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Lid raad van commissarissen

 Je wordt lid van de raad van commissarissen van Vechtdal Wonen: een ambitieuze woningcorporatie die een grote 

verscheidenheid aan doelgroepen kent: van onze (toekomstige) huurders in het Vechtdal tot studentenhuisvesting in 

Enschede. 

 Je hebt ruime ervaring op bestuursniveau en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Vanuit deze ervaring 

ben je ook een gedegen sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

 Je hebt zichtbaar en overtuigend affiniteit met het maatschappelijke doel/de opgave van Vechtdal Wonen.

 Je bent ingevoerd in het maatschappelijk speelveld en kent de wisselwerking tussen publiek en privaat.

 Je hebt een visie op volkshuisvesting en kunt je inleven in de ontwikkelingen van volkshuisvesting in (een regio als) 

het Vechtdal en in de ontwikkeling van studentenhuisvesting in Enschede.

 Je bent een stimulans, een open en actieve sparringpartner voor de organisatie: je wilt de organisatie doorgronden 

en bent ondersteunend in de verdere ontwikkeling. Je geeft ruimte en bent ‘gepast nabij’.

 Je bent positief kritisch en bent graag in dialoog om de beste uitkomst te bereiken.

 Je hebt een frisse blik, bent jong van geest, wereldwijs en nieuwsgierig en op zoek naar verbeterkansen.

 Je draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je past goed in een vooruitstrevend, nuchter, 

samenwerkingsgericht team en weet wanneer je kunt relativeren. Enige humor is je niet vreemd! 



Van belang

 Bestuurlijk ervaring met (bij voorkeur ook) ervaring als commissaris/intern toezichthouder.

 Brede maatschappelijke belangstelling.

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

beoordelen en om klankbord voor de directeur-bestuurder te kunnen zijn.

 Gericht op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en 

ervaringsgebieden bestaat.

 Deskundig, onafhankelijk en kritisch kunnen werken.

 Beschouwend, in staat om verschillende scenario’s te beoordelen.

 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 in het 

algemeen en Vechtdal Wonen in het bijzonder.

En verder

 Ervaring met woningcorporaties is een pre.

 Binding met de regio Vechtdal en/of studentenstad Enschede is een pre.



In het kort

Iedere commissaris heeft een eigen verantwoordelijkheid en de 

raad van commissarissen heeft een verantwoordelijkheid als 

geheel. Als lid raad van commissarissen heb je drie rollen:

 Toetsen van het bestuur en de besturing.

 Adviesrol/klankbord voor het bestuur. 

 Stimulerende en goede werkgever voor het bestuur. 

Vechtdal Wonen heeft een ‘reglement raad van commissarissen’ 

opgesteld, waarin de raad van commissarissen uitgebreid wordt 

beschreven. De raad van commissarissen van Vechtdal Wonen 

wil in elk geval één of meer van onderstaande kennisgebieden 

terugzien bij het aan te stellen lid:

 Begrip van HRM.

 Begrip van de ontwikkelingen op gebied van digitalisering en 

datamanagement.

 Eventueel: affiniteit met juridische zaken.



Vechtdal Wonen zet zich in voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief 

en duurzaam wonen in de gemeenten Hardenberg, Ommen, 

Enschede, Raalte en Dalfsen. Met ongeveer 10.000 verhuureenheden 

helpt Vechtdal Wonen haar huurders en de lokale samenleving als 

een betrokken en sociale huisvester. Vechtdal Wonen zet zich in voor 

een brede doelgroep. Denk hierbij aan de reguliere doelgroep, 

studenten en de ouderenzorg. 

‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin 

mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid 

neemt.'

Het ondernemingsplan 2020-2023 van Vechtdal Wonen is getiteld 

‘Hier ben je thuis’.

Vechtdal Wonen is per 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van twee 

corporaties. De organisatie is ambitieus en heeft een gedreven 

directeur-bestuurder.

Wie zijn wij?

Ommen

. 



Het intern toezicht is binnen Vechtdal Wonen belegd bij de raad 

van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit vijf 

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

huurdersorganisatiebelangen in de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kent drie commissies:

 Auditcommissie.

 Remuneratiecommissie.

 Vastgoedcommissie.

Per 1 augustus 2021 treedt de huidige voorzitter van de raad van 

commissarissen af. De raad van commissarissen heeft uit haar midden 

een voorzitter benoemd. Er is een vacature ontstaan voor een lid raad 

van commissarissen met het profiel bestuurlijk-maatschappelijk. 

Raad van Commissarissen

. 



 Vechtdal Wonen website voor algemene informatie

 Ondernemingsplan 2020-2023 (pdf)

 Prestatieafspraken

 Raad van commissarissen

 Reglement raad van commissarissen (pdf)

Overige informatie

 Website Aedes

 Website VTW

 Aedescode (pdf)

 Woningwet

 Governancecode woningcorporaties

 Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT 

 Wet bestuur en toezicht 

Informatie Vechtdal Wonen

https://www.vechtdalwonen.nl/
https://www.vechtdalwonen.nl/downloads/rapporten/Ondernemingsplan20202023.pdf
https://www.vechtdalwonen.nl/over-ons/prestatieafspraken
https://www.vechtdalwonen.nl/over-ons/raad-van-commissarissen
https://www.vechtdalwonen.nl/downloads/rapporten/ReglementRvC.pdf
https://www.aedes.nl/
https://www.vtw.nl/
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/665edb1824617cc6/original/De-Aedescode-2011.pdf
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/wet/wetteksten-woningwet.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/governance-en-integriteit/governancecode/governancecode-woningcorporaties.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2017-07-12
https://www.vtw.nl/zoekresultaten?q=wet+bestuur+en+toezicht


Proces en planning

Traject

De selectiecommissie bestaat uit de leden (2) van de remuneratiecommissie. 

Daarnaast zijn de overige twee leden raad van commissarissen en de 

directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen gesprekspartners in dit traject. De 

directeur-bestuurder heeft de rol van adviseur.

 De reactietermijn eindigt op 16 mei 2021.

 Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot en met 1 juni 2021.

De selectieprocedure bij Vechtdal Wonen bestaat uit twee gespreksrondes:

 Gespreksronde 1: Selectiecommissie, overige leden raad van 

commissarissen (week 23).

 Gespreksronde 2: Selectiecommissie, overige leden raad van 

commissarissen en directeur-bestuurder (week 24).

Benoeming en bezoldiging

De vacature ontstaat per 1 augustus 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 Vechtdal

Wonen is conform de Adviesregeling Honorering VTW vastgesteld en conform 

de voor corporaties geldende staffel binnen de WNT. 



Why(z)

Darwin (1809) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most 

responsive to change!

Een uitspraak die nu actueler is dan ooit. Zaken als duurzaamheid, ethische vraagstukken, inclusiviteit, technologie en 

geopolitiek vragen een sterk aanpassingsvermogen van bedrijven/organisaties, haar leiders én het management.

Wij van Whyz doen niets liever dan onze klanten hierbij helpen. Door ze toegang te geven tot kandidaten die steengoed zijn in

transformatie, die veranderingen kunnen realiseren en de brug slaan tussen visie en operatie, de leiders die de wereld van 

morgen creëren. 

Het is onze missie om organisaties en teams kleur te geven. Maar welke kleur heeft de massa? Nooit groen, oker of 

hemelsblauw. Wie kiest voor de massa kiest voor grijs, voor onopvallend en voor meer van hetzelfde, voor de middenmoot.

Wij geven onze klanten toegang tot mensen die zichzelf laten zien, die organisaties en teams verrijken, mensen die niet 

opgaan in de massa, maar een bijdrage leveren aan nieuw succes en een mooiere en betere wereld.

Wij gaan nooit voor grijs of middelmaat, wij kennen de beste mensen, zo niet dan gaan we ze vinden. Het is deze passie voor 

ons vak en onze klanten waarin wij excelleren!

Elke keer weer!



Vechtdal Wonen werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search voor een lid van 

commissarrisen.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Lodewijk Burger

06-82208868
vacaturervc.vechtdal@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

mailto:vacaturervc.vechtdal@whyz.nl

