
 

Woningstichting Barneveld is op zoek naar een 

Manager Wonen (36 uur) 

 
 
Over Woningstichting Barneveld  
Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor 
betaalbaar wonen en leefbaarheid. Focus ligt op de gemeente Barneveld en haar 
samenwerkingsrelaties binnen de regio Foodvalley. Woningstichting Barneveld bezit ruim 4.000 
huurwoningen en zorgvastgoed en hiermee wordt aan 10.000 mensen huisvesting geboden. Bij 
Woningstichting Barneveld werken 50 betrokken en competente medewerkers. De missie van de 
organisatie is als volgt geformuleerd: “Thuis in wonen: We werken met passie samen, voor onze 
huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren 
wij een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving”. 
 
In de uitvoering van de dienstverlening is dit vertaald naar 3 kernwaarden: 
• Betrokken: We werken met passie samen aan prettig wonen en betrekken onze huurders en 

partners bij activiteiten op het gebied van wonen en leefbaarheid.  
• Betrouwbaar: We doen wat we beloven en communiceren transparant. We zijn een integere 

verhuurder en partner en we leveren kwaliteit. 
• Bewust: We kiezen weloverwogen en nemen onze verantwoordelijkheid, waarbij we het belang 

van de huurder en een goede woning in een prettige woonomgeving vooropstellen.  
 
Woningstichting Barneveld profileert zich als betrouwbare partner gericht op samenwerking op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn in vitale wijken en kernen.  
Voor de nabije toekomst zijn de belangrijkste opgaven: 
• Forse nieuwbouwopgave: Voor de periode tot 2030 1000 woningen, waarvan tot 2025 ruim 600 

woningen. 
• Betaalbaarheid voor onze doelgroep bewaken. 
• Verduurzamen van woningen. 
• Verder professionaliseren van de interne organisatie. 
 
De koers van Woningstichting Barneveld is helder en er ligt een doordacht en robuust strategisch 
plan tot 2025. Hierbij ligt er een helder kader waarbinnen de medewerkers verantwoordelijkheid 
kunnen nemen en gemotiveerd worden om continue te blijven verbeteren. De focus ligt op 
samenwerking en verbinding: tussen medewerkers, afdelingen en netwerkrelaties, met als doel een 
integrale benadering in denken en handelen.  
 
Er wordt gewerkt aan het verder optimaliseren van de basis; zorgen dat alle processen op orde zijn 
waarbij verdere digitalisering en datakwaliteit belangrijke speerpunten zijn. 
 
  



 

Wat ga je doen? 
Je geeft leiding aan de afdeling Wonen, waarbinnen ongeveer 20 medewerkers werken verdeeld 
over de processen leefbaarheid, huurincasso, verhuur, verkoop, dagelijks onderhoud en 
klantcontactcentrum. Senior medewerkers zijn procesverantwoordelijk en zijn voor medewerkers het 
eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Als leidinggevende ben je een 
sparringpartner en stimuleer en inspireer je de medewerkers in de beweging voorwaarts. Je bent 
helder in jouw uiteenzetting en neemt medewerkers mee in processen en ontwikkelingen.  
Jouw speerpunten zijn daarbij: 

• De implementatie van de (nog in ontwikkeling zijnde) klantvisie en in lijn daarmee het verder 
vormgeven van een goede dienstverlening voor al onze klanten; 

• Verdere ontwikkeling van initiatieven op het gebied van leefbaarheid en bewonersparticipatie 
• Het verder vormgeven van het stakeholdersmanagement voor onze relaties op het gebied 

van zorg, welzijn, veiligheid en overige maatschappelijke partners op tactisch en strategisch 
niveau. 

 
Daarbij ben je een proactief lid van het managementteam. Je denkt en beslist actief mee over de 
ontwikkeling van de organisatie in haar volle breedte. Samen met de directeur-bestuurder en de 
managers Vastgoed en Bedrijfsvoering sta je voor ontwikkelingen die bedrijfsbreed nodig zijn en trek 
je elkaar mee in die beweging.  

 
Wie ben je? 
Woningstichting Barneveld is op zoek naar een manager met passie voor de volkshuisvesting en 
interesse in maatschappelijke vraagstukken. Iemand met  een duidelijke visie en oog voor 
ontwikkelingen om ons heen, die vanuit rust en stabiliteit de vertaalslag weet te maken naar de 
organisatie en met enthousiasme weet te inspireren. Wij vertrouwen op de kennis en kunde van het 
team en de individuele talenten van medewerkers. Daarom leg je de verantwoordelijkheid graag bij je 
mensen, zodanig dat zij ruimte ervaren voor zelfontplooiing. In de dagelijkse gang van zaken ben je 
iemand die het vertrouwen heeft en geeft. Collega’s weten je snel op te zoeken omdat je graag 
samenwerkt, laagdrempelig en benaderbaar bent. Als coachend leider zie je het als jouw taak om 
medewerkers vooruit te helpen. Je manifesteert jezelf als een persoonlijkheid met brede interesse en 
kennis binnen het werkveld. Juist deze integrale blik helpt Woningstichting Barneveld om 
organisatiebelangen te verbinden met die van de partners in het netwerk. Binnen het netwerk pak je 
je rol als gesprekspartner. Mensen vinden je toegankelijk en betrokken. Je staat positief in het leven 
en neemt humor mee naar de werkvloer. Je ziet kansen en wil deze benutten, daarvoor toon je lef en 
ondernemerschap. De functie vereist HBO/WO werk- en denkniveau. 
 
 
Ons aanbod 
Bij Woningstichting Barnveld kom je in dienst bij een betekenisvolle, dynamische en informele 
organisatie met 50 professionele en betrokken collega’s. We bieden een prima salaris, vallend in 
salarisschaal M van de CAO Woondiensten met een maximum van € 6.964,- per maand. Daarnaast 
word je voorzien van alle moderne communicatiemiddelen en een ruim budget voor opleiding en 
ontwikkeling.  
 



 

 
Interesse? 
Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur dan je motivatie en cv via deze link. De sluitingsdatum 
is 20 mei 2022. Heb je vragen over de procedure of inhoudelijke vragen over de functie? Bel dan 
gerust met Annet Jongsma (adviseur P&O) op (06) 82828978. Een assessment kan onderdeel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website 

https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/reactieformulier-vacature/
https://www.wstg-barneveld.nl/over-ons/

