
 
 

 

 
Functieprofiel directeur-bestuurder 
 

Algemeen 

De directeur-bestuurder is verantw oordelijk voor realisat ie van de maatschappelijke en f inanciële 

doelstellingen, de strategie, de f inanciering en het beleid en de daaruit  voortvloeiende resultaten.  

 

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak zelfbew ust naar het belang 

van Openbaar Belang en de te realiseren doelstellingen en w eegt daartoe de belangen van de 

diverse stakeholders af. De directeur-bestuurder betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming en 

legt verantw oording af over de uitvoering van beleid.  

 

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat w orden: 

•  geeft  leiding aan de organisat ie zodat die effect ief en eff iciënt funct ioneert en legt 

verantw oording af aan de RvC;  

•  draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrot ingen, 

managementrapportages etc.; 

•  draagt met enthousiasme de rol en posit ie van de corporat ie in het maatschappelijk veld 

uit  en opereert binnen de context van de nieuw e w et - en regelgeving; 

•  draagt zorg voor de cont inuïteit  van de organisat ie en houdt de organisat ieontw ikkeling in 

balans met de beschikbare middelen; draagt zorg voor een gezonde f inanciële 

onderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke funct ie van de organisat ie 

en w eet f inancieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden;  

•  is verantw oordelijk voor het ontw ikkelen van de strategische beleids- en 

organisat iedoelen en de vertaling naar de diverse beleidsvelden zoals het 

volkshuisvest ingsbeleid, het f inanciële beleid, het vastgoedbeleid; bew aakt samenhang, 

synergie en lokale verankering; 

•  onderschrijf t  de strategische koers van de corporat ie, voegt w aar mogelijk nog eigen 

ideeën toe, en draagt zorg voor de vertaling van externe ontw ikkelingen in het w erkveld 

naar visie en strategisch beleid; zow el door eigen w aarneming als vanuit  signalen van 

stakeholders, management en medew erkers; 

•  t reedt op als krit ische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere 

professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;  

•  vertegenw oordigt Openbaar Belang op alle relevante niveaus en platforms en is 

verantw oordelijk voor een goede prof ilering van de organisat ie bij de externe partners en 

realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenw erkingsvormen met onder 

andere de gemeente, zorg- en w elzijnsinstellingen, ketenpartners tegen de achtergrond 

van een snel veranderend speelveld en is gesprekspartner voor het huurdersplatform; 

•  geeft  inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, w eet kansen te benutten vanuit  

(w ijzigende) f inanciering, w et - en regelgeving; zoekt samenw erking met andere part ijen;  

•  informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde 

beleid, de voortgang en relevante ontw ikkelingen binnen en buiten de organisat ie; 

beschouw t de RvC als een belangrijke sparringpartner;  

•  is bestuurder in de zin van de WOR. 


