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Een verbindende en inspirerend directeur-bestuurder 
Rhiant zoekt een toegankelijke directeur-bestuurder die zich kan en wil verbinden met de lokale gemeenschap 

van Hendrik-Ido-Ambacht. Iemand die wil samenwerken met de huurdersorganisatie, de medewerkers, de 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de overige stakeholders om vraagstukken op het brede terrein van de 

volkshuisvesting op te pakken. Maar ook iemand die met visie en operationele ervaring de organisatie kan 

laten inspelen op nieuwe vraagstukken zoals de transitie van de vastgoedportefeuille in het kader van de 

verduurzaming en het langer thuis willen wonen van huurders die ondersteuning nodig hebben. Daarbij is ook 

het organiserend vermogen van belang waardoor de resultaatgerichtheid, innovatiekracht en het 

leervermogen van de organisatie worden bevorderd. Daarnaast verwachten we dat de directeur-bestuurder 

de organisatie kan vertegenwoordigen in het maatschappelijk krachtenveld en met compassie de 

maatschappelijke meerwaarde van Rhiant kan verwoorden. Dit vraagt om een ondernemende en empathische 

bestuurder die met beide benen in de lokale gemeenschap van Hendrik-Ido-Ambacht kan staan en ervaring 

heeft met vastgoedbeheer en -investeringen. Daarnaast is van belang dat de directeur-bestuurder beschikt 

over veranderkundige kwaliteiten en op inspirerende en coachende wijze zorgt dat de organisatie richting 

houdt en resultaten neer zet.  

 

Profiel van onze organisatie  

Rhiant is een enthousiaste betrokken woningcorporatie: ambitieus, goed benaderbaar, met hart voor 

huurders en woningzoekenden in Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie heeft twintig medewerkers en met een 

bezit van circa 2.200 woningen vervult de organisatie een waardevolle rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat blijkt 

onder andere uit het Visitatierapport 2017-2020. Rhiant biedt huisvesting aan bewoners die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn om op de woningmarkt zelf een woning kunnen bemachtigen. De organisatie biedt 

bewoners een ‘thuis’ en medewerkers voelen zich verbonden met de huurders en de lokale samenleving. 

Binnen de organisatie zijn de lijnen kort: medewerkers lopen voor elkaar en zijn betrokken bij het doel van de 

corporatie. Rhiant is financieel gezond en toekomstbestendig als zelfstandige organisatie. De organisatie staat 

in open verbinding met de omgeving en pakt relevante signalen van bewoners en stakeholders op. We zijn 

aanspreekbaar en samenwerkingsgericht. Zo participeren we in sociale wijkteams en hebben we in 

samenwerking met andere partijen de ontwikkeling van het Parentshouse opgepakt. We zetten niet alleen 

resultaten neer maar leren ook van de samenwerking met elkaar en met andere partijen. Een aantal opgave is 

complex. Dat vraagt om samenwerking met andere partijen. Door samenwerking kunnen we inspelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen we voor een vitale ontwikkelingsgerichte organisatie. Dat sluit 

ook aan bij onze kernwaarden: samen, lef, slim en koersvast. 

 

Belangrijke uitdagingen 

Onze koers is verwoord in het Ondernemingsplan 2020-2024. Inmiddels hebben we te maken met ‘nationale 

prestatieafspraken’ en een veranderende woningmarkt en energiemarkt. Dat vraagt om een nadere bijstelling 

van onze koers. De belangrijkste uitdagingen kunnen als volgt worden beschreven:   

1. Oog voor onze huurders en samen zorgen voor een passende oplossing. Rhiant wil er zijn voor haar 

huurders. De behoeftes en vragen van de huurders worden steeds gevarieerder en complexer. Zo is er 

sprake van een toename van huurders met een ondersteuningsvraag: zoals huurders met een 

zorgbehoefte, met armoedevraagstukken, met psychische problemen en/of integratievraagstukken. Dat 

vraagt om een doorontwikkeling van onze dienstverlening waarbij we samen met partners meer 

maatwerkoplossingen gaan bieden. Verder wil Rhiant de komende periode met behulp van digitale 

ondersteuning de dienstverlening richting de huurders verbeteren. Ook zal in overleg met de 

huurdersorganisatie nader worden verkend op welke wijze de participatie van huurders kan worden 

versterkt.  

https://www.rhiant.nl/uploads/tx_dddownload/L0439_Visitatierapport_2021_Rhiant.pdf
https://www.rhiant.nl/uploads/tx_dddownload/Rhiant_-_Ondernemingsplan_2020-2024_DEF.pdf
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2. Voldoende woningaanbod, verduurzaming en kwaliteit op niveau. Het aantal mensen dat voor 

huisvesting afhankelijk is van een sociale huurwoning, neemt toe. Ook nemen de woonlasten voor 

huurders toe. Daarnaast wensen huurders een kwalitatief goede woning die past bij de 

huishoudenssamenstelling. Dat vraagt om extra nieuwbouw, verduurzaming en woningtransformatie en 

-verbetering.  Rhiant streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad 2050. Maar Rhiant wil ook nieuwbouw 

realiseren en woningen transformeren en verbeteren. Dat vraagt niet alleen om forse investeringen maar 

ook om een zorgvuldige sturing op realisatie en beheersing van risico’s. Verduurzaming en transformatie 

van bestaand bezit doen we in goed overleg met de huurders. We nemen ze mee in de wijze waarop we 

invulling willen geven aan de verduurzaming zoals circulair slopen, bouwen, onderhouden en renoveren 

van woningen.   

3. Doorontwikkeling van de organisatie en werkwijze. Medewerkers in een organisatie maken het verschil. 

Daarom zal Rhiant blijven investeren in medewerkers zodat zij hun kennis en competenties verder kunnen 

ontwikkelen en op betrokken wijze kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelen van Rhiant. Daarbij 

kijken we ook met de medewerkers naar de verbetering van de processen, de sturing, de onderlinge 

samenwerking en de beleidsontwikkeling waarbij de behoeften van de huurders het uitgangspunt is. Van 

de bestuurder wordt verwacht dat deze een inspirerende en richting gevende rol vervult en daarmee 

bijdraagt aan het zelf organiserend vermogen van het management en de medewerkers.  

 

De organisatiecultuur en de positie van de bestuurder in de organisatie 

Medewerkers van Rhiant zijn trots op de organisatie. Zij krijgen niet alleen de ruimte om binnen gestelde 

kaders zelf invulling te geven aan de best passende werkwijze maar ze krijgen ook de ruimte om te leren en te 

ontwikkelen. Op deze manier bouwt Rhiant aan betrokkenheid waarmee we het verschil maken. Rhiant kent 

een organisatiecultuur waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd en medewerkers 

de ruimte krijgen het beste uit zichzelf te halen bij de realisatie van de gestelde doelen. Vanuit dit uitgangspunt 

willen medewerkers met elkaar werken aan de verdere professionalisering van de werkprocessen en aan de 

eigen ontwikkeling. Dat vraagt om een faciliterende en inspirerende rol van de directeur-bestuurder waarbij 

medewerkers worden gestimuleerd om zelfbewust hun rol te pakken, elkaar feedback te geven en elkaar 

ondersteuning te bieden in de realisatie van de doelen. Ook humor en werkplezier is hierbij van belang. 

 

De directeur-bestuurder stuurt samen met de MT-leden de organisatie aan. Van de directeur-bestuurder wordt 

een inspirerende leiderschapsstijl verwacht, waarbij de managers de ruimte krijgen om hun rol te pakken en 

zich verder te ontwikkelen.  

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen en het 

functioneren van de organisatie. Vanuit de missie en visie geeft hij richting aan de verdere ontwikkeling van 

Rhiant. De directeur-bestuurder zorgt voor good governance, een meerjarig vastgoedinvesteringsprogramma 

en de beheersing van financiële en niet-financiële risico’s. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan 

de raad van commissarissen (RvC) en ziet de commissarissen als sparringpartners, waarmee de richting van 

de organisatie wordt besproken en waaraan ook dilemma’s worden voorgelegd. Belangrijk in deze 

samenwerking met het RvC is het onderlinge vertrouwen en de beoogde maatschappelijke meerwaarde op de 

lange termijn. In het overleg met de directeur-bestuurder streeft de RvC naar een open sociaalpsychologisch 

klimaat waarin sprake is van wederzijds respect en de ruimte is om ook te kunnen spreken over zaken die 

ongemakkelijk voelen zonder dat dat consequenties heeft. Dit vraagt van de directeur-bestuurder dat hij zich 

ook kwetsbaar durft op te stellen en open staat voor feedback. 

 

Een mooie, uitdagende rol met een maatschappelijk doel 

Rhiant is een maatschappelijk betrokken organisatie met een interessante opgave. Wij willen een directeur-

bestuurder die samen met ons de geschetste opgave gaat realiseren en expertise heeft op het terrein van 4 
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vastgoedinvesteringen en vastgoedbeheer. Maar ook iemand die op de verschillende niveaus kan schakelen, 

goed kan luisteren, zichtbaar en betekenisvol is in het strategisch netwerk en een warme relatie met bewoners 

kan onderhouden. Daarom zoeken wij een inspirerende verbinder met vastgoedexpertise, empathie en 

organisatiesensitiviteit gericht op de opgave en de doorontwikkeling van de organisatie. Maar ook iemand die 

zich met hart en ziel aan de huurders en medewerkers van Rhiant wil binden en invulling geeft aan de 

doorontwikkeling van een zelfstandig Rhiant. 

 

Persoonlijk profiel van de directeur-bestuurder 

De bestuurder die wij zoeken is een gedreven maatschappelijk ondernemer met realisatie-lef en oprechte 

betrokkenheid bij bewoners en de volkshuisvestelijke vraagstukken. De bestuurder is een boegbeeld zonder 

dat hij daarvoor op de voorgrond moet treden. Daarnaast herken je jezelf in onderstaande punten:  

 

Leiderschap en empathisch vermogen 

• Je draagt de missie en visie (de beoogde maatschappelijke meerwaarde) van Rhiant op inspirerende wijze 

uit en stimuleert medewerkers, de Huurdersraad en stakeholders tot meedenken. 

• Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend, kunt richting geven en medewerkers hierin 

meenemen. 

• Je organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte 

voor kritische discussie en feedback. Je toont leiderschapsmoed in lastige situaties. 

• Je monitort de voortgang van strategische doelen en onderneemt passende actie als gemaakte afspraken 

of vastgestelde doelen niet gerealiseerd worden. 

• Je ziet de meerwaarde van de RvC, investeert in een professionele relatie met de RvC, je legt tijdig 

verantwoording af aan de RvC en je ziet de RvC als belangrijke sparringpartner. 

• Je ondersteunt, geeft richting en sturing aan het managementteam. Je creëert teamspirit en stuurt op 

integrale samenwerking. 

• Je biedt waar nodig een ‘hand in de rug’ en zorgt ervoor dat medewerkers met plezier het beste uit zichzelf 

halen. 

• Je zorgt dat Rhiant zichtbaar is en in positie blijft. Je bent in staat om op een gezaghebbende wijze het 

gesprek aan te gaan met mensen in het (strategisch) netwerk van Rhiant .  

 

Visie 

• Je overziet en begrijpt maatschappelijke, politieke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen en de mogelijke 

impact van deze ontwikkelingen op Rhiant, nu en in de toekomst. 

• Je kunt de impact van ontwikkelingen vertalen in wat deze betekenen voor het woningaanbod en 

dienstverlening van Rhiant en de beoogde maatschappelijke meerwaarde op lange termijn. 

• Je kunt de prioriteiten stellen in de strategische doelstellingen en lange termijnplannen. Je kunt de 

gestelde prioriteiten ook borgen in de organisatie en zorgen voor de implementatie en realisatie. 

 

Verbinden en samenwerken 

• Je bent een verbindend persoon, kunt goed luisteren en helder communiceren. Je beschikt over tact, 

overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Je weet mensen te inspireren en in beweging te krijgen en je 

bent ook bereid voor de ander te lopen. Je toont voorbeeldgedrag als leider zowel in woord als gedrag. 

• Je bent consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt 

zichtbaar wat je werkelijk belangrijk vindt en waarvoor je staat.  

• Je bouwt, onderhoudt, neemt deel aan en initieert in- en externe netwerken die van nut zijn voor de 

organisatie en de realisatie van de gestelde doelen. 

• Je bent samenwerkingsgericht, je beschikt over probleemoplossend vermogen, bent in staat om coalities 

te smeden om de strategische opgave te realiseren en de samenwerkingsverbanden te onderhouden.  
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Empathie, organisatie bewustzijn en maatschappelijke sensitiviteit 

• Je hecht grote waarde aan het overleg met de huurdersraad en andere stakeholders. Je bent 

geïnteresseerd en verdiept je oprecht in hun vraagstukken, doet nieuwe inzichten op en zoekt samen met 

hen naar adequate oplossingen. Door je manier van werken creëer je vertrouwen en waardering bij 

huurders en stakeholders. 

• Je begrijpt organisatieculturen. Je kunt signalen in en buiten de organisatie oppakken en de mogelijke 

impact daarvan beoordelen. Je beschikt over veranderkundige kwaliteiten om te zorgen dat de 

gedrevenheid van de organisatie gericht blijft op de realisatie van de gestelde doelen en kunt 

belemmeringen bespreekbaar maken om met medewerkers en managers de organisatie te verbeteren.  

• Je herkent de sturingsprocessen in een organisatie en maakt op transparante wijze gebruik van 

beïnvloedingslijnen in een organisatie. 

• Je kunt naast jezelf gaan staan, je neemt feedback serieus en laat zien dat je reflecteert op je eigen 

handelen en stimuleert ook de zelfreflectie binnen de organisatie. 

 

Voor de directeur-bestuurder gelden de volgende functie-eisen 

• Academisch werk- en denkniveau, strategisch inzicht, ervaring met verandermanagement, zelfkennis en 

verbindend en relativerend vermogen. 

• Ervaring in een integraal eindverantwoordelijke positie: aansturen van veranderingen, rust uitstralen, 

overzicht hebben en prioriteiten kunnen stellen.  

• Affiniteit met de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties in de (lokale) samenleving.  

• Kennis en ervaring met vastgoedportefeuillesturing, vastgoedinvesteringen en vastgoedbeheer. Je bent 

in staat om te zorgen dat de investeringsmiddelen adequaat worden ingezet en je weet welke aspecten 

van belang zijn in de aansturing en beheersing van vastgoedprojecten. 

• Ervaring met coalitievorming en smeden van samenwerkingsverbanden. Een goed ontwikkeld gevoel 

voor bestuurlijke, ambtelijke en politiek-maatschappelijke verhoudingen. 

• Een enthousiasmerende en verbindende leiderschapsstijl gericht op samenwerking. 

• Inzicht in bedrijfskundige processen en in staat zijn daarover de juiste vragen te stellen.  


