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1. ORGANISATIE VAN WIJNEN 
 
Van Wijnen is een grensverleggende ontwikkelende bouwer met sterk regionaal ondernemerschap. 
Met 25 vestigingen heeft de organisatie een landelijke dekking en is dichtbij haar klanten 
georganiseerd. De circa 2.000 medewerkers werken dagelijks samen aan ruimte voor een beter leven 
in de domeinen wonen, zorgen, leren, recreëren en werken.  
 
De bouwwereld is sterk in ontwikkeling. In een tijd van woningnood, schaarste aan grondstoffen en 
mankracht, fors gestegen bouwkosten, circulariteit en energieneutraal bouwen blijft het aanbod van 
beschikbare en betaalbare woningen ver achter bij de behoefte. Om hier een oplossing voor te 
kunnen bieden  is een transitie in de bouw nodig. Daarom investeert Van Wijnen in anders bouwen, 
met het accent op innovatie, ontwikkeling, industrialisatie en digitalisering. Het vraagt ook om 
klantgerichtheid, snelle time-to-market en een scherp oog om uitdagingen om te zetten in een 
strakke organisatie en efficiënte processen. Van Wijnen heeft de ambitie om verder te groeien en 
kansen te verzilveren. 
 
Met het doorgroeien van de huidige vestigingsdirecteur Gorredijk binnen de organisatie komt deze 
positie vacant. De vestiging, met ruim 100 medewerkers, heeft een stevige marktpositie in zowel 
bestaande- als nieuwbouw. De vestiging kent langdurige relaties met haar regionale opdrachtgevers 
en is een gerenommeerd ketenpartner. De focus voor de komende periode ligt op het verder 
bouwen aan een moderne en toekomstbestendige organisatie, van waaruit flexibel kan worden 
ingespeeld op kansen in de lokale markt en waar medewerkers hun talenten kunnen inzetten en 
ontwikkelen.  
 
De cultuur binnen Van Wijnen is open, eerlijk en direct en de lijnen zijn kort. Medewerkers zijn 
betrokken en oprecht geïnteresseerd in elkaar.  
 
Zie ook:  

 www.vanwijnen.nl 

 www.werkenbij.vanwijnen.nl 

 www.youtube.com/watch?v=2HoaFAap0R4 / https://vimeo.com/458561737 
 
 

https://vanwijnen.nl/


   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
Van Wijnen kent een decentrale structuur met vier regio’s en 25 vestigingen. De vestigingsdirecteur 
is eindverantwoordelijk voor vestiging Gorredijk en rapporteert aan de directeur Bouw, welke 
onderdeel uitmaakt van het directieteam van Van Wijnen Noord en Oost. Er wordt collegiaal 
samengewerkt met de commercieel directeur van de vestiging Gorredijk en er is sprake van een 
portefeuilleverdeling. De circa 100 medewerkers van de vestiging zijn werkzaam voor de bestaande- 
en nieuwbouwactiviteiten en worden ondersteund door regionale en centrale stafmedewerkers. De 
productie wordt rechtstreeks aangestuurd door het hoofd Productie, welke verantwoordelijk is voor 
de projecten die vanuit Gorredijk gezamenlijk worden gemaakt.  
 
 
2.  FUNCTIE, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
De vestigingsdirecteur is P&L verantwoordelijk en heeft een interne en externe focus. Je bent 
eindverantwoordelijk voor vestiging Gorredijk en ondernemer in de regio. Je zet de koers voort om 
de stevige regionale marktpositie verder uit te bouwen. Vanuit deze visie en passend binnen de 
landelijke kaders stel je samen met het MT en de staf een ondernemingsplan op van waaruit een 
jaarplan volgt. Je hebt focus op continuïteit en toekomstbestendigheid en werkt samen met de 
commercieel directeur aan duurzame relaties met medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners. 
Je bent hierbij zichtbaar en herkenbaar. De komende jaren ligt de focus met name op het blijvend 
aansluiten bij de behoefte van de klant en het optimaliseren en doorontwikkelen van 
bedrijfsprocessen.  
 
De vestigingsdirecteur neemt het voortouw in organisatie- en teamontwikkeling en werkt aan 
thema’s zoals strategische personeelsplanning en het binden en boeien van medewerkers. Je creëert 
een omgeving waar het prettig werken is en medewerkers hun talenten kunnen inzetten en 
ontwikkelen. Op inspirerende wijze geef je direct en indirect leiding.  
 
Je zorgt ervoor dat landelijke thema’s en speerpunten tijdig en juist worden geïmplementeerd. Je 
zoekt de verbinding en samenwerking met andere onderdelen/disciplines binnen Van Wijnen en stelt 
je hierin coöperatief op.  
 
 
3. PROFIEL 
 

 WO werk- en denkniveau gecombineerd met ervaring in de bouw of aanverwante sector.  

 Een moderne visie op de bouw en gewend om op strategisch niveau te acteren. 

 Bekend met thema’s zoals klantbeleving, duurzaamheid, veiligheidsbewustwording, 
risicomanagement, digitalisering en continu verbeteren. 

 Gedreven en ondernemend om marktmogelijkheden te verkennen en continu in te spelen op de 

veranderende behoeftes van klanten.  

 Authentieke en inspirerende leider die eager is om elke dag het beste uit zichzelf en het team te 

halen. 

 Een verbinder met oprechte aandacht waar mensen graag voor werken. 

 Een samenwerkingsgerichte directeur die complementair is aan de commercieel directeur.  

 Aantoonbare connectie met Friesland is een sterke pre. 



   

 

 

 

 

 

 

4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Visie 

 Analytisch 

 Ondernemend 

 Gedreven 

 Verbindend 

 Authentiek 

 Betrokken 

 Omgevingsbewust 

 Organisatiesensitief 

 Samenwerkend 

 

 
5. VAN WIJNEN BIEDT U 
 
Werken bij Van Wijnen is werken met bevlogen professionals die van elkaar willen leren en elkaar 
sterker maken. Vakliefhebbers die willen uitblinken in alles wat ze doen. Van Wijnen heeft veel te 
bieden, zoals een inspirerende omgeving en volop mogelijkheden om jezelf persoonlijk en 
professioneel te ontwikkelen. 
 
Van Wijnen biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is afhankelijk van de 
kennis en ervaring die je meebrengt. Een leaseauto en bonus maken deel uit van de 
arbeidsvoorwaarden. Je wordt gefaciliteerd met een telefoon en tablet. 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Marijke Schikan, senior consultant 
06-27898844 
 
Ook als je enthousiast bent geworden maar jezelf niet volledig in het profiel herkent, nodigen wij je 
graag uit om contact te zoeken. Er wordt veel waarde gehecht aan persoonlijkheid, competenties, 
drijfveren en intrinsieke motivatie.  
 


