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1. WOONFRIESLAND 
 
WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf met een duidelijke klantvisie: samen werken aan goed en 
betaalbaar wonen. In Friesland verhuurt WoonFriesland ongeveer 20.000 huurwoningen en overige 
verhuureenheden zoals garages en parkeerplaatsen en ze vertegenwoordigen hiermee 25% van de 
huurmarkt in Friesland. De organisatie is actief in bijna alle Friese gemeenten, zowel in steden als op 
het platteland en op de Waddeneilanden.  
 
WoonFriesland zet met haar vastgoedportefeuille van ruim 1,5 miljard fors in op betaalbare 
kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van haar woningen. Betaalbaarheid en gebruikersgemak 
voor de huurders staan daarbij voorop. Dagelijks werken de circa 240 medewerkers aan meer 
wooncomfort, betere kwaliteit en energiebesparende maatregelen voor een grote groep huurders. 
WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders profiteren van de investeringen. Hierbij 
richten zij ze zich op bestaande woningen en wordt sterk rekening gehouden met de wensen van de 
huurders. WoonFriesland kiest voor maatwerk per complex, zodat iedere woning de 
kwaliteitsverbetering krijgt die nodig is. Dit vraagt om innovatieve initiatieven, waarbij WoonFriesland 
ook slagvaardig blijft. Op het gebied van betaalbare verduurzaming van bestaande bouw is 
WoonFriesland één van de leidende woningcorporaties. De komende jaren wordt tevens fors 
geïnvesteerd in nieuwbouw en uitbreiding. 
 
Rondom de huurders is een circulaire organisatie gevormd, waarin samenwerking intern en extern 
centraal staat op basis van gelijkwaardigheid, werkenderwijs leren, lerende wijs werken met als motto 
‘Gewoon dóen!’. Met minder mensen doet WoonFriesland meer. De wijkconsulenten, buurtbeheerders 
en onderhoudsmonteurs zijn de ogen en oren in de wijk. Door goed samen te werken en in te spelen op 
de snel veranderende omgeving staan de medewerkers dichtbij de huurders. WoonFriesland is een 
maatschappelijk betrokken organisatie en is sociaal en zakelijk, no-nonsense en resultaatgericht, 
ambitieus en ondernemend.  
 
Naar de website: https://www.woonfriesland.nl 

 
  



  

 

 

 
 
Plaats in de organisatie 

 
De projectleider Vastgoedmanagement is onderdeel van het team van in totaal vier projectleiders. Dit 
team is onderdeel van team Vastgoedmanagement. De projectleider rapporteert aan de teammanager 
Vastgoedmanagement.  
 
WoonFriesland ontwikkelt projecten via Scrum, met multidisciplinaire teams. Hierin zitten technisch 
adviseurs, medewerkers Service en Onderhoud, kwaliteitscontroleurs, projectcontrol, wijkconsulenten 
en vastgoedbeheerders. De projectleider Vastgoedmanagement is eigenaar van het project en zorgt 
voor aansluiting met de rest van de organisatie en werkt daarnaast nauw samen met de 
werkvoorbereiders, BIM-medewerkers en technisch adviseurs.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
WoonFriesland blijft fors investeren in goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. 
Hiervoor investeert de organisatie in de kwaliteit van de woningen zonder de betaalbaarheid uit het oog 
te verliezen. Vanwege de grote opgave waar WoonFriesland voor staat en de te realiseren ambities is er 
een uitbreiding in het team van de projectleiders. De projectleiders zijn betrokken bij zowel de 
nieuwbouw projecten als de renovaties van bestaande woningen en het planmatig onderhoud. Vooral 
bij die laatste projecten is de afstemming en communicatie met de huurders van groot belang en trek je 
hiermee samen op met de wijkconsulenten. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Samen met de teammanager van Vastgoedmanagement opstellen van business cases voor 
projecten en verzamelen van informatie welke nodig is voor project acceptatie  

 Nauw samenwerken met team Klant & Woning, team Technisch Adviseurs en team Communicatie 
(naar huurders). 

 Opstellen van projectplan, calculatie, offerte aanvragen, voorstellen etc. 

 Organiseren van scrumsessies voorafgaande aan projectafbakening, definiëring en focus. 

 Nauw samenwerken met team Inkoop (belast met Inkoop en selectie aannemers) en team 
Opzichters (belast met kwaliteitscontrole op bestek en uitvoering). 

 Opstellen van risicoanalyses (inhoud, tijd, geld) in projecten, deze bespreken met en rapporteren 
aan de teamleider Vastgoedmanagement). 

 Verantwoordelijk voor de gehele uitvoering en nazorg en eventuele klachtenafhandeling van het 
project conform goedgekeurd projectplan en budget. 

 (Bij)sturen op planning en realisatie conform planning van het project. 

 Opstellen van de technische en financiële projectverantwoording en documentatie. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 Inbrengen van de verantwoordingen in gezamenlijke projectevaluaties door de verschillende 
betrokken teams, waaronder ook team Wijk en Buurt (verhuur, leefbaarheid), team Communicatie 
en team opzichters/toezichthouders. 

 Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de technische projectinformatie en 
documentatie. 

 Informatie aanleveren ten behoeve van het opstellen – en analyseren van voor- en nacalculaties van 
de projecten. 

 
 
4. PROFIEL 
 
WoonFriesland is op zoek naar een ondernemende, klantgerichte en proactieve collega met senioriteit 
en vakkennis, die verantwoordelijk is voor het gehele traject van de totstandkoming tot de uitvoering 
en evaluatie van een project.  
 
Je hebt een uitstekend ontwikkeld gevoel hoe huurders optimaal bediend kunnen worden binnen de 
kaders die de organisatie daarbij stelt, de leereffecten die daaruit voortkomen en de manier waarop aan 
collega’s goede feedback wordt gegeven. Je bent in staat om vanuit jouw verantwoordelijkheid op een 
prettige manier overtuigend te zijn.  
 
Je durft tegengas te geven en zorgt daarmee voor toegevoegde waarde voor je 'klanten'. Jouw 
organisatiesensitiviteit, communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid zorgen ervoor dat je 
succesvol bent in je werk. 
 

 Hbo werk- en denkniveau en een relevante afgeronde opleiding. 

 Uitgebreide kennis en bewezen ervaring met klantgericht projectmanagement. 

 Sterke affiniteit met vastgoed, techniek en de huurders. 

 Aandacht voor duurzaamheid en innovatie. 

 Kennis van en ervaring met het werken met SCRUM is een pre. 

 Stevige persoonlijkheid, ambitieus, proactief, overtuigend en durft kritisch te zijn en de juiste vragen 
te stellen. 

 Goed ontwikkeld gevoel voor wat de huurders willen en wat onze organisatie daarin kan betekenen. 

 Gericht op samenwerking en bouwen aan relaties met het management en de andere teams. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Samenwerken 

 Besluitvaardig 

 Stevige persoonlijkheid 

 Proactief 

 Ambitieus 

 Klantgericht  

 Communicatief sterk 

 Pragmatisch 
 



  

 

 

 
 

6. WOONFRIESLAND BIEDT JOU 
 
WoonFriesland biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden inclusief een eindejaarsuitkering, een goede 
woon-werk reiskostenvergoeding en pensioenvoorziening. Inschaling is afhankelijk van kennis en 
ervaring. Thuiswerken wordt binnen WoonFriesland het nieuwe normaal. Momenteel werken alle 
medewerkers thuis i.v.m. Corona. Verwachting is dat er na Corona een uitgebalanceerde thuis/kantoor 
verdeling blijft. WoonFriesland investeert voortdurend in de ontwikkeling van eigen medewerkers. Een 
individueel loopbaanontwikkelingsbudget maakt dan ook onderdeel uit van het 
arbeidsvoorwaardenpakket. 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marijke Schikan 
Senior consultant 
06-27898844 


