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Bestuurder

 Je wordt lid van het tweehoofdige bestuur van Talis, een woningcorporatie in Nijmegen en Wijchen.

 Je krijgt de kans een bijdrage te leveren aan het creëren van waarde voor de huurders van Talis en de 

stad en omgeving.

 Je hebt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totaal en hebt in elk geval aandacht voor 

bedrijfsvoering en organisatie(ontwikkeling).

 Je bent een natuurlijk leider en hebt bewezen ervaring in complexe organisaties/omgevingen. 

 Je draagt bij aan verscheidenheid in het bestuur: je bent consciëntieus en let ook op details.

 Je bent toegankelijk en hebt een open, transparante stijl van communiceren. 

 Je straalt vertrouwen uit en bent besluitvaardig. 

 Je hebt moed om een ander ‘geluid’ te laten horen vanuit je overtuiging of visie.

 Je bent wereldwijs en hebt een maatschappelijke antenne.

 Je hebt een visie op betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid.

 Je hebt een visie op toekomstige transformatie binnen organisaties: welke maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen zijn van belang en hoe moet een organisatie daarop inspelen?

 Je bent graag zichtbaar in Nijmegen en Wijchen: een goed netwerk (creëren) past bij jou.



In het kort

Talis is een corporatie met een eigen profiel: een krachtige, vooruitstrevende 

woningcorporatie met ambitie. Talis omschrijft haar ambitie vanuit vijf perspectieven:

 Betaalbaarheid: samen met maatschappelijke partners aandacht voor huurders 

met (financiële) problemen.

 Wonen en zorg: effectief en creatief samenwerken om tijdig zorgvragen te 

beantwoorden en problemen te voorkomen.

 Duurzaamheid: intensieve samenwerking met alle partijen, inclusief voor Talis

nieuwe partners in onder andere onderwijs en onderzoek.

 Vastgoedontwikkeling: veranderende rol door andere samenwerkingsvormen.

 Organisatieontwikkeling: leren van kritiek van en dialoog met de buitenwereld.

Als bestuurder heb je een beleidsbepalende rol in de nieuwe koers. In deze koers 

zullen naast betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid ook de 

rol van Talis in de samenleving, samenwerking met zorg en welzijn en innovatie 

specifieke aandacht krijgen. De opgave verschuift de komende periode van 

ontwikkelen aan de randen van de stad naar herstructurering en transformatie 

opgaven (in aandachtswijken) in de stad. Daarnaast is het vraagstuk van de 

verdeling van de middelen, waar de (bestuurlijke) omgeving scherp naar kijkt, een 

uitdaging.

Je hebt een integrale verantwoordelijkheid en hebt overzicht. Je vindt de juiste 

balans tussen het zakelijk leiden van een organisatie en waarde creëren voor de 

huurders. Om te slagen als bestuurder bij Talis moet je zakelijk durven zijn om 

sociaal te kunnen zijn! 



Need to haves

 Academisch werk- en denkniveau.

 Ervaring op directie- en/of bestuurlijk niveau.

 Affiniteit met volkshuisvesting en vastgoed.

 In staat om in verschillende scenario’s te denken.

 In staat om strategie te vertalen naar operatie en doelstellingen.

 In staat om verantwoordelijkheid in de organisatie te beleggen.

 Voert graag een dialoog. In staat om een eigen visie te vormen en tegengas te geven.

 No-nonsens, to-the-point en duidelijk.

 Samenwerkingsgericht.

 Diplomatiek.

 Zelfkritisch, reflectief.

 Gevoel voor humor.

 Netwerker en verbinder (in- en extern).

Nice to haves

 Woonachtig in en/of een binding met Nijmegen/Wijchen.

 Relevant netwerk.

 Affiniteit met vernieuwing en innovatie, bijvoorbeeld op gebied van digitalisering/data.



Talis

Talis is een woningcorporatie die actief is in de regio Nijmegen en 

Wijchen. Talis bouwt, verhuurt en beheert zo’n 14.000 woningen. 

De visie van Talis: ’we nemen als huisvester onze verantwoordelijkheid 

in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is de inspanning 

gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen.’

Organisatie

Talis wordt bestuurd door een tweehoofdig bestuur, bestaande uit een 

voorzitter bestuur en een lid bestuur. In totaal werken er 176 

medewerkers bij Talis. Talis kent een ondernemingsraad (OR).

Het intern toezicht is belegd bij de raad van commissarissen, bestaande 

uit vijf leden (inclusief de voorzitter).

Huurdersvereniging Accio

Accio is een onafhankelijke huurdersvereniging voor alle huurders van 

woningcorporatie Talis. Accio vertegenwoordigt de huurders in het 

overleg met Talis én met de gemeenten Nijmegen en Wijchen.

Wie zijn wij?

Nijmegen



 Talis website voor algemene informatie.

 Ondernemingsplan 2018-2022.

 Organogram.

 Jaarverslagen.

 Talis in cijfers.

 Huurdersvereniging Accio.

Overige informatie

 Website Aedes.

 Aedescode.

 Woningwet.

 Governancecode woningcorporaties.

 Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT .

 Wet bestuur en toezicht .

Informatie Talis

https://www.talis.nl/
https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/koers/
https://www.talis.nl/resources/uploads/2020/12/Talis-Organogram-december-2020.pdf
https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/jaarverslagen/
https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/talis-in-cijfers/
https://www.hv-accio.nl/
https://www.aedes.nl/
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/665edb1824617cc6/original/De-Aedescode-2011.pdf
https://www.aedes.nl/dossiers/woningwet-in-de-praktijk.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/governance-en-integriteit/governancecode/governancecode-woningcorporaties.html
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/wet/wetteksten-woningwet.html
https://www.vtw.nl/zoekresultaten?q=wet+bestuur+en+toezicht


Proces en planning

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van commissarissen. 

 De reactietermijn eindigt op 7 maart 2021.

 Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot en met 25 maart 2021.

De selectieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes:

 Gespreksronde 1: selectiecommissie + voorzitter raad van 

commissarissen + voorzitter bestuur

 Gespreksronde 2: a) overige leden raad van commissarissen 

+ lid selectiecommissie

b) voorzitter bestuur

c) afvaardiging managementteam

 Gespreksronde 3: a) afvaardiging ondernemingsraad

b) afvaardiging huurdersvereniging Accio

Benoeming en bezoldiging

De ideale ingangsdatum is 1 september 2021. De benoemingsperiode is voor 

een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging (door middel van 

herbenoeming). Je wordt definitief benoemd als je de fit-en-propertoets bij de 

Autoriteit Woningcorporaties met succes hebt doorlopen. 

De vergoeding voor een bestuurder valt binnen de voor Talis geldende staffel 

binnen de WNT. 



Talis werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search voor een 

bestuurder.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Annelien Zuidema

06 30 40 90 36

annelienzuidema@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl


