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 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Antares 

 Directeur-bestuurder 
 
 Maatschappelijk ondernemer 

 
 
Standplaats:  Tegelen   
 

 
1. ANTARES 
 
Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen. Het kantoor is gevestigd 
in Venlo, stadsdeel Tegelen. De woningen liggen in Blerick, Meijel, Tegelen, Steyl, Kessel, Baarlo en 
Venlo. Voor alle doelgroepen biedt Antares woningen aan: gezinswoningen, seniorenwoningen, 
zorgwoningen en appartementen.  
 
Antares maakt een belangrijk deel uit van het maatschappelijke ecosysteem in Limburg en werkt 
nauw samen met diverse andere maatschappelijke organisaties (zoals onder andere corporaties, 
gemeenten, zorg en welzijn en andere stakeholders) omtrent thema’s als leefbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. De kerntaak van Antares is het ontwikkelen van maatschappelijk 
vastgoed en zorgen voor goed wonen voor huurders met lagere (midden) inkomens. Woongeluk 
staat centraal en dagelijks werken ruim 60 collega’s en partners samen om daar aan bij te dragen.  
 
De huurder staat centraal. Daarom is in 2018 gekozen voor een organisatiestructuur die daar 
optimaal bij aansluit. Antares is een platte organisatie met een compact managementteam en waar 
verantwoordelijkheden belegd zijn bij de professionals. Het management is verantwoordelijk voor 
het ‘wat’, het ‘hoe’ vullen de medewerkers, binnen de gestelde kaders, zelf in. Deze gelijkwaardige 
manier van werken, met als fundament “samen sturen”, is ook terug te zien in het organogram.  
 
Antares werkt vanuit de kernwaarden dichtbij, verbonden en authentiek.  
 
In verband met de aanstaande pensionering van de huidige directeur-bestuurder is Antares op zoek 
naar een inspirerende en verbindende opvolger die de ingezette strategische koers en 
organisatorische werkwijze op bevlogen wijze doorontwikkeld. Die als maatschappelijk ondernemer 
een spin in het web is en de maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar de organisatie en de 
ervaringen, kennis en kunde van de organisatie meeneemt naar het maatschappelijke speelveld. 
 
Naar de website: https://www.thuisbijantares.nl  
 
 
 
 
 

 

https://www.thuisbijantares.nl/over-antares/onze-organisatie/over-ons/
https://www.thuisbijantares.nl/
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Plaats in de organisatie 
 
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele organisatie en is eindverantwoordelijk voor de 
strategische koers en de operatie. U staat als dienend leider tussen de verschillende interne en 
externe stakeholders.  
U geeft leiding aan het compacte MT dat bestaat uit de manager Klantteam en de manager 
Bedrijfsvoering. U geeft als manager rechtstreeks leiding aan 8 professionals, het team Strategie en 
Vastgoedontwikkeling. U werkt nauw samen met de concerncontroller. U legt verantwoording af aan 
de Raad van Commissarissen. 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als directeur-bestuurder bent u open, transparant en toegankelijk. U bent het boegbeeld van de 
organisatie. U geeft vertrouwen, zet de ingezette koers voort en ontwikkelt deze verder. U acteert op 
dynamische wijze op de te verwachten maatschappelijke ontwikkeling en zorgt dat de organisatie 
wendbaar kan reageren. 
U bent ambassadeur van het organiseren ‘vanuit de bedoeling’, waarbij het management zorgt voor 
duidelijke kaders (het ‘wat’) en de medewerkers de ruimte krijgen om het ‘hoe’ zelf in te richten en 
verantwoordelijkheid te nemen. U bent zich ervan bewust dat dit een moderne leiderschapsstijl van 
u vraagt: samen sturen. U bent strategisch sterk, een conceptueel denker en u bent vasthoudend in 
het bewaken van de koers. Samen met uw MT komt u tot strategische beleidsvorming en toetst u of 
uitvoering door het MT de gewenste resultaten oplevert. U heeft uw prioriteiten goed voor ogen en 
stuurt op tevredenheid bij huurders, medewerkers en andere belanghebbenden.  
 
U omarmt belangrijke waarden en omgangsvormen binnen het managementteam: actief luisteren, 
heldere keuzes maken, oprecht contact maken, respect en integriteit, vertrouwen geven aan de 
professionals, transparantie en openheid tonen. U kunt, bij tegenstrijdige belangen, tot een 
weloverwogen, daadkrachtige beslissing komen. 
 
U heeft affiniteit met de regio, volkshuisvesting en vastgoed. 
 
Gezien de steeds belangrijker wordende rol van huurdersparticipatie wordt van de directeur-
bestuurder verwacht de huurdersbelangenverenigingen actief te betrekken en te ondersteunen. U 
zorgt voor tijdige, eenduidige en transparante communicatie, komt afspraken na en helpt aan het 
verder ontwikkelen in hun professionaliteit. U ontwikkelt een visie op huurdersparticipatie en 
onderhoudt met de huurders, georganiseerd en ongeorganiseerd, een constructieve relatie. 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
U geeft op bevlogen en inspirerende wijze leiding aan de gehele organisatie. U draagt het werken 
vanuit de bedoeling actief uit en geeft MT en medewerkers de ruimte die daar bij past. U zorgt voor 
een duidelijke koers en strategie en stuurt op de realisatie van het ondernemingsplan. U werkt actief 
aan uw netwerk in de regio en weet binnen de gemeente, het domein volkshuisvestging en de 
vastgoedsector ‘hoe de hazen lopen’. U volgt de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting 
en vastgoed op de voet, bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving. U beschikt over 
voldoende inhoudelijke kennis (of u maakt zich deze snel eigen) om als manager het team Strategie 
en Vastgoedontwikkeling aan te sturen en voor hen een sparringpartner en coach te kunnen zijn.  
Samen met de Raad van Commissarissen draagt u zorg voor adequaat risicobeheer. 
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 Eindverantwoordelijk voor visie, strategie, beleid en operatie. 

 Leidinggeven aan MT en het team Strategie en Vastgoedontwikkeling. 

 Doelen formuleren en kaders vaststellen. 

 Sturen op verantwoordelijkheden en resultaten. 

 Onderhouden en uitbouwen van netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

 Vertalen van maatschappelijke ontwikkeling naar de organisatie en vice versa. 

 Risicobeheersing. 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Hbo+/wo opleiding. 

 Ruime ervaring in leidinggevende functie op strategisch niveau.  

 Aantoonbare affiniteit met volkshuisvesting. 

 Aantoonbare affiniteit met vastgoed(ontwikkeling). 

 Affiniteit met de regio. 

 Ervaring in stakeholdermanagement. 

 Ervaring met openbaar bestuur is een pre. 

 Mensenmens, staat tussen de partijen en niet er boven. 

 Maatschappelijk betrokken. 

 Ervaring in politiek-bestuurlijke, complexe omgevingen. 

 Bekend met – en voorstander van - de principes van samen sturen en organiseren vanuit de 
bedoeling. 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Dienend, modern leiderschap, stijl flexibel.  

 Koersvaste verbinder met visie. 

 Klantgericht en ondernemend. 

 Integer, geeft en wekt vertrouwen. 

 Besluitvaardig en daadkrachtig.  

 Transparant in communicatie. 

 Toegankelijk en benaderbaar. 

 Politiek-bestuurlijk en organisatiesensitief. 

 Overtuigingskracht.  

 Samenwerkingsgericht. 

 Netwerker.  
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6. ANTARES BIEDT U 
 
Het betreft een fulltime functie met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Inschaling (WNT klasse F) is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die u meebrengt.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Alfred Eilering, senior consultant  
06-22211310 | alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 
 
 
 
 
 

mailto:alfred.eilering@beljonwesterterp.nl

