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1. Omvang en samenstelling Bestuur 

 

SWB kent een eenhoofdig Bestuur met een contract omvang van 36 uur per week. 

De directeur-bestuurder wordt aangesteld voor 4 jaar.  

 

2. Profiel 

De directeur-bestuurder is een verbinder, een doorzetter. Hij/zij is strategisch 

sterk en koersvast; opereert slagvaardig en overtuigend op verschillende niveaus 

binnen en buiten (collega corporaties, zorginstellingen, politiek/bestuurlijk, 

stakeholders) met sterk gevoel voor de politiek/bestuurlijke omgeving.  

 
De directeur-bestuurder is een motiverend leider, een goede, open communicator 

met gevoel voor menselijke verhoudingen, die samenhang en openheid brengt in 

de organisatie. Hij/zij kan mensen inspireren, is aansprekend, en kan en durft zelf 

aan te spreken; de directeur-bestuurder is toegankelijk en beschikt over een 

gezonde dosis  

 

De directeur-bestuurder is een teamplayer en weet het managementteam te 

coachen en te stimuleren tot resultaatgericht management. Hij/zij is toegankelijk 

voor signalen vanuit medewerkers. De ondernemingsraad is een gesprekspartner 

waar hij/zij rekening mee houdt, niet alleen vanuit de wettelijke kaders, maar ook 

als klankbord vanuit de gehele organisatie. 

 

Als voorzitter van het managementteam zet hij/zij aan tot constructieve discussie 

met elkaar en neemt op grond daarvan duidelijke beslissingen. De directeur-

bestuurder beschikt over een goed vermogen tot zelfreflectie, is constructief 

kritisch ten opzichte van anderen en zichzelf. 

 

De directeur-bestuurder is het gezicht van SWB naar de omgeving en weet de 

Raad van Commissarissen, stakeholders en andere belanghebbenden goed te 

informeren en draagvlak te verkrijgen over de keuzes van SWB en de plannen die 

daaruit voortvloeien, weet relaties goed te onderhouden, ook wanneer niet alle 

belangen van relaties behartigd kunnen worden door SWB.  

 

3. Functie-eisen 

 

 academisch denk- en werkniveau, generalist, bindend en relativerend 

vermogen, 

 relevante en grondige ervaring als bestuurder, 

 aantoonbare ervaring in de volkshuisvesting, 

 bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling, 

 visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, 

 ondernemerschap, nuchtere en praktische zakelijke instelling, 

 gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen. 
 

4. Competenties 

 

Visie 

Formuleert voor de langere termijn het toekomstbeeld, de richting en de 

ondernemingsdoelstellingen voor de gehele organisatie. Houdt daarbij rekening met 

de relevante omgevingsfactoren en ontwikkelingen. Draagt dit toekomstbeeld helder 

uit zodat in- en extern vertrouwen in de organisatie ontstaat. 
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Strategisch denken 

Zorgt op basis van professionele inzichten voor vernieuwing. Kan relevante interne en 

externe ontwikkelingen snel vertalen naar strategie en past de plannen hier op aan. 

Kan vanuit een breed perspectief denken in het formuleren van lange termijn doelen. 

 

Natuurlijk gezag 

Is in staat te binden en doelgericht sturing te geven aan samenwerkingsverbanden. 

Neemt op natuurlijke wijze het voortouw, betrekt anderen en motiveert hen voor het 

realiseren van gemeenschappelijke doelen. Kan vanuit een coachende rol anderen 

ontwikkelen in hun functie. Is niet bang voor kritiek. 

 

Netwerken 

Bouwt en onderhoudt actief een divers netwerk met invloedrijke personen die voor de 

organisatie belangrijk zijn, brengt daarbij de juiste mensen met elkaar in contact. 

Vertegenwoordigt de organisatie op het hoogste niveau, slaagt erin de aandacht te 

krijgen en bindt mensen aan zich. 

 

Omgevingsbewustzijn 

Bewust van maatschappelijke, politieke en andere omgevingsfactoren en kan daar op 

inspelen. Herkent ontwikkelingen in de omgeving die de core-business van de 

organisatie raken. Gebruikt meerdere netwerken om op de hoogte te blijven van 

relevante ontwikkelingen. Heeft intern oog voor de menselijke aspecten. 

 

Sturen 

Stimuleert en begeleidt anderen in leiderschap. Draagt op inspirerende en duidelijke 

wijze de noodzaak van de gekozen richting uit. Beschikt over verschillende stijlen van 

leidinggeven en wisselt soepel tussen de verschillende stijlen, afhankelijk van situatie 

en persoon. Is in staat veranderingen te initiëren en te ondersteunen. 

 

Personeel 

Heeft oog voor het belang van human resources: het aantrekken en behouden van 

goed personeel, mede door middel van opleiden, motiveren en evenwichtig 

beoordelen. 

 

Integriteit 

Is door voorbeeldgedrag een inspiratiebron voor eerlijk, betrouwbaar, respectvol en 

consistent gedrag. Durft in te grijpen wanneer sociale en ethische regels worden 

overtreden. Weegt, als onafhankelijke partij, verschillende belangen en verschillende 

zienswijzen tegen elkaar af en durft impopulaire besluiten te nemen op basis van 

eigen normen en waarden. 

 


