
  
                                            
                                         

 

Vacature “manager Vastgoed” 

(referentie 2202) 

 

Dit is Woningstichting Barneveld 

Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor betaalbaar 

wonen en leefbaarheid. Focus ligt op de gemeente Barneveld en zijn samenwerkingsrelaties binnen de regio 

Foodvalley. Woningstichting Barneveld bezit ruim 4.000 huurwoningen en zorgvastgoed en hiermee wordt aan 

10.000 mensen huisvesting geboden. Bij Woningstichting Barneveld werken 50 betrokken en competente 

medewerkers. De missie van de organisatie is als volgt geformuleerd: “Thuis in wonen: We werken met passie 

samen, voor onze huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen 

leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving”. 

In de uitvoering van de dienstverlening is dit vertaald naar 3 kernwaarden: 

• Betrokken:  We werken met passie samen aan prettig wonen en betrekken onze huurders en partners bij 

  activiteiten op het gebied van wonen en leefbaarheid.  

• Betrouwbaar:  We doen wat we beloven en communiceren transparant. We zijn een integere verhuurder en 

  partner en we leveren kwaliteit. 

• Bewust:  We kiezen weloverwogen en nemen onze verantwoordelijkheid, waarbij we het belang van de 

  huurder en een goede woning in een prettige woonomgeving vooropstellen.  

 

Woningstichting Barneveld biedt een mix van woningen in type, prijs en kwaliteit. Naast de rol van ontwikkelaar, 

beheerder en aanbieder van woningen, profileert de woningstichting zich ook als betrouwbare partner gericht op 

samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn in vitale wijken en kernen.  

Voor de nabije toekomst zijn de belangrijkste opgaven: 

• Forse uitbreiding van het aantal woningen. 

• Betaalbaarheid voor onze doelgroep bewaken. 

• Verduurzamen van woningen. 

• Verder professionaliseren van de interne organisatie. 

 

Meer informatie kun je vinden op www.wstg-barneveld.nl   

 

Dit is de opgave 

De gemeente Barneveld maakt deel uit van de regio Foodvalley. Een aantrekkelijk woon- en werkregio met 
ambitie én ruimte voor groei. Voor de regio Foodvalley is een verstedelijkingsstrategie opgesteld tot 2040 waarbij 
zo’n 10.000 woningen voor de sociale huursector gerealiseerd moet worden. Woningstichting Barneveld speelt 
een belangrijke rol in deze ambitie en zal, op voorhanden zijnde locaties, voor de periode tot 2030, 1000 nieuwe 
woningen bouwen, waarvan er ruim 600 in de periode tot 2025. Samen met gemeente, ketenpartners en de 
andere corporaties in de regio Foodvalley zal gewerkt worden aan deze opgave.  
 
Daarnaast is er nog een grote opgave in het kader van de energietransitie en het verduurzamen van de huidige 
woningen.  
 
Energiek en daadkrachtig, met beide benen op de grond én met beide benen in de samenleving gaat 
Woningstichting Barneveld deze opgave realiseren. Duidelijke kaders en heldere verwachtingen bij 

samenwerkingspartners neerleggen hoort daarbij. Voor het realiseren van de omvangrijke nieuwbouwopgave is 
het noodzakelijk dat Woningstichting Barneveld een rol van betekenis krijgt en houdt in het ontwikkelproces. Net 
als het zoeken naar synergie en optimalisatie in de regio Foodvalley. 
 

http://www.wstg-barneveld.nl/


  
                                            
De koers van Woningstichting Barneveld is helder en er ligt een doordacht en robuust strategisch plan tot 2025. 
Hierbij ligt er een helder kader waarbinnen de medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen en gemotiveerd 
worden om continue te blijven verbeteren. De focus ligt op samenwerking en verbinding: tussen medewerkers, 
afdelingen en netwerkrelaties, met als doel een integrale benadering in denken en handelen.  
 
Er wordt gewerkt aan het verder optimaliseren van de basis; zorgen dat alle processen op orde zijn waarbij 
verdere digitalisering en datakwaliteit belangrijke speerpunten zijn. 

 
 

Dit ga je doen 

Je geeft leiding aan de afdeling Vastgoed waarbinnen 20 mensen werken, verdeeld over 3 teams: het team 

Bedrijfsbureau (vastgoedbeheer), Projecten (nieuwbouw, verduurzaming, renovatie en herstructurering) en 

Interne aannemerij (onderhoudsdienst). De teams Bedrijfsbureau en Interne aannemerij worden aangestuurd 

door een teamleider. Als leidinggevende ben je een sparringpartner en stimuleer en inspireer je de medewerkers 

in de beweging voorwaarts. Je bent helder in jouw uiteenzetting en neemt medewerkers mee in processen en 

ontwikkelingen. Je weet verschillende gezichtspunten en argumenten tot één verhaal te smeden. Denken en doen 

breng je in balans. Je bent verantwoordelijk voor een doordachte portefeuille met een duidelijke strategie en 

investeringskader. Je werkt vanuit een bedrijfsbreed financieel kader met een goed besef van wet- en 

regelgeving.  

Daarbij ben je een proactief lid van het Management Team. Je denkt en beslist actief mee over de ontwikkeling 

van de organisatie in haar volle breedte. Samen met de directeur-bestuurder, de managers Wonen en 

Bedrijfsvoering sta je voor ontwikkelingen die bedrijfsbreed nodig zijn en trek je elkaar mee in die beweging.  

 

Dit ben jij 

Woningstichting Barneveld is op zoek naar een manager met passie voor de volkshuisvesting en interesse in 
maatschappelijke vraagstukken. Iemand die een brede, integrale kijk heeft op nieuwbouw, onderhoud en 
verduurzaming. Daarop een duidelijke en vernieuwende visie heeft en met enthousiasme weet te inspireren.  
Wij geloven in het werk- en denkvermogen van het team en de individuele talenten van medewerkers. Daarom 
leg je de verantwoordelijkheid graag bij je mensen, zodanig dat zij ruimte ervaren voor zelfontplooiing. In de 
dagelijkse gang van zaken ben jij iemand die het vertrouwen heeft en geeft. Collega’s weten je snel op te zoeken 
omdat je graag samenwerkt, laagdrempelig en benaderbaar bent. Als coachend leider zie je het als jouw taak om 
de teams vooruit te helpen. Je manifesteert jezelf als een persoonlijkheid met brede interesse en kennis binnen 
het werkveld. Juist deze integrale blik helpt Woningstichting Barneveld om organisatiebelangen te verbinden met 
die van de partners in het netwerk. Binnen het netwerk pak je je rol als gesprekspartner. Mensen vinden je 
toegankelijk en betrokken, je komt altijd iets brengen. Je staat positief in het leven en neemt humor mee naar de 
werkvloer. Je ziet kansen en wil deze benutten, daarvoor toon je lef en ondernemerschap. Je hebt daarnaast een 
stabiele persoonlijkheid die rust uitstraalt. En natuurlijk heb je een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau.  

 

Dit is het aanbod 

Bij Woningstichting Barnveld kom je in dienst bij een betekenisvolle, dynamische en informele organisatie met 50 
professionele en betrokken collega’s.  We bieden een prima salaris, vallend in salarisschaal M van de CAO 
Woondiensten met een maximum van € 6.964,-. Daarnaast word je voorzien van alle moderne communicatie 
middelen en een ruim budget voor opleiding en ontwikkeling.  
 
  



  
                                            
 
 
 
 

Ben jij dit?  

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Woningstichting Barnveld daarin. Een 

referentiecheck, VOG en een assessment kunnen onderdeel zijn van deze procedure. Heb je vragen, neem dan 

contact op met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.  

 

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief, CV en referentienummer 2202 , zien wij graag op korte termijn 

tegemoet, maar uiterlijk 13 maart 2022, via sollicitatie@avw2.nl.  

De planning van de procedure is als volgt: 

• Reactietermijn  : t/m zo 13 maart 2022 

• Voorselectiegesprekken AVW2  : week 9/10 

• 1e Selectieronde  : week 11 / 12 

• 2e Selectieronde  : week 12 / 13  

• Optioneel Assessment  : week 14 

• Arbeidsvoorwaardengesprek  : week 14 / 15 

• Benoeming   : streefdatum 1 mei of 1 juni 2022 
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