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Profielschets Bestuur 

 

De specifieke context 

Stichting Omthuis is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet en functioneert binnen de 

kaders van de Woningwet, het BTIV en de Governancecode woningcorporaties. Een hoofdtaak voor 

Omthuis is om een goede en betrokken corporatie te zijn voor de huidige huurders en voor de huidige 

en toekomstige woningzoekenden.  

 

De missie: Met hart en hoofd, van stenen voor mensen 

Omthuis is er voor mensen die nu en in de toekomst aangewezen zijn op betaalbaar wonen in de 

gemeenten waar de corporatie actief is (Leusden, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest). 

De dienstverlening is geënt op de woonvragen en mogelijkheden van de individuele klant. Samen met 

huurders, (lokale) maatschappelijke partners en de medewerkers wordt gewerkt aan leefbare buurten 

en wijken. De corporatie investeert daarbij in duurzame woningen. Medewerkers kunnen groeien in de 

continu ontwikkelende organisatie.    
 

Bij Omthuis werken circa 60 medewerkers. De corporatie kent een eenhoofdig bestuur.  

De organisatie kent een centrale backoffice en twee lokale Rayons (Leusden en Baarn). De bestuurder 

is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en draagt de algehele verantwoordelijkheid van 

de organisatie. Gegeven de organisatiestructuur, ligt bij de bestuurder een belangrijke taak in het 

behoud van samenhang in de organisatie en korte lijnen tussen medewerkers onderling. In de ziel en 

rolopvatting van de corporatie is het belang van lokale verankering en het zijn van een netwerk- 

organisatie beschreven. In de rolopvatting van de bestuurder dient expliciet aandacht te zijn 

voor nauwe samenwerking met huurders en partners in de wijk. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 

▪ Is het bestuur in de zin van de wet en is als zodanig verantwoordelijk voor het doen en nalaten 

van de stichting. 

▪ Draagt, samen met het MT, zorg voor de strategie, de financiële continuïteit en het beleid van de 

stichting. 

▪ Stelt in samenspraak met de RvC de (meer)jaarlijkse doelstellingen vast, realiseert deze 

doelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de RvC. 

 

Kwaliteiten en persoonskenmerken van de bestuurder 

▪ Geeft op stimulerende wijze leiding aan de organisatie, vervult een voorbeeldfunctie voor 

medewerkers. 

▪ Staat in verbinding met de organisatie, is benaderbaar voor medewerkers. 

▪ Heeft een visie op de (lokale en landelijke) maatschappelijke ontwikkelingen. 

▪ Heeft een leiderschapsstijl die past bij de (ontwikkelingsfase van de) organisatie. 

▪ Stimuleert medewerkers en stelt hen in staat te groeien. 

▪ Stelt zich open op en is communicatief sterk. 

▪ Heeft een sterk reflectief vermogen en kan zich kwetsbaar opstellen. 

▪ Toont maatschappelijke en lokale betrokkenheid, heeft oog voor relevante (lokale) 

ontwikkelingen. 

▪ Weet wat er speelt bij huurders en kan dit vertalen naar de context van de organisatie. 

▪ Weet verbinding te leggen met de (lokale) omgeving(en), werkt actief samen met 

netwerkpartners. 

▪ Ziet risico’s, communiceert daarover en reageert daarop. 

▪ Ziet kansen en weet die te benutten. 

 

Competenties en ervaringen van de bestuurder 

▪ Academisch werk- en denkniveau. 

▪ Ervaring in managementfuncties en politiek-bestuurlijke context. 
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▪ Kennis van de (sociale) woningbouw- en/of maatschappelijke vastgoedsector. 

▪ Oprechte betrokkenheid en hart voor volkshuisvesting, de huurders en woningzoekenden. 

 

Daarnaast gelden voor de bestuurder de wettelijke functie-eisen van de Woningwet/BTIV: 

▪ Authenticiteit 

▪ Besluitvaardig 

▪ Integriteit en moreel besef 

▪ Leiderschap 

▪ Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 

▪ Overtuigingskracht 

▪ Resultaat- en klantgericht 

▪ Samenwerkingsvermogen 

▪ Visie 

▪ Zelfreflectie. 

 

De specifieke opdracht 

Het is de primaire opgave van de bestuurder om vanuit de ziel en rolopvatting van Stichting Omthuis 

invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven. Dit dient dit in samenhang te worden gezien 

met de fase waarin de organisatie zich bevindt. 
 

De bestuurder maakt jaarlijks afspraken met de RvC over de te realiseren doelen. Voor de komende 

periode betreft dit de integratie van beide corporaties en het verzilveren van de kansen die de fusie 

biedt.  

Hier horen in ieder geval de volgende opgaven bij: 

▪ Realiseren van de gezamenlijke nieuwbouw- en verduurzamingsopgave. 

▪ Harmoniseren van het volkshuisvestelijke beleid en goede kwaliteit dienstverlening aan huurders 

en woningzoekenden. 

▪ Integratie van de beide organisaties, processen en bedrijfsvoering. Inhaalslag op het gebied van 

digitalisering en ICT: integratie van systemen en (door)ontwikkeling van informatiemanagement. 

▪ Bestendigen van de goede positie in de lokale netwerken. Het vestigen van een goede 

naamsbekendheid en reputatie. 


