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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 (zie ook bijlage 1). WoonFriesland zet met haar 
vastgoedportefeuille van ruim 2,5 miljard fors in op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en 
verduurzaming van haar woningen. WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders 
profiteren van de investeringen. 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. 
 
Als maatschappelijke, betrokken organisatie richt WoonFriesland zich op drie speerpunten: 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Dit doen zij met circa 240 medewerkers 
vanuit één drijfveer: de huurders. Rondom de huurders is een circulaire organisatie gevormd (zie ook 
bijlage 2), 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 sociaal en zakelijk, no-nonsense en 
resultaatgericht, ambitieus en ondernemend.  
 
WoonFriesland is óók het sociaal bedrijf richting haar medewerkers. De organisatie biedt afwisselend, 
dynamisch en maatschappelijk relevant werk en er wordt voortdurend geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van eigen medewerkers. WoonFriesland is adaptief door zich continue aan te passen aan de steeds 
veranderende omgeving waarin zij zich beweegt. Dit vraagt om een organisatie die wendbaar is, 
medewerkers die fit voor de job zijn en de toepassing van digitalisering en robotisering in het dagelijks 
werken. Het team HR heeft een belangrijke bijdrage in deze continue organisatieontwikkeling. 
 
Naar de website: https://www.woonfriesland.nl 

 
 
  



  

 

 

 
 
Plaats in de organisatie 
Het team HR houdt zich bezig met strategische personeelsplanning, opleiding en ontwikkeling, 
functionering & beoordeling, werving & selectie, OR, cao & arbeidsvoorwaarden, arbo & verzuim. De HR 
business partners hebben de portefeuilles verdeeld, waarbij een ieder aanspreekpunt is voor een aantal 
teams die tot jouw aandachtsgebieden behoren. De HR business partner valt hiërarchisch onder senior 
HR business partner. 
 
 
2.  FUNCTIE, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Het team HR weet wat er speelt in de organisatie en daar buiten. Met die kennis ondersteunt en 
adviseert het team de organisatie. Het team is gericht op het voortdurend waarde toevoegen aan de 
organisatie en haar medewerkers, die staan voor grote opgaves en stevige ambities.  
 
Als HR business partner ben je aanspreekpunt voor een aantal teams die tot jouw aandachtsgebieden 
behoren. Je ondersteunt het management en de medewerkers binnen jouw aandachtsgebied op het 
brede terrein van P&O. Het gaat hierbij onder andere om werving & selectie, arbeidsvoorwaarden, cao 
en arbeidswetgeving, functioneren, opleiding en ontwikkeling van medewerkers, 
ziekteverzuimbegeleiding en personeelsplanning. Ook heb je een aantal P&O thema’s in je portefeuille; 
functiebeschrijving, functiewaardering, externe inhuur, arbo en vitaliteit. Je werkt veel samen met de 
leidinggevenden en staat in contact met medewerkers van WoonFriesland. 
 
 
3. PROFIEL 
 
Vanuit een bedrijfskundige blik en een proactieve houding ben je in staat om als business partner aan 
tafel aan te schuiven. Je bent in staat om onafhankelijk en professioneel advies te geven en hebt daarbij 
de sensitiviteit voor organisatie en medewerker. Je beweegt je op een natuurlijke manier door de 
organisatie en kunt soepel schakelen op verschillende niveaus. Je beschikt over goede communicatieve 
en contactuele vaardigheden, waardoor je als sparringpartner en adviseur wordt opgezocht. Je hebt een 
afgeronde hbo opleiding op het gebied van P&O/HR, aangevuld met ervaring als HR adviseur/business 
partner en beschikt over actuele kennis op het gebied van HR.  
 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Sparringpartner 

 Empatisch 

 Verbindend 

 Onafhankelijk 

 Transparant 

 Samenwerken 

 Proactief 

 Communicatief sterk 

 No-nonsense 
 
 



  

 

 

 
5. WOONFRIESLAND BIEDT JOU 
 
WoonFriesland kiest voor diversiteit bij de invulling van haar vacatures. Verschil in talenten en 
achtergronden leidt tot de mooiste resultaten. WoonFriesland biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden 
inclusief een eindejaarsuitkering, een goede woon-werk reiskostenvergoeding en pensioenvoorziening. 
Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. De startdatum van dienstbetrekking is zo spoedig 
mogelijk. Ook interim behoort eventueel tot de mogelijkheden. 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 kun je contact opnemen met: 
 
Marijke Schikan 
Senior consultant 
06-27898844 
 
 
 
  



  

 

 

 
 
BIJLAGE 1 
 
 
Overzicht woning portefeuille WoonFriesland 
(woninggelegenheid per 1 januari 2020)  



  

 

 

 
 
 
BIJLAGE 2 
 
 
Organisatiefilosofie WoonFriesland: circulaire organisatie 


