
Wij zoeken… 

 

 

 

 

Een Adviseur Strategie en Beleid   
 voor 36 uur per week 

GEWOON WONEN 

Zoek jij een uitdagende en dynamische functie waarin je advies geeft over strategische vraagstukken en 

beleidskwesties? Heb jij een hart voor volkshuisvesting en vastgoed? Ben jij een ster in analyses maken en 

rapportages opstellen? En heb je ervaring met complexe projecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Wij zijn Omthuis 

Omthuis is een woningcorporatie met ruim 5500 woningen in Leusden en Baarn. Wij streven naar goede en betaalbare 

woningen met name voor mensen met een lager inkomen. Bereikbaar zijn voor onze huurders vinden wij belangrijk. We 

zijn daarom lokaal verankerd met zowel een vestiging in Leusden als in Baarn. Als Adviseur Strategie en Beleid ben je 

onderdeel van onze stafafdeling. Jouw werk draagt bij aan het realiseren van betaalbare en duurzame woningen voor 

onze huurders! 

 
Over de functie 

Als Adviseur Strategie en Beleid bij Omthuis krijg je een uitdagende en afwisselende functie! We zoeken niet alleen iemand 

die goed is in het analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van beleidsadviezen en rapportages, maar ook iemand 

die proactief kan adviseren op het gebied van vastgoedsturing. Je bent een echte trendwatcher en weet ontwikkelingen in 

de markt en de samenleving om te zetten naar kansen en bedreigingen. Met jouw adviezen aan het managementteam en 

onze bestuurder draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van onze portefeuillestrategie. En je doet dit alles met veel 

enthousiasme en bevlogenheid! Je gaat aan de slag met verschillende onderwerpen, zoals huurbeleid en de jaarlijkse 

aanpassingen, prestatieafspraken en bod, energietransitie, nieuwbouwprojecten en verkoopbeleid. Je werkt nauw samen 

met andere afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat jouw adviezen en plannen goed aansluiten op onze 

behoeften en doelstellingen. Ook heb je diverse overleggen met omliggende gemeenten over de projecten die lopen. Je 

werkt op onze locatie in Leusden en af en toe op onze locatie in Baarn.  

 
Taken en verantwoordelijkheden 

Je onderzoekt en analyseert ontwikkelingen in de markt en vertaalt deze naar strategische scenario’s op diverse 

aandachtsgebieden. Je hebt een initiërende, verbindende en regisserende rol binnen het proces van beleidsvorming en 

implementatie. Je bent in staat om methodieken te ontwikkelen en in te zetten voor het monitoren, analyseren en adviseren 

over het realiseren van onze portefeuillestrategie. Je bewaakt de integrale/organisatie brede samenhang tussen 

beleidsdocumenten en stuurt hierop indien nodig bij. Je bent de adviseur en sparringpartner van het management en 

bestuur over strategie, beleid en externe ontwikkelingen. Je denkt mee over de koers van de organisatie en doet 

verbetervoorstellen. Je bent een netwerker en verbinder en onderhoudt goede relaties zowel intern als extern met o.a. 

gemeenten. Je bent voortdurend alert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. 

Je bent in staat om maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te verwerken in het strategisch beleid en, waar nodig, bij 

te sturen. 

 
Wat breng jij mee? 

Je hebt een analytisch en strategisch denkvermogen en uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Je 

hebt ervaring met complexe projecten ten behoeve van de totstandkoming/implementatie van beleid over de volle 

breedte. Dit doe je natuurlijk niet alleen! Maar van jou wordt wel verwacht dat je rekening houdt met de consequenties 

voor andere afdelingen en bedrijfsvoering en dat je de juiste interne en externe belanghebbenden aanhaakt. Met jouw 

overtuigingskracht en proactieve en resultaatgerichte instelling ben jij in staat om anderen te overtuigen op basis van 

argumenten. Daarnaast vragen we hbo/wo werk- en denkniveau in een relevante richting, zoals bedrijfskunde, 

bestuurskunde, economie of planologie. Je voelt je thuis in onderzoek en (vastgoed)data en beschikt over geavanceerde 

Excel vaardigheden. Een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Affiniteit met de 

woningcorporatiebranche is een pré 

 
Wat krijg je bij ons? 

Een uitdagende functie voor 36 uur in de week met veel afwisseling en vrijheid voor persoonlijke inbreng bij de verdere 

invulling van je functie, een fijne werkomgeving met korte lijnen, salaris conform de cao Woondiensten, functieschaal K 

(max. € 5.903,- bruto per maand o.b.v. 36 uur). De inschaling is afhankelijk van relevante kennis en ervaring, goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden grotendeels bij cao geregeld (zoals pensioen, verlof, loopbaanbudget, 

thuiswerkregeling, vitaliteitsbudget etc.). Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn een KLIMMR-organisatie. 

Een laptop en mobiele telefoon. Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie tot een vast 

dienstverband. 

 
Interesse? 

Wil je meer weten over deze uitdagende functie, dan ben je altijd welkom om een (digitaal) kopje koffie te drinken met 

Arthur Brilman, onze huidige Adviseur Strategie en Beleid a.i. hij is bereikbaar via 06 83 20 75 72. Direct solliciteren? Dat 

kan natuurlijk ook! Stuur via werken@omthuis.nl je motivatie en cv naar onze afdeling HR. Een referentiecheck (en 

mogelijk ook een assessment) maakt deel uit van de werving- en selectieprocedure. 

 


