
  
                                            
                                         

Vacature Adjunct-directeur Bedrijfsvoering 
referentie 22021 

 
Verbindend, inspirerend en toegankelijk  
 
Woonkwartier is een lokaal en maatschappelijk betrokken woningcorporatie in West-Brabant. We beheren zo’n 

9.500 woningen in achttien (dorps)kernen in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. Fijn wonen 

gaat verder dan alleen de woning. Daarom zetten wij ons, vanuit het motto “altijd in de buurt", samen met 

anderen ook actief in voor de leefbaarheid in de wijken en kernen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: 

persoonlijk, proactief en praktisch.  

 

Dit is Woonkwartier 

Woonkwartier is een toekomstgerichte woningcorporatie in het westen van Noord-Brabant met totaal circa 9.500 
verhuureenheden in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen.  
Woonkwartier werkt vanuit de missie: 

• lokaal en maatschappelijk betrokken plattelandscorporatie, actief in West-Brabant; 
• zorgen voor mensen met een bescheiden inkomen in een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis, 

waarbij fijn wonen verder gaat dan alleen een woning; 
• inzetten voor leefbaarheid in de wijken en kernen, samen met bewoners en (keten)partners. 

Woonkwartier heeft stevige ambities in een omgeving die ons voortdurend uitdaagt.  
 
De organisatie wordt gevormd door de directie; bestuurder en drie adjunct-directeuren. Zeven teams: Wonen, 

Wijken en Kernen, Bijzonder Vastgoed, I&A, Financiën, Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling. En drie 

clusters; Control & Risk, Ondernemingsstrategie, en Staf.  

De directie is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsbepaling, besluitvorming en het aansturen en realiseren 

van bedrijfsbrede programma’s. De teams worden aangestuurd door een teammanager. Zij worden hiërarchisch 

aangestuurd door de bestuurder. Voor coaching en functionele afstemming is er een koppeling met één van de 

drie adjunct-directeuren. De teammanagers hebben een hiërarchisch leidinggevende rol, zijn verantwoordelijk 

voor het aansturen van de processen binnen het team, het realiseren van beoogde teamresultaten en zijn 

verantwoordelijk voor de tactische beleids- en planvorming op hun eigen werkgebied.  

 

Functie-inhoud 

 

De adjunct-directeur Bedrijfsvoering heeft de verantwoordelijkheid voor de teams ‘Financiën’ en ‘I&A’.  

Als adjunct-directeur heb jij verstand van zaken als het gaat om de bedrijfsvoering van een woningcorporatie in 

het algemeen en de financiën in het bijzonder. Je legt verbinding tussen financiën en de inhoudelijke resultaten in 

P&C producten. Jij organiseert dat de werkorganisatie haar processen zó inricht dat deze koppeling adequaat 

wordt gelegd. Dit vraagt o.a. om een optimale samenwerking met de controller en directiesecretaris.  

Jouw resultaatgebieden zijn de volgende: 

• actieve bijdrage in het directieteam over ontwikkelingen en specifieke issues in de volle breedte; 

• samenwerking binnen de organisatie over de teams heen met betrekking tot planvorming; 

• aansturen van bedrijfsbrede thema's en programma's op inhoud en proces; 

• samenwerking met relevante stakeholders; 

• coachen en begeleiden van teammanagers in hun inhoudelijke en leidinggevende rol; 

• creëren van ruimte voor initiatieven om de bedrijfsvoering te optimaliseren; 

• verantwoording over resultaten van de bedrijfsvoering en verantwoordelijke programma's.  

 
 
  



  
                                            
De adjunct-directeur Bedrijfsvoering heeft een overkoepelend beeld van bedrijfsvoering, doorziet bedrijfsmatige 
consequenties van keuzes in het primaire proces en borgt deze. Jij weet aan welke kwaliteitseisen de 
bedrijfsvoering moet voldoen.  

 
Jouw profiel 

 
➢ je hebt een bedrijfskundige of financiële opleiding op WO niveau; 

➢ je hebt managementervaring op het gebied van strategie- en beleidsvorming;  

➢ je hebt kennis van de sector volkshuisvesting en ervaring met de voor de eigen aandachtgebieden 

relevante wet- en regelgeving, kaders, processen; 

➢ je hebt ervaring met procesmanagement en organisatieverandering op het gebied van 

bedrijfsvoering; 

➢ je hebt ervaring met coachen, realiseren van betrokkenheid en het stimuleren van gewenst gedrag; 

➢ je hebt ervaring in het initiëren en bewaken van beleidsprocessen en organisatieontwikkeling. 

Verder vinden we het belangrijk dat je; 
➢ vaardigheden hebt om de verbinding te maken met collega’s, gericht op samenwerking; 
➢ het denkvermogen hebt om vanuit verschillende invalshoeken en met expertise van collega’s een 

integraal beeld te vormen; 
➢ overtuigingskracht hebt; je krijgt er energie van om collega’s mee te nemen en kunt ideeën en 

standpunten uitdragen; 

➢ leergierig en ambitieus bent; 
➢ vooral ook een leuke collega bent die past binnen de setting van het huidige directieteam. 

 

Dit is ons aanbod  
 
Woonkwartier biedt een (fulltime) dienstverband aan voor 36 uur per week binnen een maatschappelijk, lokaal 
betrokken en open organisatie met een duidelijke visie en grote ambities. Woonkwartier heeft 80, leuke collega’s 
en professionele ontwikkeling staat bij ons centraal. We werken volgens de principes van het Nieuwe Werken. Je 
krijgt volop de ruimte en ondersteuning om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen. We bieden een goed 
salaris, vallend in salarisschaal N (maximaal € 8.422,-) van de CAO Woondiensten. Inschaling vindt plaats op 
basis van kennis en ervaring. Daarnaast hoort bij deze functie een auto van de zaak. 

 

Solliciteren gaat zo  

 

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Woonkwartier daarin. 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, zien wij graag op korte termijn tegemoet, 

maar uiterlijk 4 december 2022, via sollicitatie@avw2.nl.  

De planning van de procedure is als volgt: 

• Reactietermijn   : zo 4 december 2022 

• Voorselectiegesprekken AVW2   : week 49 

• Presentatie shortlist   : week 50  

• 1e Selectieronde met selectiecommissie    : week 51 

• 2e Selectieronde (verdiepend gesprek)   : week 52  

• Arbeidsvoorwaardengesprek   : week 52  

• Streefdatum benoeming    : 1 februari 2023 

 

 

Voor meer informatie over Woonkwartier kun je terecht op www.woonkwartier.nl. Om een indruk te krijgen van 
de organisatie en haar ambities bekijk dan dit filmpje: Woonkwartier sociaal jaarverslag 2021 - YouTube.  
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