
   

 

 

 
 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Domesta 
 Manager Ondersteuning  

 verbinden van mens en resultaat 
 
Standplaats: Emmen en thuis (werkgebied regio Emmen, Coevorden, Hoogeveen) 

  
 
1. DOMESTA 
 
Een huis. Een dak boven je hoofd. 1 van de belangrijkste dingen in ons leven. De één regelt het zelf. 
De ander kan dit soms niet zelf. Vooral voor deze laatste groep is Domesta er. Domesta is een 
ondernemende, maatschappelijk gedreven corporatie. Werk je bij Domesta? Dan vind je het 
belangrijk dat ieder mens, van kind tot senior, een veilig thuis heeft. Een eigen plek waar je in vrijheid 
en zorgeloos kunt wonen.  
 
Iedere dag zet Domesta zich in om huurders ruimte om te leven te geven. In een wijk, straat of dorp 
waar iedereen zich prettig voelt. Waar jong en oud op elkaar kunnen rekenen. Daarbij wil Domesta 
een goede buurman zijn. Voor huurders, medewerkers, stakeholders en partners. Een buurman 
heeft, krijgt en geeft vertrouwen, werkt plezierig samen en geeft vrijheid en ruimte.  
 
Domesta staat niet stil. Ze blijft zich verbeteren. Dit doet zij door goed samen te werken, open naar 
elkaar te zijn en elkaar aan te spreken. Maar ook door dingen af te maken en successen te vieren. 
Door verantwoordelijkheid te geven en nemen en zich gelijkwaardig naar elkaar op te stellen. Deze 
ontwikkeling gaat altijd door. De komende jaren ligt de focus op het vergroten van eigenaarschap 
van medewerkers en teams door coachend leiderschap. En daar heeft Domesta jou voor nodig! 
 
Naar de website: https://www.domesta.nl 

 
Plaats in de organisatie 
De afdeling Ondersteuning bestaat uit 33 collega’s. Zij zijn verdeeld over de teams Financiën, 
Services, HRM, Zorg & Zakelijk en Klantadviescentrum (KAC). Vanaf 1 januari heeft een aantal van 
deze teams ook een coördinator. Zij zijn voor hun collega’s het 1e aanspreekpunt voor de dagelijkse 
gang van zaken.   
 
Samen met je collega’s Els (manager Wonen), Wouter (manager Strategie en Beleid) en Wim 
(manager Nieuwbouw en Onderhoud) en bestuursleden Bert en Gerrit vorm je het MT.  
 
 
 



   

 

 

2. PROFIEL 
 
Bij alles wat je doet, staat de “Why” van alle leidinggevenden van Domesta centraal: 
 

“Wij zijn er voor de medewerkers. Iedere medewerker voelt zich als mens 
gewaardeerd en verbonden met Domesta. Er is ruimte en veiligheid om jezelf te 
kunnen zijn en proactief te werken aan je eigen ontwikkeling. We werken met 
veel voldoening samen om onze doelen te realiseren en vieren onze successen.” 

 
Daarbij is het belangrijk dat je luistert naar de medewerkers. En ze coacht waar het nodig is. Je richt 
je niet op de inhoud. Dat doen de medewerkers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor en eigenaar van 
een (deel)proces, dienst of product. Loopt een proces niet zo lekker? Dan coach je ze weer de goede 
kant op. Door jouw coachende stijl van leidinggeven en samenwerking haal je het beste uit de 
medewerkers. Deze manier van leidinggeven wil Domesta al een tijdje. En nu gaan ze het ook echt 
doen! Wel spannend. Voor iedereen.  
 
Je zorgt voor een open cultuur. En geeft hierin ook het goede voorbeeld. Daarbij is het normaal dat je 
je kwetsbaarheid laat zien, fouten maakt en ervan leert. Zo blijft iedereen zich verbeteren. Je helpt 
medewerkers en teams in het duidelijk maken van hun doelen en rollen, zodat ze hierop gecoacht en 
aangesproken kunnen worden. Door jou maar ook door collega’s onderling.  
 
Verder vinden de medewerkers stabiliteit in een veranderende omgeving belangrijk. Ze voelen hierbij 
jouw steun: een manager die coacht, luistert en voor hun belangen opkomt.   
 
Als MT-lid draag je bij aan het ontwikkelen en uitzetten van de koers van de organisatie en de 
borging hiervan. Voor je collega MT-leden ben je een positief kritisch sparringpartner, die een goede 
discussie niet uit de weg gaat. Je bewaakt de integraliteit van het organisatie- en teambelang. 
Daarnaast vindt Domesta dit ook belangrijk: 
  

 Je bent in hart en nieren een coachend leider en hebt hier ervaring in. Daarbij zijn luisteren,  
vertrouwen en vrijheid geven en samenwerken voor jou de gewoonste zaken van de wereld.  

 Je ziet wat nodig is, hebt overzicht en kan dat ook concreet maken. Je raakt niet verstrikt in de 
waan van de dag. Maar als het echt nodig is, kan men wel op je rekenen.  

 Als collega-leidinggevende in het MT stel je je open en nieuwsgierig op. Je laat van je horen. 
Ook als je het ergens niet mee eens bent.  

 Je hebt het talent om ideeën systematisch te benaderen en praktisch te maken. Verandering is 
voor jou gewoon. Blijvend verbeteren omarm je.  

 
  



   

 

 

3. DOMESTA BIEDT JOU 
 
Een open organisatie met een fijne werksfeer. Je kunt echt je steentje bijdragen aan de ontwikkeling 
van de medewerkers. En daarmee ook de ruimte om te leven van de huurders.  
 

 Je krijgt een contract voor maximaal 36 uur per week.  

 De functie zit in schaal N cao Woondiensten (€ 5.428 / € 7.985).  

 Domesta vindt een goede balans tussen werk en privé belangrijk en heeft als richtlijn dat je 
40% van je (kantoor)werk thuis doet.  

 Er is een thuiswerk- en reiskostenvergoeding.  

 En naast de cao Woondiensten heeft Domesta ook moderne ‘eigen’ arbeidsvoorwaarden. Zo 
is er onder meer een budget om in te zetten voor je eigen vitaliteit.  

 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd; bij gelijke geschiktheid krijgt de interne 
kandidaat voorrang. Een assessment en Discover profiel maken onderdeel uit van de procedure.  
 

   
 CONTACT 
 
Vragen? Bel of mail met: 
 
Janine Smetsers 
06-29624626 
 
Reageren kan via onze website:  

https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/algemeen-management/manager-
ondersteuning-emmen 

https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/algemeen-management/manager-ondersteuning-emmen
https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/algemeen-management/manager-ondersteuning-emmen

