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Lid raad van commissarissen

Profiel juridisch

✓ Je wordt commissaris bij Woonforte: een woningcorporatie in de gemeente 

Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 huurwoningen.

✓ Je hebt bestuurlijke ervaring en herkent je in het profiel ‘juridisch’.

✓ Je bent in staat de kenmerkende aspecten van juridisch denken te benutten in 

een rol als commissaris.

✓ Je bent bekend met de ontwikkelingen in de samenleving, met name op 

gebied van wonen. 

✓ Je voelt je verbonden met de samenleving in het algemeen en de 

maatschappelijke opdracht van een corporatie en de doelgroep in het 

bijzonder. Je hebt een gevoel bij de financiële en maatschappelijke positie van 

huurders.

✓ Je deelt je visie op het totaal aan activiteiten en verantwoordelijkheden van 

Woonforte en haar omgeving.

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

denker met een kritische blik.

✓ Je stelt je op als een actieve sparringpartner voor het bestuur van Woonforte.

✓ Je past in een informeel team.

✓ Je draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je voegt niet alleen 

specifieke expertise toe, maar bent ook wereldwijs en hebt vernieuwende 

inzichten!



Van belang
✓ Wo niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe 

organisaties.

✓ Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau 

te kunnen voeren.

✓ Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, boven de materie kunnen staan.

✓ In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen, een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie

en ook de inbreng van anderen op waarde te kunnen schatten.

✓ Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te 

kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur.

✓ Positief. 

✓ Empathisch.

✓ Wijs en rustig, beschouwend. In staat om met relatief weinig informatie overzicht te hebben.

✓ Relativeringsvermogen en humor.

✓ Voldoende beschikbaarheid en energie.

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

Volkshuisvesting (BTIV). 

En verder
✓ Ervaring als intern toezichthouder/commissaris is een pre.

✓ Ervaring met woningcorporaties en/of kennis van de woningwet is een pre.

✓ Binding met de gemeente Alphen aan den Rijn is een pre.

✓ Visie op/ervaring met privacy, digitalisering en/of datamanagement is een pre.



Woonforte voert haar taak uit in een steeds complexer wordende omgeving. 

Ontwikkelingen als verstedelijking, de Randstedelijke huisvestingsvraagstukken en 

de demografische veranderingen vragen om een proactieve houding van 

Woonforte. Daarnaast kent de organisatie kapitaalintensieve bedrijfsprocessen en 

opereert Woonforte in zowel het publieke als het private domein. 

Dit stelt hoge eisen aan beheersbaarheid, overzicht en inzicht in de mogelijke 

risico’s. Als maatschappelijke organisatie dient Woonforte voortdurend verschillende 

belangen af te wegen, van zowel huidige als toekomstige huurders. Ook de 

landelijke en de lokale politiek zijn van invloed op de besluitvorming en maken 

onderdeel uit van de geschetste toenemende complexiteit. 

De raad van commissarissen heeft binnen deze complexiteit thema’s benoemd die 

als ankerpunten dienen bij het agenderen van vraagstukken uit de samenleving en 

bij het toezichthouden op het functioneren en presteren van de organisatie:

✓ Beschikbare en betaalbare woningen in leefbare buurten.

✓ Duurzaamheid.

✓ Volwaardige huurdersparticipatie. 

✓ Constructieve samenwerking met partners in het maatschappelijke veld.

In het kort



Woonforte is een woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met 

bijna 11.000 huurwoningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop, 

Zwammerdam.

‘Oog voor mensen, hart voor wonen.’ Dat is ons motto. Iedereen moet de 

kans krijgen op een woning die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt 

Woonforte goede woningen voor mensen met een laag inkomen. 

Woonforte investeert flink in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid 

en duurzaamheid. Woonforte staat de komende jaren voor de uitdaging om 

een stevige bijdrage te leveren aan het (nieuw)bouwen van woningen. 115 

medewerkers zetten zich hier dagelijks met hart en ziel voor in.

Dit is Woonforte

Alphen a/d Rijn



Team

De raad van commissarissen van Woonforte, bestaande uit zes leden houdt 

toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als 

werkgever voor de directeur-bestuurder en staat haar met raad terzijde. De raad 

van commissarissen voegt naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toe aan 

het functioneren van Woonforte door relevante vraagstukken uit de samenleving 

te agenderen. Het behalen van maatschappelijke resultaten staat voorop. Een 

gezonde bedrijfsvoering is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

Voor de raad van commissarissen vormen de drie rollen toezichthouder, 

werkgever en klankbord de basis voor het toezichthouden. Daarnaast heeft de 

raad van commissarissen gemeenschappelijke waarden vastgesteld:

✓ Voortdurend kijken naar de ontwikkelingen in de samenleving. 

✓ Kritisch zijn vanuit betrokkenheid. 

✓ Integer en open. 

✓ Collegialiteit. 

✓ Innovatief; pionieren, je nek uitsteken. 

De raad kent momenteel 2 commissies: auditcommissie en 

remuneratiecommissie.

Wijzigingen

De raad van commissarissen van Woonforte zoekt een nieuw lid in verband met 

het eindigen van de tweede termijn van één van de huidige leden. Gelet op de 

huidige samenstelling van het team, worden met name vrouwen uitgenodigd te 

solliciteren.

Raad van commissarissen



Traject

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

De directeur-bestuurder heeft de rol van adviseur in dit traject.

✓ De reactietermijn eindigt op 26 september.

✓ Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot en met 15 oktober.

De selectieprocedure bij Woonforte bestaat uit twee gespreksrondes:

✓ Gespreksronde 1: gesprek met de selectiecommissie en de directeur-

bestuurder (op 1 november 2021).

✓ Gespreksronde 2: gesprek met de overige commissarissen (nog niet

bekend).

De eindkandidaat heeft een kennismakingsgesprek met de OR.

Benoeming en bezoldiging

De vacature ontstaat per 31 december 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 Woonforte is 

vastgesteld binnen de normen in de Adviesregeling Honorering VTW 

vastgesteld en binnen de voor corporaties geldende staffel binnen de WNT. 

Proces en Planning



✓ Woonforte website voor meer informatie

✓ Missie, visie en strategie 

✓ Organisatiestructuur

✓ Raad van commissarissen

✓ Governance

✓ Reglement RVC Woonforte (pdf)

✓ Profielschets RvC (pdf)

✓ Jaarverslag

✓ Document ‘toezichthouden bij Woonforte’ (op te vragen bij Whyz)

Overige informatie

✓ Website Aedes

✓ Website VTW

✓ Aedescode (pdf)

✓ Governancecode

✓ Woningwet

✓ Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT

✓ Wet bestuur en toezicht

Informatie Woonforte

https://www.woonforte.nl/
https://www.woonforte.nl/over-ons/onze-organisatie/missie-visie-en-strategie/
https://www.woonforte.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/
https://www.woonforte.nl/over-ons/toezicht-en-verantwoording/raad-van-commissarissen/
https://www.woonforte.nl/over-ons/toezicht-en-verantwoording/governance/
https://www.woonforte.nl/media/1037/profiel-rvc.pdf
https://www.woonforte.nl/media/1037/profiel-rvc.pdf
https://www.woonforte.nl/over-ons/toezicht-en-verantwoording/jaarverslag/
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://wetten.overheid.nl/BWBR0036709/2021-01-01
https://www.vtw.nl/nieuws/wetsvoorstel-wet-bestuur-en-toezicht-voor-corporaties-verandert-er-weinig


Waarom Woonforte kiest voor Whyz

Charles Darwin (1809 - 1882) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most responsive to change!

Visie en moreel kompas

Een uitspraak die actueler is dan ooit. De snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange termijnvisie en scherp afgesteld moreel kompas. Die 

verder kijken dan het kwartaalverslag en teams als ‘ecosysteem’ benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen – van duurzaamheid en ethiek tot 

technologie en geopolitiek – vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management.

Leiderschap opnieuw vormgeven

Bij Whyz doen wij niets liever dan onze klanten helpen bij deze transformaties. Het is onze missie om leiderschap te herontwerpen voor de 21e eeuw. Wij hebben de 

insights, ervaring én het netwerk om deze transitie naar toekomstbestendig leiderschap te versnellen. Dit doen we door klanten toegang te geven tot koplopers die de 

status quo bevragen en systeemverandering aanjagen. Leiders die de wereld van morgen creëren door een brug te slaan tussen visie en operatie.

Organisaties en teams verrijken

Onze verbindende en persoonlijke aanpak maakt Whyz hofleverancier van toekomstbestendige leiders en complementaire teams. Wij kennen en plaatsen (un)usual

suspects die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve mindset en zelfkennis. Deze new and next generation staat voor een diverse en inclusieve 

werkcultuur – een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en het verschil kunnen maken. 

Onze deskundige en ervaren consultants gaan nooit voor grijs of middelmaat. Het is deze passie voor ons vak en onze klanten waarin wij excelleren. Elke keer opnieuw!



Woonforte werkt samen 

met Whyz Executive Search bij 

de search voor een lid raad van 

commissarissen. 

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Annelien Zuidema

06-30409036

vacaturervc.woonforte@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Please consider the environment before printing this document.


