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Twee leden raad van commissarissen

waarvan één op voordracht van de huurdersorganisaties

 Je wordt lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Viveste, actief in het Kromme Rijngebied.

 Je past bij het profiel vastgoed of profiel financiën. Je hebt een grote maatschappelijke betrokkenheid en onderschrijft de 

doelen van Viveste. Je hebt compassie met de mensen die het in onze samenleving, niet op alle onderdelen zonder een beetje 

hulp redden. 

 Je zorgt ervoor dat je voeling hebt/krijgt met wat er speelt in de lokale gemeenschappen op het brede terrein van wonen.

 Je past bij de cultuur van raad van commissarissen en bestuur van Viveste die eerder gevoed wordt door ‘moresprudentie’ dan 

‘jurisprudentie’.

 Je herkent je in de persoonskenmerken: bereidheid om te leren en ontwikkelen, het vermogen tot zelfreflectie en het 

bewustzijn van gedrag dat een bijdrage levert aan de raad als geheel. 

 Je bent vakbekwaam: je hebt inzicht in de eisen die vanuit eigentijdse governance aan het toezichthouden worden gesteld. 

Voortdurende scholing en ontwikkeling (permanente educatie) is een vereiste om vakbekwaam te zijn en te blijven. 

 Je stimuleert jezelf en de andere leden van de raad om het reflectief vermogen te ontwikkelen en open te staan voor 

verbetersuggesties.

 Je beschouwt het lidmaatschap van de raad van commissarissen niet als nevenfunctie maar als gelijkwaardig aan je andere 

functies.

 Je draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je voegt niet alleen specifieke expertise toe op één van de twee benoemde 

aandachtsgebieden, maar ook nog iets extra’s!



Van belang

 Bestuurlijke ervaring.

 Inzicht in het spanningsveld tussen opgave en middelen.

 Organisatiekundig, bedrijfskundig inzicht: inzicht in en gevoel hebben bij het besturen en 

managen van een organisatie als Viveste.

 In staat op hoofdlijnen, onafhankelijk en waar nodig kritisch, een oordeel te vormen.

 In staat om met relatief weinig informatie overzicht te hebben.

 Positief kritisch, scherp en schuwt een goede discussie niet.

 Verbinder.

 Zichtbaar, zowel voor de organisatie als voor belanghebbenden.

 Intrinsiek gemotiveerd om je blijvend te ontwikkelen.

 Beschikbaar en flexibel.

En verder

 Binding met het Kromme Rijngebied is een pre.

 Ervaring als intern toezichthouder/commissaris is een pre.

 Ervaring met woningcorporaties is een pre.



In het kort

Je dient te beschikken over de competenties zoals opgenomen in het Besluit Toegelaten Instellingen

Volkshuisvesting (BTIV). Viveste heeft voor beide posities een profiel opgesteld met specifieke wensen en eisen.

Je zorgt ervoor dat je je kennis en ervaring effectief weet te maken voor je toezichthoudende taak bij Viveste. 

Elk lid heeft een drietal aandachtsgebieden: inhoudelijk (kennis/ervaring), cluster belang/thema (relatie) en lokale 

gemeenschap (verbinding). De raad van commissarissen heeft onderstaande inhoudelijke profielen opgesteld.

Profiel financiën

 Kennis en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en maatschappelijk rendement.

 Kennis van investeringsbeslissingen en riskmanagement.

 Kennis op het gebied van fiscaliteiten en wet- en regelgeving.

 Kennis om budgetten, begrotingen, meerjarenprognoses en jaarstukken te beoordelen.

Profiel vastgoed

 Visie op het lange termijn perspectief van waardeontwikkeling en rendement van vastgoed.

 In staat om de korte en lange termijnfinanciering te beoordelen in relatie tot de maatschappelijke opgave. 

 In staat om investeringsprogramma’s te beoordelen op zowel financieel als maatschappelijk rendement.

 Kennis, ervaring en visie op het sturen op bedrijfsmatige en maatschappelijke waarde.

 Duidelijke visie bij de optimale verhouding tussen direct- en indirect rendement van de vastgoedportefeuille.

 Visie op en kennis van duurzaamheid.



Viveste

Viveste is een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme 

Rijngebied, met een sterke lokale en regionale binding. Een corporatie, die goed 

wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met een laag inkomen 

en voor kwetsbare groepen. Een betrouwbare en sterke partner voor gemeenten en 

de vele maatschappelijke organisaties in het Kromme Rijngebied. Samen met de 

partners maakt Viveste het verschil voor haar huurders en (toekomstige) 

woningzoekenden. Een beetje ‘eigenwijs’ en sterk lokaal verbonden. Viveste heeft 

lokale vestigingen in Wijk bij Duurstede en Houten en een kantoor in Bunnik. 

Huurdersvertegenwoordiging

Viveste kent één huurdersorganisatie: Huurdersbelangenvereniging Krommerijn. Er 

wordt momenteel gezocht naar een nieuwe opzet van huurdersvertegenwoordiging 

in Houten. Eén van de initiatieven is de vorming van een koepel. 

Ontwikkelingen

Viveste streeft naar nauwere samenwerking met collega-corporaties in de regio. 

Met gebundelde krachten, kan Viveste niet alleen meer maar ook sneller, anders en 

goedkoper. Om deze ambities te realiseren, oriënteert Viveste zich op een fusie 

met Mitros per 1 januari 2023. Daarbij is ook ruimte voor nauwe samenwerking op 

onderdelen met andere corporaties in de regio.

Wie zijn wij?



Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat idealiter uit vijf leden (inclusief de 

voorzitter). Sinds 1 januari 2021 bestaat de raad van commissarissen uit vier 

leden. Met het oog op de voorgenomen fusie is een vacature niet ingevuld. Twee 

leden hebben zitting in de raad van commissarissen op voordracht van de 

huurdersorganisatie.

De raad van commissarissen heeft zijn visie op de maatschappelijke rol en 

opdracht van Viveste en zijn visie op toezichthouden beschreven in het document 

‘Viveste – eigenwijs verbonden’. In deze visie wordt beschreven vanuit welk 

ideaal en op basis van welke uitgangspunten de raad van commissarissen 

toegevoegde waarde aan de besturing van Viveste wil leveren. Tevens is daarin 

opgenomen wat de raad van commissarissen nodig heeft om die toegevoegde 

waarde te kunnen realiseren.

De raad kent momenteel twee commissies: auditcommissie en selectie- en

remuneratiecommissie

Wijzigingen

De raad van commissarissen van Viveste zoekt twee nieuwe leden. Eén van de 

nieuwe leden wordt benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging 

Krommerijn. 

Raad van commissarissen



Proces en planning

Traject

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

de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris van Viveste. De rol van 

Huurdersbelangenvereniging Krommerijn in dit traject wordt nader ingevuld.

 De reactietermijn eindigt op 9 augustus 2021.

 Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot 1 oktober 2021

De selectieprocedure bij Viveste bestaat uit twee gesprekken. Deze zijn als volgt 

voorzien:

 Gesprek 1: selectiecommissie (week 41).

 Gesprek 2: raad van commissarissen (week 41). 

De mogelijkheid bestaat dat de gesprekken voor (één van) beide rollen naar voren 

worden gehaald.

Benoeming en bezoldiging

De ingangsdatum is 1 januari 2022. 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 Viveste is

binnen de normen in de Adviesregeling Honorering VTW vastgesteld en binnen de 

voor corporaties geldende staffel binnen de WNT. 



Viveste en Huurdersbelangenvereniging Kromme Rijn

 Viveste website voor algemene informatie

 Bestuur en raad van commissarissen

 Jaarverslag en jaarrekening 2020

 Huurdersbelangenvereniging Krommerijn

 Toezichtvisie (op te vragen bij Whyz Executive Search)

Overige links

 Website Aedes

 Website VTW

 Aedescode (pdf)

 Governancecode woningcorporaties

 Woningwet

 Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT

 Wet bestuur en toezicht 

Informatie Viveste

Logo

https://www.viveste.nl/
https://www.viveste.nl/bestuur-en-raad-van-commissarissen/
https://www.viveste.nl/jaarverslag/
https://www.viveste.nl/ik-huur/huurdersbelangen-krommerijn/
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://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036709/2021-01-01
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!



Viveste werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search voor twee leden 

raad van commissarissen.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Annelien Zuidema

071-7440043 

vacaturervc.viveste@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl


