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Twee leden raad van commissarissen

waarvan één op voordracht van de huurdersorganisatie

✓ Je wordt lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Wooncompas, actief in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en 

Rotterdam.

✓ Je past bij het profiel stedenbouw - ruimtelijke ordening of het profiel maatschappelijk - bestuurlijk.

✓ 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 maatschappelijk positie van de corporatie. 

✓ Je past bij Wooncompas: een corporatie met uiteenlopend bezit en een sterk fundament, die haar positie wil versterken en versnellen. 

De corporatie is momenteel de grootste sociale verhuurder in de gemeenten in de zuidrand onder Rotterdam. In Rotterdam is 

Wooncompas een kleinere speler met een focus op senioren en bijzondere groepen die gericht bezig is met specifieke opgaven, zoals 

het realiseren van huisvesting voor mensen die minder goed functioneren in de maatschappij. Met name in Rotterdam heeft 

Wooncompas de ambitie om te groeien.

✓ Je herkent je in de kernwaarden van Wooncompas: mensgericht, verbindend en ondernemend.

✓ Je bent in staat én vindt het leuk om de directeur-bestuurder van Wooncompas als klankbord met raad en daad terzijde te staan. 

Je geeft ruimte en bent ‘gepast nabij’.

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

✓ Je past in een collegiaal en multidisciplinair team.

✓ 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

Als lid raad van commissarissen, dien je te beschikken over de competenties zoals opgenomen in het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (BTIV). Voor Wooncompas zijn daarnaast onderstaande zaken van belang.

✓ Affiniteit met de doelstelling van de corporatie en het werkgebied.

✓ Zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid.

✓ Helicopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

✓ In hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het bestuur op diverse (deel)terreinen van het beleid.

✓ Kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen.

✓ Inzicht in strategische vraagstukken, in staat om zaken in de context te zetten en verschillende scenario’s te bekijken.

✓ In staat in teamverband te werken.

✓ Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie.

✓ Relevant netwerk.

✓ Beschikbaar en flexibel.

En verder

✓ Wooncompas wil minstens één commissaris benoemen met een sterke binding met Rotterdam.

✓ Wooncompas heeft de ruimte en mogelijkheid om één commissaris te benoemen zonder toezichthoudende ervaring.



In het kort

De leden van de raad van commissarissen zijn generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke

ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op één van de aandachtsgebieden. Samen vormen de leden van de 

raad van commissarissen een multidisciplinair team, waarin integrale besluitvorming vanuit een helicopterview mogelijk is. 

De raad van commissarissen zoekt twee nieuwe leden en heeft onderstaande profielen opgesteld.

Profiel stedenbouw - ruimtelijke ordening

✓ Kennis van en visie op stedenbouwkundige vraagstukken en ruimtelijke ordening.

✓ Bekend op (gemeente)bestuurlijk niveau.

✓ Bekend met gemeentelijke processen.

✓ Bij voorkeur ervaring met (groot)stedelijke vraagstukken.

Profiel maatschappelijk - bestuurlijk

✓ Ruime en brede ervaring in sociaal-maatschappelijke sectoren (zoals bijvoorbeeld wonen/zorg/welzijn).

✓ Ervaring met bewoners en met kwetsbare en/of bijzondere doelgroepen.

✓ Ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke.

✓ Affiniteit met/betrokken bij het ‘wel en wee’ van de doelgroep.

✓ Kijkt met een sociaal betrokken blik naar vraagstukken.



Wie zijn wij? 

Wooncompas

Wooncompas is een groeiende woningcorporatie met een passie voor volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een 

bescheiden inkomen of in bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze de ruimte krijgen om 

daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis. Op dit moment hebben we ruim 10.000 verhuureenheden.

Wooncompas is verhuurder in diverse gemeenten onder de rook van Rotterdam en tevens in de stad zelf. Ons bezit bevindt zich in 

Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en in Rotterdam. In de stad zijn we met name actief voor senioren en bijzondere 

doelgroepen. 

Bij Wooncompas werken ongeveer 100 mensen. Samen zijn we gedreven om blijvend het verschil te maken voor onze huurders van 

vandaag en morgen. We doen dit samen met partners en door met huurders en elkaar in gesprek te gaan. We zetten daarbij in op 

een boven verwachte dienstverlening en we hebben goed oog voor ons menselijk kapitaal. Zo ervaren en doen wij 'dat beetje extra'. 

Oftewel: we go the extra (s)mile.

Huurdersorganisatie

Stichting Bewonersraad ‘Progressie’ vertegenwoordigt alle huurders van Wooncompas: in de BAR gemeenten (Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk) en Rotterdam.



Raad van commissarissen

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Wooncompas bestaat momenteel uit vijf leden (inclusief de voorzitter). Met het oog op toekomstige 

wisselingen, heeft de raad van commissarissen beslist om per 1 april 2022 twee nieuwe leden te benoemen. De raad van 

commissarissen zal dan tijdelijk uit zes leden bestaan. Op dit moment hebben twee leden zitting in de raad van commissarissen op

voordracht van de huurdersorganisatie. Nadat de werving is afgerond zijn dat er tijdelijk drie. 

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de corporatie en is gevraagd en

ongevraagd adviseur van de directeur-bestuurder. Bij het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van commissarissen primair de 

statuten van de stichting en het reglement van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kent drie commissies: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie 

volkshuisvesting en innovatie. De taken van deze commissies zijn vastgelegd in een reglement.

Wijzigingen

De raad van commissarissen van Wooncompas zoekt twee nieuwe leden. Eén van de nieuwe leden wordt benoemd op voordracht 

van Stichting Bewonersraad ‘Progressie’.



Proces en planning

Traject

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van commissarissen en een afvaardiging van de Stichting Bewonersraad 

‘Progressie’. De directeur-bestuurder is als adviseur bij het traject betrokken. 

✓ De reactietermijn eindigt op 12 december 2021.

✓ Whyz Executive Search voert selectiegesprekken tot 6 januari 2022.

De selectieprocedure bij Wooncompas bestaat uit twee gesprekken. Deze zijn als volgt voorzien:

✓ Ronde 1: afvaardiging selectiecommissie en directeur-bestuurder (datum volgt).

✓ Ronde 2: overige commissarissen en Stichting Bewonersraad ‘Progressie’ (datum volgt). 

Benoeming en bezoldiging

De ingangsdatum is 1 april 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 Wooncompas is binnen de normen in de Adviesregeling Honorering 

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



Informatie Wooncompas

Wooncompas en Huurdersorganisatie Progressie

✓ Wooncompas website voor algemene informatie

✓ Profielschets raad van commissarissen Wooncompas (pdf)

✓ Over ons

✓ Missie en visie

✓ Governance

✓ Ondernemingsplan en jaarverslag

✓ Stichting Bewonersraad Progressie 

Overige links

✓ Website Aedes

✓ Website VTW

✓ Aedescode (pdf)

✓ Governancecode woningcorporaties

✓ Woningwet

✓ Besluit toegelaten instelling Volkshuisvesting 2015 WNT

✓ Wet bestuur en toezicht 

https://www.wooncompas.nl/
https://www.wooncompas.nl/Media/a01859f8-d611-4039-b471-1a46b74e2638/original/20200130-profielschets-rvc-wooncompas.pdf/
https://www.wooncompas.nl/over-ons
https://www.wooncompas.nl/missie-en-visie
https://www.wooncompas.nl/governance
https://www.wooncompas.nl/publicaties
https://www.wooncompas.nl/progressie
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


Waarom Wooncompas 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!



Wooncompas 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

06-30409036

vacaturervc.wooncompas@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl


