
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 WoonFriesland 

 Beleidsontwikkelaar en -implementatie 
 
 Aandachtsgebied wmo, zorg en welzijn 
 

 
Standplaats:                          Grou   
 

 
1. ORGANISATIE  
 
WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf Friesland en verhuurt ongeveer 20.000 goede en 
betaalbare huurhuizen en overige verhuureenheden zoals garages en parkeerplaatsen. De 
organisatie is actief in 16 Friese gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de 
Waddeneilanden en vertegenwoordigt 18% van de provinciale huurmarkt. Als maatschappelijke, 
betrokken organisatie richt WoonFriesland op drie speerpunten: betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
kwaliteit/duurzaamheid. De circa 225 medewerkers doen dit vanuit één drijfveer: de huurders 
centraal. Dit doen ze elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto ‘Gewoon dóen!’.  
 
Een toenemend aantal kwetsbare huurders vraagt bijzondere aandacht van WoonFriesland. Onder 
meer vergrijzing, extramuralisering van cliënten uit de zorg en de maatschappelijk opvang, 
demografische ontwikkelingen en sociale problematiek brengen extra dynamiek in de grote en 
complexe opgaven waar de organisatie voor staat. Zowel voor de huurders als het vastgoed en de 
woonomgeving. De veranderende wetgeving per 1 januari zorgt voor een extra urgentie en 
versnelling. WoonFriesland zoekt voor deze opgave op strategisch niveau versterking op het terrein 
wmo, zorg en welzijn voor de duur van maximaal 1 jaar, om te komen tot een gedegen plan inclusief 
bestedingen en prestatieafspraken. 
 
Naar de website: https://woonfriesland.nl  
 

 
Plaats in de organisatie 

U werkt nauw samen met de directeur-bestuurder en twee relatiemanagers (met de 
aandachtsgebieden verduurzaming, vastgoed en assetmanagement). Twee medewerkers 
Relatiemanagement hebben hierbij een ondersteunende rol.  
 
 
2.  FUNCTIE 
In gezamenlijkheid wordt de koers uitgezet, die u vertaalt naar een nuchtere en uitvoerbare strategie 
en koers binnen uw aandachtsgebied wmo, zorg en welzijn. Vanuit de volkshuisvestelijke missie 
maakt u samen met gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken en zorgt u voor een 
gedragen uitvoering, waarbij metname zorg- en welzijnsorganisaties in samenwerking bijdragen aan 
de realisatie. U vormt hierbij samen met de relatiemanagers de spil tussen WoonFriesland en de 
genoemde externe stakeholders.  
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3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Beleids(door)ontwikkeling en advisering richting bestuur en relatiemanagers op het terrein van 

leefbaarheid, zorg en welzijn. 

 Het opstellen van een gedegen plan naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving.  

 Prestatieafspraken maken met gemeenten over de jaarlijks te behalen doelstellingen. 

 Onderhouden en uitbouwen van de relatie met gemeenten, andere corporaties, provincie en 

andere belanghebbenden.  

 Analyseren en onderzoeken, maar ook sparren en vooruitkijken binnen de complexe opgaven.  
 
 
4. PROFIEL 
 

 Academisch werk- en denkniveau 

 Expertise op het gebied van wmo, zorg en welzijn, bijvoorkeur in combinatie met wonen. 

 Bekend met de zorginfrastructuur en binnen welzijnswerk, bij voorkeur op bestuurlijk niveau. 

 Stevig netwerk of in staat in korte tijd dit te realiseren/uit te bouwen. 

 Goed gevoel voor stakeholdermanager. 

 Sparringpartner op strategisch en bestuurlijk niveau. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Analytisch 

 Visie 

 Overtuigingskracht 

 Resultaatgericht 

 Organisatiesensitief 

 Omgevingsbewust 

 Netwerker 

 No-nonsens 

 

 
6. WOONFRIESLAND BIEDT U 
 
WoonFriesland biedt een inspirerende en uitdagende functie en een professionele werkomgeving. 
De functie heeft een tijdelijke karakter, maximaal 1 jaar. Zowel loondienst als interimbasis is 
bespreekbaar. WoonFriesland kiest voor diversiteit bij de invulling van haar vacatures. Verschil in 
talenten en achtergronden leidt tot de mooiste resultaten. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.  
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Willem Hein, te bereiken op 06-51817154. 
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 17 december via de website van BeljonWesterterp. 


