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Organisatie 

De Goede Woning is de oudste en grootste wooncorporatie in Apeldoorn. 

De Goede Woning is uit nood geboren. In de jaren ’10 van de vorige eeuw 

heerst armoede en de woontoestand van arbeiders is slecht. Tegelijkertijd 

zijn fabrieken in opkomst. Volgens een groep industriëlen kan oprichting 

van een woningbouwvereniging uitkomst bieden. Zo leidt particulier 

initiatief van een zeepfabrikant tot oprichting van De Goede Woning. De 

oprichting van de woningbouwvereniging betekent sociale vernieuwing 

voor de gemeente Apeldoorn.  

 

Nog steeds zijn de kernactiviteiten van De Goede Woning het bouwen, 

beheren en verhuren van woningen. Een Goede prijs en een Goede 

woning staan centraal. Ook investeren we veel in Goed wonen en een 

Goede woonomgeving. De Goede Woning investeert daarbij ook 

aanzienlijk in het verduurzamen van haar bezit. We werken nauw samen 

met Huurdersbelangenvereniging De Sleutel, Gemeente en collega 

corporaties in Apeldoorn. 

  



 

 

Onze missie 

Wonen vormt een fundamenteel onderdeel van ons bestaan. Het is een 

belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven. De Goede Woning is 

een betrokken wooncorporatie in de stad Apeldoorn. Wij zijn er voor die 

mensen die niet zelfstandig in deze basis kunnen voorzien. Voor hen 

maken wij het wonen betaalbaar en bereikbaar.  

 

We bieden 8.000 huishoudens een Goede Woning voor een Goede Prijs. 

We zorgen ook voor een Goede Woonomgeving en ondersteunen 

mensen met Goed Wonen.  

 

Onze kernwaarden 

• zelfkennis en zelfontwikkeling; 

• samenwerking; 

• klantgericht; 

• resultaatgericht; 

• integriteit. 

 

Functie & plaats in de organisatie 

De afdeling financiën en control bestaat uit de teams financieel 

professionals & control, (financiële) administratie en huuradministratie & 

inning. De Goede Woning is voor het team financieel professionals & 

control op zoek naar een betrokken, energieke, verbindende, 

communicatieve en gedreven  

  

 Financieel (vastgoed) specialist (36 uur)                      

 

Het team is verantwoordelijk voor de financiële planning & sturing, 

(risico)beheersing & administratieve organisatie en het verantwoordings- 

& control proces. Zij ondersteunt en is sparringpartner voor de organisatie 

met beleidsvoorstellen, doorrekeningen, (scenario)analyses en controles 

bij o.a. vastgoedinvesteringen, waarderings- en overige (strategische) 

vraagstukken. 

 

Functie-inhoud 

 Verankeren  en vertalen van beleidskaders en wet- en 

regelgeving gericht op vastgoedwaardering in de organisatie; 

 Uitwerken en toetsen van financiële analyses voor  

vastgoedinvesteringen; 



 

 

 Financiële verwerking, controle en verantwoording in systemen, 

rapportages en verantwoordingsdocumenten; en 

 Adviseren over en opstellen van fiscale planningen, analyse en 

aangifte. 

Functie-eisen 

Wij zoeken een betrokken, energieke,  verbindende, communicatieve en 

gedreven  financieel (vastgoed) specialist met minimaal hbo werk- en 

denkniveau op het gebied van finance & control, met specifieke kennis op 

het gebied van vastgoedwaardering, -rendement en –control. Het liefst 

met meerdere jaren werkervaring. Je hebt een stevige persoonlijkheid, 

bent pragmatisch met een hands-on mentaliteit, je bent initiërend, 

analytisch sterk, creatief en resultaatgericht en je hebt een constructief 

kritische instelling.  

 

De ideale kandidaat voegt kennis toe op het gebied van vastgoed en is: 

• in staat een eigen mening te vormen op basis van eigen 

waarneming en analyse, spreekt anderen makkelijk aan en weet te 

overtuigen op grond van argumenten; 

• iemand die makkelijk verbinding maakt en aandacht en oog heeft 

voor de interne klant; 

• analytisch sterk, onafhankelijk, durft kritische vragen te stellen en 

(dreigende) onvolkomenheden te benoemen en bespreekbaar te 

maken; 

• in staat om in- en externe ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en 

regelgeving snel en goed te interpreteren en te vertalen naar de 

afdeling en organisatie; en 

• beleidsmatig sterk en schriftelijk vaardig en geeft makkelijk 

gevraagd en ongevraagd advies. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Dienstverband  

Er wordt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband aangeboden voor 

één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Salaris 

Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring op basis van de CAO voor 

Woondiensten. 

 

Geïnteresseerd? 



 

 

Spreekt deze functie je aan? Reageer! Stuur je motivatie met curriculum 

vitae per e-mail naar Carla Kers, HR adviseur, c.kers@degoedewoning.nl. 

Je kunt tot en met 3 mei 2019 reageren. 

 

Meer informatie/contact 

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met J. Agterhuis, 

manager financiën en control, via Carla Kers (HRM) telefoonnummer  

055-369 69 16. 

 

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een positieve 

verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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