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Lid raad van commissarissen
Huurderscommissaris/voorzitter auditcommissie

 Je wordt lid van de raad van commissarissen van MeerWonen: een woningcorporatie in de gemeentes Oegstgeest 

en Kaag en Braassem.

 Je wordt ‘huurderscommissaris’, benoemd op voordracht van huurdersorganisatie HMW.

 Je herkent je in het profiel Financiën en ICT en wordt voorzitter van de auditcommissie van de raad van 

commissarissen.

 Je stelt je op als een actieve sparringpartner voor de huurdersorganisatie en directeur-bestuurder.

 Je bent een expert op gebied van financiën, hebt ruime kennis van risicomanagement en begrip van bedrijfsvoering.

 Je hebt een goed inzicht in en visie op (het gebruik van) data en digitalisering.

 Je past in een informeel, samenwerkingsgericht team en hebt humor.

 Je bent wereldwijs en hebt een maatschappelijke antenne.

 Je hebt een visie op transformatie: welke economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van belang voor de 

toekomstbestendigheid van woningcorporaties? 



Functie in het kort

Ieder lid raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid 

onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming van de raad 

van commissarissen. De raad van commissarissen is zo samengesteld dat 

de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook 

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

Als huurderscommissaris ben je, samen met je collega, de eerst 

aangewezen persoon om contact te houden met de huurdersorganisatie. 

Als lid raad van commissarissen met profiel Financiën & ICT, vervul je de 

expert rol op de volgende deelgebieden: 

 Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit.

 Financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken.

 Inzicht in treasury vraagstukken en risicomanagement op bedrijfsniveau.

 Inzicht in en kennis op het gebied van fiscaliteit.

 Inzicht in risico’s die gepaard gaan met grondbeleid.

 Inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties 

gesteld worden door de AW, het WSW en de accountant.

 Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s.

 In staat op te treden als opdrachtgever van de accountant.

 Kennis van digitalisering/ICT: de kansen en de risico’s.



Need to haves

 Bestuurlijke ervaring, met een bedrijfseconomische of accountancy achtergrond.

 Gedegen, brede kennis van financiën. 

 Ervaring met (vastgoed)financiering, treasury, sturing op kasstromen, risicomanagement.

 Ervaring met en inzicht in (verplichte) financiële informatieverschaffing.

 Maatschappelijke belangstelling en affiniteit met volkshuisvesting: gevoel bij de positie van 

huurders, geïnteresseerd in huurbeleid.

 In staat te verbinden, samen te werken met verschillende (groepen) mensen.

 In staat te luisteren en aansluitend een mening/visie te vormen.

 Gezag als gesprekspartner: kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen 

beoordelen en enkel waar nodig in de details te duiken. 

 Onafhankelijk en kritisch kunnen werken.

 Toegankelijk, flexibel, met souplesse en flair.

 Informeel, humor.

 Voldoende tijd en beschikbaarheid en bereid je te ontwikkelen door permanente educatie. 

 Bereid je inhoudelijk te verdiepen in de specifieke ‘ins en outs’ van een woningcorporatie.

Nice to haves

 Binding met Oegstgeest en/of Kaag en Braassem.

 Ervaring in/met woningcorporaties.

 Ervaring als toezichthouder/commissaris.



MeerWonen is een woningcorporatie met ruim 3.300 woningen in 

Oegstgeest en Kaag en Braassem. Er werken 36 medewerkers bij de 

organisatie.

MeerWonen werkt regionaal samen met woningcorporaties in het 

gebied Holland Rijnland. Door de krachten te bundelen en kennis te 

delen, bereikt de organisatie meer voor de woonsituatie en 

woonomgeving van haar huurders.

MeerWonen wordt bestuurd door de directeur-bestuurder.

Huurders MeerWonen

Huurders MeerWonen (HMW) is de huurdersorganisatie van 

MeerWonen. HMW stelt zich tot doel om samen met alle huidige en 

toekomstige huurders van MeerWonen, op te komen voor de belangen 

van huurders van MeerWonen in Kaag en Braassem en Oegstgeest.

Het bestuur van HMW bestaat uit zes personen.

Wie zijn wij?

Roelofarendsveen



Het intern toezicht is binnen MeerWonen belegd bij de raad 

van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit vier 

leden (inclusief de voorzitter). Twee leden zitten op voordracht van 

HMW in de raad.

In de raad van commissarissen zijn de volgende profielen 

vertegenwoordigd:

 Bestuurlijk. 

 Volkshuisvestelijk/juridisch, planologisch. 

 Financieel-economisch.

 Projectontwikkeling.

 Zorg, welzijn, maatschappelijk. 

De raad van commissarissen kent twee commissies:

 Auditcommissie.

 Remuneratiecommissie.

Raad van commissarissen



 Website huurdersorganisatie HMW,

 MeerWonen website voor algemene informatie

 Governance

 Toezicht

Overige informatie:

 Website Aedes

 Website VTW

 Aedescode

 Woningwet

 Governancecode woningcorporaties

 Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT 

 Wet bestuur en toezicht

Informatie MeerWonen

https://www.huurdersmeerwonen.nl/
https://www.stichtingmeerwonen.nl/
https://www.stichtingmeerwonen.nl/over-ons/integriteit-en-governance
https://www.stichtingmeerwonen.nl/over-ons/toezicht
https://www.aedes.nl/
https://www.vtw.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/nieuwsbrief/178/artikel/1457


MeerWonen werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search voor een lid raad 

van commissarissen -

Huurderscommissaris/

voorzitter auditcommissie.

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

mailto:annelienzuidema@whyz.nl

