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Functiebeschrijving  
Manager Wooninitiatieven 

Doel van de functie: 
Het adviseren en ondersteunen van de directeur-bestuurder en overige collega's bij de ontwikkeling, de realisatie 
en de organisatie van nieuwe wooninitiatieven van Chapeau Woonkringen. 

Plaats in de organisatie: 
De manager wooninitiatieven overlegt met- en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. De manager is 
vanuit een adviserende en initiërende rol betrokken bij de (besturen van de) lokaal georganiseerde 
wooninitiatieven en ondersteunt deze actief bij het voorbereiden en tot stand brengen van de woonvoorzieningen. 

Context 
Stichting Chapeau Woonkringen is ervoor om in de verschillende gemeenten in Nederland ouderinitiatieven te 
helpen, op professionele wijze een woonvoorziening in te richten waar mensen met psychische of psychosociale 
problematiek zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Die begeleiding is er vooral op gericht 
om hen te helpen deel te nemen aan de samenleving. De op basis van de ouderinitiatieven tot stand 
komende woonvoorzieningen vormen elk een afzonderlijke stichting, de 'lokale' Chapeau Woonkring, die gebruik 
kan maken van de professionele ondersteuning van de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen. 
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Uitwerking resultaatgebieden: 

Voorbereiden nieuwe woonkringen: 
▪ Ondersteunt familieleden en anderszins betrokkenen van mensen met psychische problematiek, in hun 

streven om een woonvoorziening tot stand te brengen waar deze mensen (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen 
wonen; 

▪ Geeft voorlichting over de wijze waarop Chapeau Woonkringen aan dit streven vorm wil geven op grond van 
haar zorgvisie en op basis van de beheersinstrumenten die zij daarvoor ontwikkeld heeft. 

▪ Biedt aan het lokale woonkring-bestuur ondersteuning bij het aanwerven van huisvestingsmogelijkheden 
voor de te realiseren woonkring, door samen met hen gesprekken te voeren met woningcorporaties of 
andere investeerders, gemeente-ambtenaren en gemeentebesturen; 

▪ Draagt daarbij het programma van eisen uit voor een te realiseren Chapeau woonkring (PvE Bouwkundig en 
PvE Zorg) en onderhoudt hiertoe contacten met betrokken partijen; 

▪ Doet onderzoek naar locaties;  
▪ Is - voor zover van toepassing - (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van de samenwerkings-

overeenkomst met de investeerder (woningcorporatie of projectontwikkelaar), maakt een beoordeling van de 
inhoud en eventuele risico’s en schakelt zo nodig externe expertise in; 

▪ Onderhandelt met de investeerder over afspraken over de bijkomende investeringen in verband met de 
gemeenschappelijke ruimte (inventaris en inrichting) en eventueel aanpassingen in de woningen; 

▪ Is (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van de huurovereenkomst tussen de lokale woonkring en de 
verhuurder, alsmede de huurovereenkomsten tussen de lokale woonkring en de bewoners van de woonkring; 

▪ Onderhoudt zo nodig "probleemoplossend" contact met de woningcorporatie of projectontwikkelaar, het 
bestuur van de lokale woonkring, (de naasten van) de bewoners en relevante anderen gedurende de looptijd 
van de hoofd-huurovereenkomst; 

▪ Houdt het Programma van Eisen 'Wonen' en de hieraan gerelateerde checklist up to date; 
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▪ Realiseert een adequate administratieve verantwoording en archivering. 

Resultaat:  
Nieuwe woonkringen zijn opgeleverd conform gemaakte afspraken en naar tevredenheid van initiatiefnemers. 
Knelpunten tijdens het proces zijn op professionele wijze opgelost. 

Organisatie: 
▪ De manager wooninitiatieven is alert op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving, die van betekenis kunnen zijn voor de wijze waarop de Chapeau organisatie is ingericht, met 
name waar het 'wonen' betreft; 

▪ De manager wooninitiatievenjos overlegt op basis van die ontwikkelingen, in samenspraak met de directeur-
bestuurder, met de lokale woonkringen en doet, waar nodig of gewenst voorstellen voor het aanpassen van 
overeenkomsten en interne afspraken; 

▪ Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door het aanleveren van gevraagde 
informatie, levert een constructieve bijdrage aan het teamoverleg en adviseert de directeur-bestuurder over 
optimalisering van de (eigen) werkzaamheden; 

▪ Vervangt waar nodig en mogelijk collega's. 

Resultaat: 
Het Chapeau Woonkringen concept speelt tijdig in op externe ontwikkelingen en blijft op die wijze adequaat 
bijdragen aan de statutaire en maatschappelijke doelstellingen. Aan de bedrijfsdoelstellingen in algemene zin is 
een actieve en zichtbare bijdrage geleverd  

Communicatie: 
▪ Voert overleg met belanghebbenden, gemeenten en investeerders over het Chapeau Woonkringen concept;  
▪ Biedt ondersteuning bij en neemt deel aan bijeenkomsten met buurtbewoners; 
▪ Presenteert, samen met de directeur-bestuurder, Chapeau bij woningcorporaties, projectontwikkelaars,  

gemeenten en op bijeenkomsten met kandidaat-bewoners en/of hun naasten. 

Resultaat:  
Het Chapeau Woonkringen concept is zodanig uitgedragen dat draagvlak is gecreëerd bij relevante stakeholders 
om nieuwe woonvoorzieningen te realiseren.  

Functie-eisen 

Kennis:  
Kennis op hbo-niveau is vereist, aangevuld met kennis van RO procedures en kennis van en ervaring met "de 
wereld van de woningcorporaties". Daarnaast zijn relevante werkervaring op het terrein van het functioneren van 
gemeentelijke besluitvormingsprocessen en enige kennis van de financiering van de zorg vereist. Is in het bezit 
van een rijbewijs. 

Zelfstandigheid: 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen projectkaders en in opdracht van de 
initiatiefnemers. Vakinhoudelijke problemen zoals het vertalen van wensen van bewoners naar het programma 
van eisen en wettelijke voorschriften, worden opgelost. Terugval is mogelijk op de directeur-bestuurder. 

Sociale vaardigheden: 
Sociale vaardigheden zoals tact, onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht zijn vereist voor het 
afstemmen met verschillende bij het project betrokken partijen. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed: 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het plannen, uitvoeren en leiden van projecten. Er is 
risico op immateriële schade bij het onderhouden van in- en externe contacten. Verantwoordelijkheid wordt 
gedragen voor het realiseren van projectresultaten. 
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Uitdrukkingsvaardigheid: 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het adviseren over en toelichten van het Chapeau 
Woonkringen concept en het in dat kader verdedigen van ideeën en opvattingen. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van programma’s van eisen en voor de administratieve 
verantwoording. 

Bewegingsvaardigheid: 
Bewegingsvaardigheid is van belang voor het regelmatig gebruik van een personal computer. 

Oplettendheid:  
Oplettendheid is nodig voor het gelijktijdig leiden van meerdere projecten, het bewaken van gemaakte afspraken 
en het adviseren van initiatiefnemers inzake woonvoorzieningen. Onvoldoende oplettendheid heeft 
consequenties voor de voortgang, kwaliteit en kosten binnen projecten. 

Overige functie-eisen: 
▪ Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het oplossen van diverse problemen bij de voorbereiding en 

de uitvoering van projecten en het afstemmen met woningcorporatie of projectontwikkelaar, bestuur en 
bewoners; 

▪ Ordelijkheid en systematiek zijn nodig voor het leiden van projecten;  
▪ Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang vanwege het beschikken over vertrouwelijke informatie; 
▪ Voorkomen en gedrag zijn van belang bij het namens Chapeau onderhouden van externe contacten, zoals 

met de gemeente en woningcorporatie/projectontwikkelaar. 

Inconveniënten: 
Psychische belasting kan optreden door het dragen van verantwoordelijkheid voor het realiseren van 
wooninitiatieven.
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