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Lid raad van commissarissen

Profiel: Financiën

 Je wordt lid van de raad van commissarissen van Haag Wonen: een woningcorporatie met 24.500 eenheden, 

actief in Den Haag.

 Je wordt lid van de auditcommissie van de raad van commissarissen.

 Je hebt ervaring op gebied van financiën in de breedste zin van het woord.

 Je bent wereldwijs en hebt ervaring met en inzicht in maatschappelijke uitdagingen, zoals inclusiviteit en 

leefbaarheid. 

 Je past goed in een samenwerkingsgericht team met een informele cultuur.

 Je stelt je binnen de raad van commissarissen op als een onafhankelijke denker.

 Je voert graag een open dialoog en stelt je op als een actieve sparringpartner voor het bestuur van Haag 

Wonen.

 Je draagt bij aan de dynamiek in het team door je achtergrond en persoonlijkheid.



Functie in het kort

Iedere commissaris heeft een eigen verantwoordelijkheid en de 

raad van commissarissen heeft een verantwoordelijkheid als 

geheel. 

Het profiel financiën is gericht op het borgen van de financiële 

continuïteit van de organisatie in de brede zin. Je vervult de expert 

rol op de volgende deelgebieden: 

 Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering 

en financiële continuïteit van de instelling.

 Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en 

de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van 

treasury en beleggingen.

 In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op 

risico’s.

 Kennis van financieel-economische vraagstukken en 

managementtechnieken gericht op beheersing/control 

(risicomanagement).

 Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

 Interesse in vastgoed, vastgoedfinancieringen en 

projectontwikkeling. 

 Begrip van waarderingsmethoden vastgoed is een pre.



Van belang

 Academisch werk- en denkniveau.

 Bestuurlijke ervaring.

 Gedegen, brede kennis van financiën. 

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

 Ervaring met en inzicht in (verplichte) financiële informatieverschaffing.

 Brede maatschappelijke belangstelling.

 Authenticiteit.

 Bestuurlijk inzicht.

 Helikopterview.

 Integriteit en moreel besef.

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 Onafhankelijke oordeelsvorming.

 Teamspeler.

 Visie.

 Zelfreflectie.

En verder

 Bekend met de Haagse samenleving en affiniteit met de doelgroep van Haag Wonen.

 Ervaring als commissaris/toezichthouder is een pre.



Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag. 

We bezitten ruim 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten in heel Den 

Haag. Zo'n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een huis van 

Haag Wonen. De meeste van onze huizen staan in de Schilderswijk en 

Den Haag Zuidwest. We hebben ook woningen in onder meer Waldeck, 

Houtwijk, Zeeheldenkwartier, Bezuidenhout, Mariahoeve, Scheveningen 

en Wateringse Veld. Een van de belangrijkste speerpunten is onze 

samenwerking met het Rijk waarbij wij direct betrokken zijn bij de regio 

deal Zuidwest, ter verbetering van de leefomgeving en kansen voor 

bewoners op werk en betrokkenheid in de buurt. 

Vanuit onze missie: ‘Goed wonen in Den Haag voor mensen met een 

bescheiden inkomen.’ streven wij er dagelijks naar passende, 

betaalbare en goed onderhouden woningen te verhuren. Samen met 

onze bewoners en samenwerkingspartners werken we aan goed en 

duurzaam wonen. Zodat een huis ook echt een thuis kan zijn. Onze 

ambitie hebben wij onderverdeeld in drie pijlers:

Passende en toekomstbestendige huisvesting.

Duurzaam wonen.

Sociaal inclusief.

Deze pijlers vormen samen het punt op de horizon dat als basis geldt 

voor ons handelen.

Wie zijn wij?

Den Haag



De raad van commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor en 

aanspreekbaar op het toezicht op het bestuur, op de condities 

waaronder het bestuur moet werken en op de algemene gang van 

zaken binnen Haag Wonen. Door het geven van gevraagd en 

ongevraagd advies vervult de RvC de rol van klankbord van het bestuur. 

De RvC stelt het bestuur van Haag Wonen samen en treedt op als 

werkgever van het bestuur. Voor de uitoefening van zijn taak oriënteert 

de RvC zich op wat er bij de huurders(organisaties), de gemeente en 

andere belanghouders leeft. De RvC legt verantwoording aan hen af 

over de wijze waarop hij toezicht heeft gehouden. De RvC bestaat uit 

zes leden (inclusief de voorzitter). 

In de RvC zijn de volgende profielen vertegenwoordigd:

 Technisch commercieel.

 Financieel economisch.

 Bestuurlijk.

 Juridisch.

 Organisatorisch.

 Sociaal Maatschappelijk.

De RvC kent een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.

Raad van Commissarissen

. 



 Haag Wonen website voor algemene informatie

 Bedrijfscode Haag Wonen (pdf)

 Raamovereenkomst wonen 2019-2024 (pdf)

 Bestuur en toezicht

 Raad van commissarissen

 Organigram

 Historie

 Visitatie

 Projecten Haag Wonen

 Prestatieafspraken

 Regio deal Den Haag Zuidwest

 De Vernieuwde Stad

 Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden

Overige Informatie

 Website Aedes

 Website VTW

 Aedescode (pdf)

 Governancecode woningcorporaties

 Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT 

 Wet bestuur en toezicht 

Informatie Haag Wonen

https://haagwonen.nl/
https://haagwonen.nl/getattachment/Over-Haag-Wonen/De-organisatie/Over-Haag-Wonen/Raad-van-commissarissen/Bedrijfscode-2020_.pdf.aspx?lang=nl-NL
https://haagwonen.nl/getmedia/5fdc25f4-8f84-4dd7-85a9-f1c4a65105a0/Raamovereenkomst-prestatieafspraken-Den-Haag-2019-2024.pdf.aspx
https://haagwonen.nl/bestuurentoezicht
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/over-haag-wonen/raad-van-commissarissen
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/over-haag-wonen/organigram
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/over-haag-wonen/historie
https://haagwonen.nl/visitatie
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/onze-projecten
https://haagwonen.nl/over-haag-wonen/de-organisatie/prestatieafspraken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/de-regio-deals-van-10-regios/regio-deal-den-haag-zuid-west
https://www.devernieuwdestad.nl/
https://www.socialeverhuurdershaaglanden.nl/
https://www.aedes.nl/
https://www.vtw.nl/
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/665edb1824617cc6/original/De-Aedescode-2011.pdf
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
Traject

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC van Haag Wonen. 

Daarnaast zijn de andere leden van de RvC en het bestuur van Haag Wonen 

gesprekspartners in dit traject. Het bestuur heeft de rol van adviseur.

 De reactietermijn eindigt op 11 april 2021.

 Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot en met 30 april 2021.

De selectieprocedure bij Haag Wonen bestaat uit twee gespreksrondes:

 Gespreksronde 1: Selectiecommissie (week 19).

 Gespreksronde 2: Overige leden RvC en bestuur (week 20).

Benoeming en bezoldiging

De vacature ontstaat per 26 juni 2021. De benoemingsperiode is voor een 

periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier 

jaar (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 lid van de raad van commissarissen van Haag Wonen 

is conform de Adviesregeling Honorering VTW vastgesteld en conform de voor 

corporaties geldende staffel binnen de WNT. 



Haag Wonen werkt samen 

met Whyz Executive Search bij de 

search voor een lid raad van 

commissarissen

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met:

Lodewijk Burger

06-82 20 88 68
vacaturelidrvc.haagwonen@whyz.nl 

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl


