
   

Generiek integraal management, partners en concernsturingmr 

  

• regisseert en adviseert over strategische processen en vraagstukken 
• stuurt toekomstgericht op financieel en maatschappelijk rendabele 

vastgoedportefeuille 
• voert de regie bij (interactieve) processen met huurders(vereniging), OR, Raad 

van Commissarissen, AW, WSW, gemeenten, bedrijven en/of instellingen 
• draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de 

producten en diensten 
• vertegenwoordigt en positioneert de organisatie in regionale en landelijke 

netewerken. 
• draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met 

medewerkers en het monitoren en bijsturen van de performance 
• is bestuurder in de zin van de WOR 
• draagt zorg voor de integrale toetsing van de aan de Raad van Commissarissen 

voorgelegde adviezen 
• stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding 

tussen de organisatie en de Raad van Commissarissen 
• draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen 
• bewaakt de kwaliteit van het bestuurlijke besluitvormingsproces en doet 

verbetervoorstellen 
Output 

• behalen financieel resultaat zoals gesteld in begroting, rekening houdend met 
onze externe toezichthouders en eigen ambities 

• Operationalisering van de missie, visie en doelen uit het ondernemingsplan in 
teamplannen en de BSC 

• Inzicht in het maatschappelijk en financieel presteren van de 
vastgoedportefeuille 

• Komen tot innovatie (en anders participeren) als permanent onderdeel van het 
denken en doen 

• Samenwerking realiseren passend bil de strategie van Maasvallei 
Indicatoren 

• Opzet stakeholdersmanagement wordt in 2018 besproken met RVC, waarin 
ook rol van de RVC wordt besproken. 

• Strategische vastgoedportefeuille vertalen naar assetnnanagement (tactisch 
naar operationeel per complex) en in 2018 opleveren 

• Innovatie initiatieven concreet benoemen en opnemen in Directierapportage 
• Concrete voortgang in de samenwerkingsagenda met Servatius en Woonpunt 

maasvallci 

Prestatieafspraken 2018 bestuurder 

Generiek Bedrijfsvoering en medewerkers e 
• initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling en innovatie van de platte en 

draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie 
ou 

 

proces gestuurde organisatie 
• stuurt en draagt zorg voor de planning en control van de bedrijfsprocessen 
• bevordert en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en 

beheersinstrumenten 
. bevordert en draagt zorg voor de optimale inrichting en beheer van het 

informatiemanagement 

• u 
   

• Zelfsturing (leiderschap op alle niveaus) is geborgd 

  



Indicatoren 
• Zelfsturing in ontwikkeling is zichtbaar o.a. door gesprekscyclus en 360 graden 

feedback en door een afgestemd Opleidingsplan dat voorziet in de de verdere 
VIS-(Verantwoordelijkheid-Initiatief-Samenwerken) competenties van de 
medewerkers 

• Risicomanagement is onderdeel van de teamplannen en verantwoording in het 
BSC, maar ook onderdeel van de investeringsbesluiten. 

• Goede overdracht naar de nieuwe directeur/bestuurder 

Competentieafspraken 

1. Competentie: leiderschap 

• Geeft anderen een duidelijke richting 
• Delegeert werk op een eerlijke en juiste wijze 
• Motiveert en geeft anderen bevoegdheden 
• Geeft medewerkers mogelijkheden om zich te ontwikkelen en coacht 
• Trekt de juiste mensen aan 

Afspraken: 
• Zorgt voor een goede overdracht naar de nieuwe directeur/bestuurder 

2. Competentie: relaties opbouwen en netwerken 

• Onderhoudt goede relaties met klanten, personeel, OR, cliëntenraad 
en de 

• Raad van Commissarissen 
• Bouwt uitgebreide en effectieve netwerken van contacten op 
• Gaat goed om met mensen op alles niveaus 
• Weet met conflicten om te gaan 

Afspraken: 

• Organiseert samenwerkingsverbanden die passen bij de missie, 
doelen en strategie van Maasvallei 

Maastricht,  

Uitgereikt door de voorzitter van de RvC, na akkoord van de RvC en besproken met de 
bestuurder op maandag 28 november 2017 

Voorzitter RvC, 
Saskia van der Laak 

De bestuurder geeft te kennen de afspraken voor 2018 te kunnen en willen uitvoeren. 

Voor akkoord, 
De bestuurder, 
Frans Crijns 
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