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Lid raad van commissarissen

 Je wordt lid van de raad van commissarissen van WoonFriesland, actief in 16 gemeenten in de provincie 

Friesland.

 Je hebt zichtbaar en overtuigend affiniteit met het maatschappelijke doel van WoonFriesland en toont 

oprechte interesse in de huurders.

 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 altijd op zoek naar verbeterkansen en stimuleert je omgeving om hetzelfde te doen.

 Je bent een teamspeler – je hebt oog voor de collectieve slimheid van het team en brengt je eigen 

bijdrage proactief.

 Je zorgt voor tegenkracht: je bent vasthoudend, scherp en vraagt door.

 Je bent positief kritisch en schuwt een goede discussie niet om de beste uitkomst te bereiken.

 Je bent wereldwijs, nieuwsgierig en op zoek naar verbeterkansen.
 Je weet wat jouw specifieke bijdrage aan een team is en draagt bij aan een positieve dynamiek.



Van belang

 Bestuurlijke ervaring.

 In staat om met relatief weinig informatie overzicht te hebben.

 Kennis van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, met name die ontwikkelingen die van 

invloed zijn op wonen en leefbaarheid. In staat deze te vertalen naar de specifieke situatie

van WoonFriesland.

 Goed inzicht in de balans tussen zakelijk denken en sociaal zijn, zowel in de organisatie als 

extern.

 Begrip van en inzicht in financiën: je hebt gevoel voor de verhouding tussen de opgave en de 

spanning op de beschikbare middelen. Je schuwt ‘scherp aan de wind zeilen’ om het doel te

bereiken niet.

 Begrip van en inzicht in ICT en het gebruik van data. Bij voorkeur heb je ook inzicht in 

digitalisering.

 Visie op samenwerking: je hebt inzicht in samenwerkingskansen over domeinen heen.

 Organisatiekundig/bedrijfskundig inzicht.

 Binding met Noord-Nederland – je spreekt de ‘taal van Noord-Nederland’.

En verder

 Ervaring als intern toezichthouder/commissaris is een pre.

 Woonachtig in Friesland 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. 

WoonFriesland heeft een ‘profielschets leden raad van 

commissarissen’ opgesteld, waarin de kwaliteiten staan genoemd 

die bij één of meerdere leden van de raad van commissarissen 

aanwezig dienen te zijn. De raad van commissarissen van 

WoonFriesland wil in elk geval ook onderstaande terugzien bij 

(tenminste) één van de aan te stellen leden:

 Begrip van innovatie en betaalbare verduurzaming en de 

daarmee gepaard gaande transformatie.

 Juridisch inzicht.

 Begrip van de essentie van compliance en risicomanagement.

 Begrip van plattelands-/krimpgebieden.

 Kwaliteiten en ambitie om de rol van voorzitter in te vullen.



WoonFriesland

WoonFriesland is hét sociaal verhuurbedrijf in Friesland. WoonFriesland

vertegenwoordigt 25% van de provinciale sociale huurmarkt.

 Gericht op de kerntaak: verhuren van goede en betaalbare woningen.

 Complexiteit: bezit in 16 gemeenten (stad, dorp, platteland en Waddeneilanden). 

 Adaptief: de organisatie kijkt actief naar ontwikkelingen en gaat mee met de tijd.

 Moedig van aard, de organisatie kijkt met lef naar wat wél kan: o.a. mede-

initiatiefnemer van de experimenten ‘Dreamhûs’ en ‘Buurblok’.

De visie van WoonFriesland is sprekend: ‘met hart en ziel in één keer goed’. 

Het credo: ‘gewoon dóen’.

Organisatie

WoonFriesland heeft een sprekende organisatiefilosofie: rondom de huurders is een 

circulaire organisatie gevormd. WoonFriesland wordt gedreven door de huurders. De 

directeur-bestuurder leidt de organisatie. Er werken zo’n 240 medewerkers bij 

WoonFriesland.

Ondernemingsraad (OR)

WoonFriesland heeft een professionele en actieve OR. Hun motto is ‘zonder 

tevreden medewerkers, geen tevreden huurders'.

Wie zijn wij?

Grou



Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden (inclusief de voorzitter). 

 Twee leden hebben zitting in de raad op bindende voordracht van 

Platform Huurders.

 Eén lid heeft zitting in de raad op bindende voordracht van de 

ondernemingsraad (OR).

De raad van commissarissen kent momenteel twee commissies:

 Auditcommissie

 Remuneratiecommissie

Wijzigingen

De raad van commissarissen van WoonFriesland benoemt drie nieuwe 

leden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke uitbreiding met drie leden waarbij het 

oorspronkelijke schema van aftreden wordt gehandhaafd. De raad valt 

weer terug op een omvang van vijf commissarissen na april 2022. Per juni 

2023 eindigen de tweede termijnen van beide commissarissen op 

voordracht van Platform Huurders.

De rollen in de raad van commissarissen – onder andere voorzitter, 

vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie - worden in een later stadium 

toebedeeld.

Raad van commissarissen



Traject

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

De OR heeft het recht van voordracht voor één van de nieuwe commissarissen en 

voert een selectiegesprek. De directeur-bestuurder heeft de rol van adviseur in dit 

traject. 

Relevante data:

 De reactietermijn eindigt op zondag 2 mei 2021.

 Whyz Executive Search voert selectiegesprekken van 3 mei t/m 27 mei 2021. 

De selectieprocedure bij WoonFriesland bestaat uit een gespreksdag, waarop de 

kandidaten de selectiecommissie en de directeur-bestuurder (adviseur) spreken:

 Gespreksdag: week 24 (definitieve datum worden nog vastgesteld).

 Gesprek met OR: week 25 (idem).

Benoeming

De ingangsdatum van de eerste termijn is 1 oktober 2021. De benoemingsperiode 

is normaliter voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 

vier jaar (door middel van herbenoeming). Voor deze posities gelden deels 

afwijkende termijnen om een passend (getrapt) schema van aftreden van de raad 

van commissarissen te creëren.

Je wordt definitief benoemd als je de fit & propertoets bij de Autoriteit 

Woningcorporaties met succes hebt doorlopen. 

Proces en planning



WoonFriesland:

 WoonFriesland website voor algemene informatie

 Organisatie

 Bestuur en RvC

 Governance

 Samenwerkingen

 Prestatieafspraken (pdf)

Algemeen:

 Website Aedes

 Website VTW

 Aedescode (pdf)

 Governancecode woningcorporaties

 Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT

 Wet bestuur en toezicht

Informatie

https://www.woonfriesland.nl/home
https://www.woonfriesland.nl/over-ons/organisatie
https://www.woonfriesland.nl/over-ons/organisatie/bestuur-en-rvc
https://www.woonfriesland.nl/over-ons/organisatie/governance
https://www.woonfriesland.nl/over-ons/organisatie/samenwerking
https://cdn.w4u.site/woonfriesland/Documenten/Over%20WoonFriesland/Voortgangsrapportage/Voortgangsrapportages%202019.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/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


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!



WoonFriesland werkt samen 

met Whyz Executive Search bij de 

search naar drie leden raad van 

commissarissen.

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met:

Annelien Zuidema

06-30 40 90 36

vacaturervc.woonfriesland@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl


