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Organisatie 
 
Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in de gemeente Velsen. De 
organisatie bezit 6.700 woningen in de zeven woonkernen: IJmuiden, Velsen-
Noord, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en Velserbroek. Bij 
Woningbedrijf Velsen werken 75 mensen. 
 
Missie 
Woningbedrijf Velsen is een onderneming die met een maatschappelijke opdracht 
een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Zij staan voor het huisvesten van mensen met 
een inkomen tot de inkomensgrens en voor kwetsbare (doel)groepen in de 
woonkernen van de gemeente Velsen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort 
daarbij.  
 
Woningbedrijf Velsen is geworteld in de gemeente Velsen. Als woningcorporatie 
nemen zij een belangrijke rol in op het gebied van het wonen. Dat is zichtbaar in 
wat zij doen. De organisatie richt zich op het aanbieden, onderhouden en beheren 
van goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen en 
kwetsbare groepen, nu en in de toekomst. Hierbij leveren zij betrouwbare en goede 
dienstverlening aan klanten. Woningbedrijf Velsen werkt klantgericht, heeft oog voor 
de menselijke maat en zoekt naar passende oplossingen.  
 
“Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen tot de 
inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor 
onze huurders zijn we partners in ‘met plezier wonen’. Voor onze huurders maken 
we het verschil. Dat is zichtbaar in wat wij doen. Nu en in de toekomst”. 
 
De organisatie staat in de eerste plaats voor betaalbaarheid van wonen in Velsen 
en dat blijft zo. De komende jaren zorgen zij dat het bezit wordt verjongd, verbeterd 
en meer kwaliteit en variatie kent. Ze blijven zich inzetten voor een prettig 
leefklimaat in buurten waar ze bezit hebben. Tegelijkertijd maakt de organisatie een 
serieuze slag in de servicegerichtheid aan de klant. Dat doen ze met hun 
productaanbod en de manier van werken. 
 
In de bedrijfsvisie (‘Voor het woonplezier van onze huurders’ 2016) is de missie 
uitgewerkt en vertaald naar strategische keuzen en opgaven voor de komende 
jaren. Daarmee is de strategische koers van Woningbedrijf Velsen uitgezet: de 
doelstellingen en opgaven vormen de leidraad om de klant echt centraal te stellen, 
voor het doen van investeringen op het gebied van wonen in Velsen (nieuwbouw, 
herstructurering, leefbaarheid en dienstverlening), en op de andere 
(maatschappelijke) activiteiten, waarbij Woningbedrijf Velsen actief en betrokken is. 
In 2017 worden de doelstellingen verder aangescherpt en herijkt. 
 
Meer informatie over de organisatie vindt u op: www.wbvelsen.nl. 

 
 
 
 



 

 
Raad van Commissarissen 
 
Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden:  
 het volkshuisvestelijk belang; 
 het bewonersbelang;  
 het bedrijfsbelang.  
 
De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt 
bewaakt door de RvC. Deze kan naast de bovengenoemde minimum 
bevoegdheden gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. 
 
De RvC van Woningbedrijf Velsen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het 
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en het 
functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de 
organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en 
verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen 
welke te vinden zijn op de website van Woningbedrijf Velsen. 
 
Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van 
de organisatie en zien zij kritisch toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, 
in goede afstemming met de gemeenten, de huurders en andere stakeholders.  
 
De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de 
overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat 
vraagt om professionele toezichthouders die vanuit betrokkenheid en met kritische 
distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de 
organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen 
toezicht kader.  
 
Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de 
bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en 
informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor 
het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de interne en externe koers 
van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur 
van Woningbedrijf Velsen.  
 
Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC naar een 
samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team 
vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een 
aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en 
besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder 
vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.  
 
De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een 
tweede termijn van vier jaar. 
 
 
 



 

 

Profiel - algemeen 
 
In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over 
goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, 
transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn 
hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te 
doen.  
 
De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de 
woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen 
zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de 
financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, 
beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.  
 
De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het 
bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op 
specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.  
 
De leden van de RvC dienen samen een multidisciplinair team te vormen. Voor de 
integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een 
aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid en 
resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal 
te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen 
stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen 
afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector. 
 
De RvC voorziet in de aanwezigheid van: 

 deskundigheid op volkshuisvestingsgebied, zorg en leefbaarheid; 
 deskundigheid op financieel-economisch en administratief gebied bij 

voorkeur opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij een naar aard gelijke 
rechtspersonen; 

 deskundigheid op juridisch-fiscaal gebied; 
 deskundigheid op organisatiekundig gebied in de HRM-discipline; 
 deskundigheid op het gebied van project-, vastgoed- en 

gebiedsontwikkeling; 
 kennis en ervaring in het openbaar bestuur; 
 deskundigheid op het gebied van risicomanagement; 
 deskundigheid op het gebied van klant en dienstverlening. 

 
Leden van de RvC treden onafhankelijk van belangen op. Van commissarissen 
wordt verwacht dat zij de eis van onafhankelijkheid expliciet onderschrijven. De 
vereiste onafhankelijkheid wordt op verschillende niveaus ingevuld: 

- onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurder; 
- onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie; 
- onafhankelijkheid van de overige leden van de RvC; 
- onafhankelijkheid van deelbelangen. 

 
 



 

 
Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:  

 affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat 
er speelt in de sociale huursector en kennis van de maatschappelijke 
uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaal- en leefbaarheid); 

 door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) 
voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te 
kunnen bieden aan het bestuur; 

 tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde 
aandachtsgebieden; 

 het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders 
goed invulling te geven;  

 besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling 
met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken; 

 het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van 
hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken; 

 het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen; 

 moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet 
de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk 
alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ 
hebben bij moeilijke beslissingen; 

 in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, openstaan voor de 
mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders; 

 een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling; 
 minimaal het opleidingsniveau HBO (verkregen door opleiding en/of 

ervaring); 
 voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.  

 
De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor 
geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en 
persoonlijkheidskenmerken.  
 
Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in 
de RvC geborgd worden.  
 
De RvC zoekt twee leden waarvan een voorgedragen door de OR en een door de 
Huurdersraad. PublicSpirit is op zoek naar kandidaten voor de positie in te vullen 
vanuit voordracht van de OR. Het bureau Quies zoekt samen met de huurdersraad 
naar een lid van de Raad.  
 
Met het invullen van deze twee posities is de RvC compleet. Door de 
bestuurswissel begin dit jaar hebben een aantal leden een verlengde zittingsperiode 
gehad die in november 2017 aflopen. 
 
 
 
 
 
 



 

Profiel - specifiek 
 
Om in aanmerking te komen voor de voordracht namens de OR dient u te 
beschikken over het hierna genoemde profiel:  
 
Organisatiekundig gebied in de HRM-discipline 
Voor deze vacature wordt gezocht naar een toezichthouder met kennis en ervaring 
op het gebied van sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van 
organisaties, organisatieontwikkeling, ontwikkeling van mensen en sociale 
innovatie. Het nieuwe lid heeft inhoudelijk een dusdanige eigentijdse kennis en 
ervaring op strategisch niveau met het bepalen van de visie op 
organisatieontwikkeling, ontwikkeling van mensen en heeft oog voor het leren op 
houding, dat hij/zij op dit gebied kritisch toezicht kan houden op de toekomstige 
ontwikkeling en inrichting van deze organisatie. Dat betekent dat hij/zij de 
organisatie op strategisch niveau goed kan doorgronden, ‘er achter’ kan kijken, de 
kritische vragen blijft stellen en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de 
langere termijn.  
 
U dient verder te beschikken over:  

- visie op toezicht, compliance en governance; 
- verdieping in ontwikkeling van toezicht; 
- ervaring op strategisch, bestuurlijk niveau opgedaan bij een 

maatschappelijke organisatie; 
- het kunnen verplaatsen in de belangen van medewerkers en met compassie 

zich kunnen inleven in kwetsbare groepen; 
- goede zelfreflectie; 
- verbindend, teamspeler, empathisch en sociaal bewogen. 

 

Competenties 
 
In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 
1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische 
volgorde, waar de toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in 
samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.  
 
Authenticiteit  
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende 
omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij 
voor staat.  
Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het 
uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste 
informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, 
uitdagingen en problemen naar de bestuurders.  
 
 
 



 

Bestuurlijk inzicht  
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond 
boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en 
gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, 
weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te 
duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.  
 
Helikopterview  
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch 
oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over 
de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de 
toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.  
 
Integriteit en moreel besef  
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en 
verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis 
van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op 
eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag 
voor de eigen organisatie en de sector.  
 
Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid  
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke 
onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de 
invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) 
maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de 
toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen 
naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten.  
Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans 
komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.  
 
Onafhankelijke oordeelsvorming  
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen 
in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke 
beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede 
vragen stellen en durft door te vragen.  
 
Teamspeler  
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het 
gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te 
functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.  
 
Visie  
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze 
vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter 
verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de 
instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.  
 
Zelfreflectie  
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren 
van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en 
externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording 



 

afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op 
het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten 
benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen 
leerproces. 
 

Benoeming & vergoeding 
 
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot 
verlenging van vier jaar.  
 
Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van 
de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in 
woningcorporaties. 
  

Meer informatie 
 
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke 
vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de 
sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Franka Vroom, beiden 
via telefoonnummer 033-445 9443. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons 
voorleggen: info@publicspirit.nl. 
 

Solliciteren 
 
U kunt reageren tot 1 mei a.s. 
 
PublicSpirit voert in de eerste twee weken van mei de oriënterende gesprekken en 
zal de resultaten in de week van 15 mei aan de OR van Woningbedrijf Velsen 
presenteren. Op 24 mei vinden de 1e ronde selectiegesprekken bij Woningbedrijf 
Velsen plaats in de middag. Vervolgens vindt er nog een 2e ronde plaats. Zodra 
deze datum bekend is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. 
 
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de 
vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een 
motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is 
ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de 
optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook 
mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het 
vacaturenummer 6068. 
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts 
dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de 
hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit Woningcorporaties. 
Dit conform de nieuwe Woningwet. 
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Bijlage 
 

(Conform de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) 

Het lidmaatschap van een RvC/RvT is onverenigbaar met: 
  

a) het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;  
b) het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of 

haar directe rechtsvoorganger;  
c) het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten 

instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat 
lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die 
toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;  

d) het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of 
dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander 
lid van de raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting 
heeft in die zodanige raad of instantie;  

e) het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere 
rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte 
werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling 
bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;  

f) het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een 
gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk 
werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt 
de belangen van gemeenten te behartigen;  

g) het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een 
provincie waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk 
werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt 
de belangen van provincies te behartigen;  

h) het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de 
toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van 
een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van 
waterschappen te behartigen, en  

i) een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een 
waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden 
werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan 
ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten instelling of bij de 
ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de 
volkshuisvesting.  

 

Aanvullend: een persoon mag maximaal acht jaar van zijn leven zitting nemen in 
de raad van commissarissen van dezelfde corporatie of diens 
rechtsvoorgangers (Veegwet). 

 


