
 
Strategisch beleidsadviseur  
 
De drijvende kracht achter de juiste aanpak van alle regionale beleidsthema’s binnen het 
domein wonen in Zuid-Holland. Dat ben jij als strategisch beleidsadviseur bij Holland 
Rijnland Wonen, een samenwerking tussen veertien lokale woningbouwcorporaties. In nauw 
overleg met deze corporaties komen jullie samen tot heldere integrale beleidsplannen op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen thema’s als wonen, vastgoed, 
duurzaamheid, onderhoudsbeleid, nieuwbouw en bouwstroom. Je werkt vanuit Leiderdorp en 
vanuit huis. 
 
Dit ga je doen 
Signaleren, analyseren, adviseren en implementeren: dat zijn de stappen die jij steeds zet. 
Vanuit je team, dat je vormt met de directeur, een medewerker contingentenbeheer, een 
coördinator en een administratief medewerker woonruimteverdeling, ben je leidend in de 
aanpak van woningcorporatieoverstijgende thema’s. Denk aan oplopende wachttijden voor 
een woning of regionale woondeals. Door relevante ontwikkelingen op de voet te volgen, 
weet je precies wat er speelt. Je onderzoekt de gevolgen van die ontwikkelingen voor onze 
regio, deelt je visie met directie en corporatiebestuurders, stelt actieplannen op en rolt deze 
uit. Zo maak je inhoudelijk het verschil. 
 
Zowel voor onze directie als voor de corporatiebestuurders ben jij de betrouwbare adviseur 
en sparringpartner. Je voorziet hen van de juiste (management)informatie en maakt data 
begrijpelijk. Dit doe je onder meer via analyses, beleidsnotities en dashboards. Vanuit je 
scherpe en overkoepelende blik signaleer je ook zelf thema’s die om meer onderzoek 
vragen. Denk aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de vraag welke belangen 
en wensen daarbij spelen. Dit soort onderzoeken initieer je, voer je gezamenlijk uit of laat je 
uitvoeren. De bevindingen vertaal je, in samenspraak met de corporaties, naar heldere 
strategieën en onderbouwde beleidskeuzes. 
 
Samen met stuurgroepen en denktanks – waarin diverse talenten uit de corporaties hun 
kennis en kunde delen – buig jij je over de ontwikkeling en uitwerking van beleidsvisies. Jij 
organiseert bijeenkomsten, stelt de agenda’s op en treedt op als voorzitter van de denktanks. 
Zo zorg je dat de juiste gesprekken gevoerd worden over de juiste onderwerpen. Vervolgens 
geef je sturing aan de uitwerking van de bestuursadviezen. Om draagvlak te garanderen 
voor de beleidskeuzes en een soepele implementatie te borgen, ga je regelmatig in gesprek 
met derden. Denk aan managers en strategen van de corporaties, overheden als gemeente 
en provincie, woonkoepels, onderzoeksinstellingen, en Aedes.  
 
Dit bieden wij je 

• Een salaris van minimaal € 4.710,- en maximaal € 6.544,- bruto per maand bij een 
36-urige werkweek, afhankelijk van je opleiding en ervaring. 

• Een leuke, uitdagende baan en een jaarcontract voor 32 tot 36 uur per week. We 
hebben de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast 
dienstverband.  



 
• De mogelijkheid om hybride te werken: deels vanuit huis en deels op kantoor. Werk 

je thuis? Dan kun je rekenen op een thuiswerkvergoeding. Werk je op kantoor? Dan 
heb je een fijne werkplek in een prachtig, energiezuinig en modern pand in 
Leiderdorp dat makkelijk bereikbaar is. 

• Een goede pensioenregeling en 218,60 wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren 
bij een 36-urige werkweek. 

• De ruimte om je verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en cursussen. 

• Een reiskostenregeling. 
 
Dit ben jij 
Binnen de kortste keren sta jij binnen onze organisatie, bij al onze woningbouwcorporaties 
en bij partners als gemeentes en provincie, bekend als dé gesprekspartner op strategisch en 
tactisch niveau. Met je enthousiaste en ondernemende houding geef je anderen het goede 
voorbeeld én neem je hen mee in jouw visie en plannen. Hierbij voel je onderliggende 
belangen, krachtenvelden en gevoeligheden feilloos aan. Je gaat graag recht op je doel af, 
met steeds het belang van onze organisatie en de huurders voor ogen. Verder heb je:  
 

• Hbo-/wo-niveau. 

• Ervaring binnen het beleidsveld wonen. 

• Ervaring met project- en procesmatig werken. 

• Ervaring met het opstellen van beleidsdocumenten. 

• Bij voorkeur ervaring in de corporatiewereld; dit is een grote pre. 
 
Over Holland Rijnland Wonen  
In Holland Rijnland Wonen (HRW) zijn de veertien woningcorporaties in regio Holland 
Rijnland verenigd. Samen hebben wij ruim 60 duizend woningen. De afgelopen jaren is de 
druk op de markt van sociale huurwoningen enorm toegenomen. Het aantal ingeschreven 
woningzoekenden stijgt en de gemiddelde inschrijfduur per verhuring loopt op. Tegelijkertijd 
zet het huidige regeerakkoord in op ruim 900 duizend nieuwe woningen tot 2030. Zuid-
Holland heeft daarbij de grootste opgave. 
 
Geen enkele woningcorporatie kan deze grote uitdaging alleen aan, dus zetten we met HRW  
meer en meer in op samenwerking; met elkaar en met onder meer gemeenten, provincies en 
huurders. Door samen stelling te nemen en aan de slag te gaan, bereiken we onze 
gezamenlijke doelen: goed en betaalbaar wonen voor iedereen, leefbare wijken waarin 
inwoners zich thuis voelen en verduurzaming van de woningvoorraad.  
 
Solliciteer nu 
Enthousiast? Stuur je motivatie en cv dan naar Annemarie Rook, kwartiermaker Holland 
Rijnland Wonen, via annemarie@vanzout.nl. 
 
Wil je eerst meer weten over de functie? Neem dan telefonisch contact op met Annemarie 
via 06 – 21 18 05 22. 
 
 



 
Bijzonderheden 

• We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 1 februari 2023. 

• De eerste gespreksronde is op donderdag 9 februari, de tweede op maandag 13 
februari. 

• Een assessment maakt deel uit van de procedure. 
 
 
 


