst, met kennis en inzicht van de 

volkshuisvesting en een hart voor de huurder. Iemand die mee kan en wil gaan in de nieuwe ontwikkelingen in de sector. 

Hij/zij koestert het mooie bezit, is verbindend, ruimte gevend en schakelt makkelijk van strategisch naar operationeel niveau 

met diverse gesprekspartners. De nieuwe directeur-bestuurder heeft er plezier in om een gezamenlijke volkshuisvestelijke 

visie te vormen met collega’s, huurders, huurdersorganisaties en externe stakeholders, en is in staat om daarin 

maatschappelijke en demografische ontwikkelingen te vertalen. 

De medewerkers opereren zelfstandig en professioneel onder leiding van een vakbekwaam MT. Passend bij de organisatie is 

een directeur-bestuurder die, naast bestuurlijk, ook wanneer nodig samen met de organisatie uitvoerend aan de slag gaat. 

Een informele, toegankelijke en bottom-up stijl van leidinggeven past hierbij. 
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Gelet op de opgaven waar Vryleve voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder die de volgende kwaliteiten heeft: 

• Is als meewerkend voorman goed in staat leiding te geven aan een kleine organisatie. Hij/zij kan breed schakelen op 

uiteenlopende onderwerpen; 

• Kent de corporatiesector en heeft affiniteit met kleine e/o middelgrote woningcorporaties, kan zich de daarbij behorende 

wet- en regelgeving snel eigen maken en heeft visie op de ontwikkelingen in de sector; 

• Is in staat om de professionaliseringsslag in de organisatie verder vorm te geven en daarbij de medewerkers te coachen, 

te ondersteunen en de kans te geven om te groeien; 

• Weet in goede samenwerking met lokale belanghouders vorm te geven aan projecten op het gebied van wonen, zorg, 

welzijn en leefbaarheid; 

• Weet de nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector goed te vertalen naar gevolgen voor de lokale situatie, kan 

daarbij goed schakelen zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau; 

• Zorgt voor optimale dienstverlening en weet daarbij de huidige goede contacten met huurders te continueren;  

• Zorgt voor een goede communicatie en informatievoorziening richting de Raad van Commissarissen, waaronder 

kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening; 

• Is goed in staat om een professioneel netwerk van interne en externe stakeholders/partners op te bouwen, te 

onderhouden en te benutten en de organisatie optimaal te vertegenwoordigen; 

• Heeft een goed gevoel voor de lokaal sterke verankering; heeft gevoel voor de cultuur van het dorp en is zichtbaar 

aanwezig; 

• Relevante ervaring met projectmanagement van nieuw- en verbouw en onderhoud is een pré. 
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Persoonlijkheid en  

competenties  

De nieuwe directeur-bestuurder beschikt bij voorkeur over de volgende kwaliteiten: 

• Is een verbindend persoon: open, zichtbaar en benaderbaar; 

• Is in staat om binnen de kleine organisatie intern en extern mensen op alle niveaus mee te nemen en draagvlak te creëren 

voor zijn/haar handelen; weet door vertrouwen en empathie mensen aan zich te binden; 

• Weet mensen op een coachende wijze aan te sturen en te motiveren;  

• Is betrouwbaar en resultaatgericht; spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt ook zelf afspraken na; 

• Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting en de maatschappelijke doelen. Is bij voorkeur afkomstig uit het 

werkveld Wonen; 

• Is maatschappelijk betrokken, staat dichtbij de huurder en laat dit ook écht zien; 

• Is besluitvaardig, durft keuzes te maken, beslissingen te nemen en knopen door te hakken; 

• Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en de bijbehorende processen; 

• Is in staat tot zelfreflectie op het eigen handelen; 

• Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol als directeur-bestuurder. 
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Daarnaast wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd: 
 
• Academisch werk- en denkniveau; 

• Ruime leidinggevende en bestuurlijke ervaring; 

• Affiniteit hebben met de corporatiesector en met name met kleine e/o middelgrote woningcorporaties en de daarbij 

behorende wet- en regelgeving snel eigen kunnen maken; 

• Een visie op maatschappelijke opgaven;  

• Ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden; 

• Aantoonbare betrokkenheid bij huurders; 

• Bij voorkeur afkomstig uit de regio. 

 

Reactie en procedure 

Ben jij die hands-on bruggenbouwer die richting kan geven aan kleine en sterk lokaal verankerde corporatie? Dan nodigen wij 

je graag uit een brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon: (035) 543 00 88, e-

mail: sollicitatie@erly.nl, o.v.v. ref.nr. 59050. 

 

Het betreft een fulltime functie. De vergoeding is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) in bezoldigingsklasse D. De 

benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder voor Vryleve zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van de Autoriteit 

woningcorporaties.  

 

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” 


