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Profiel Oost West Wonen 
Oost West Wonen is een betrokken corporatie die midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee staat. De 

organisatie biedt bewoners met een beperkt inkomen die geen of nauwelijks toegang hebben tot de 

woningmarkt, een thuis in een veilige buurt. Wonen is een primaire levensbehoefte. Daarom biedt  

Oost West Wonen samen met maatschappelijke partners, ondersteuning aan bewoners die dat nodig hebben. 

 

Oost West Wonen is een vereniging met een ledenraad. De organisatie is in 2019 ontstaan uit een fusie van de 

vier corporaties op Goeree-Overflakkee. De ledenraad is de spreekbuis van de vereniging en wordt 

voorgezeten door de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen (RvC) is de toezichthouder van de 

vereniging zoals bedoeld in de Woningwet.  

 

Oost West Wonen verhuurt en beheert circa 6.500 woningen in de woonkernen van Goeree-Overflakkee. Circa 

55 medewerkers bieden dienstverlening aan huurders en woningzoekenden en leveren dagelijks een bijdrage 

aan het realiseren van een thuis in een aantrekkelijke woonomgeving. In het ondernemingsplan ‘Voel je thuis’ 

zijn de ambities voor de komende jaren beschreven. De belangrijkste uitdagingen liggen op de volgende 

terreinen: 

• In nabijheid blijven van de bewoners, zorgen voor een passende dienstverlening en tevreden huurders. 

• Zorgen voor voldoende geschikte, betaalbare en beschikbare woningen. 

• Samen met maatschappelijke partners meewerken aan een veilige en leefbare woonomgeving.  

Oost West Wonen vervult daarin de rol als maatschappelijke verbinder. 

• Transformatie en verduurzaming van de woningvoorraad. 

• Streven naar een duurzame en professionele organisatie. 

 

Oost West Wonen kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid bij de huurders in het werkgebied. 

Medewerkers zijn sociaal en inlevend en willen samen het beste doen voor de huurders. Daarnaast pakken zij 

innovatieve ontwikkelingen in het belang van de dienstverlening aan onze huurders, voortvarend en 

professioneel op. 

 

In de tweede helft van dit jaar loopt de benoemingstermijn van twee leden van de RvC af. De RvC bestaat 

momenteel uit zes personen en gaat verder met vijf leden. Daarom ontstaat er in de tweede helft van dit jaar 

een vacature binnen de RvC van Oost West Wonen. Gezien de expertise van de zittende RvC-leden zoekt de 

RvC: Een commissaris met profiel Financiën en Control met affiniteit voor Vastgoed. Tevens wordt 

verwacht dat de te werven commissaris participeert in de auditcommissie van de RvC. 

 

In deze profielschets wordt nader ingegaan op de rol van de RvC en de algemene profielschets. Tevens wordt 

ingegaan op het specifieke profiel van het te werven lid van de RvC en de selectieprocedure. 

 

Raad van commissarissen  
De RvC van Oost West Wonen bestaat straks uit vijf leden. Hiervan zijn er twee benoemd op voordracht van de 

huurdersorganisatie. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen een keer herbenoemd worden. De 

RvC werkt met twee commissies: remuneratiecommissie en auditcommissie. De commissies hebben een 

voorbereidende rol in de besluitvorming. De gehele RvC is verantwoordelijk voor de oordeelsvorming en de te 

nemen besluiten.  

 

De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. De raad treedt op als werkgever 

voor het bestuur en vervult een klankbordrol voor het bestuur. De raad staat het bestuur met raad terzijde. De 

RvC weegt binnen zijn toezichthoudende functie, zelfstandig het maatschappelijk belang en de belangen van 

huurders af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Als werkgever beslist de RvC over benoeming, 

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur.  

  

https://www.oostwestwonen.nl/fileadmin/user_upload/Ondernemingsplan_2021_A4_spreads.pdf
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De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zijn eigen functioneren. De raad acteert binnen 

de wettelijke kaders die gelden voor woningcorporaties. De RvC houdt proactief toezicht met gepaste 

distantie. Bij situaties of momenten dat afstand niet gewenst is, treedt de raad –als daar reden voor is– 

proactief op, met respect voor de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 

De werkwijze van de RvC is beschreven in het reglement van de raad. De RvC vergadert ten minste viermaal 

per jaar. Daarnaast participeren de commissarissen in een commissie van de RvC, nemen ze deel aan 

themabijeenkomsten en hebben zij een aantal keer overleg met interne en externe stakeholders. In zijn 

handelwijze laat de RvC zich leiden door de beginselen van good governance zoals die zijn beschreven in de 

Governancecode Woningcorporaties 2020. De RvC werkt vanuit collegiaal toezicht. De leden van de RvC zijn 

onafhankelijk in de oordeelsvorming en gericht op consensus in de besluitvorming. Zij nemen de besluiten 

zonder last of ruggenspraak. Dat geldt ook voor de RvC-leden die op voordracht van de huurdersorganisatie 

zijn benoemd. De RvC-leden hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met Oost West Wonen en 

zijn geen belangenbehartigers van specifieke groepen.  

 

Algemeen profiel raad van commissarissen 
De RvC en bestuur van Oost West Wonen hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. 

Daarin wordt de gewenste rolinvulling van RvC-leden nader omschreven. De RvC functioneert vanuit een 

maatschappelijk perspectief en ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

binnen Oost West Wonen. De RvC heeft oog voor het belang van Oost West Wonen, het maatschappelijk belang 

en voor het belang van huurders en stakeholders. De RvC is betrokken bij de strategievorming en het bepalen 

van de maatschappelijke meerwaarde op termijn. De RvC voegt ook waarde toe aan het functioneren van  

Oost West Wonen door relevante strategische vraagstukken uit de samenleving te agenderen. Hiermee geeft 

hij uiting aan zijn rol als netwerker. De RvC heeft een actieve opstelling richting de stakeholders en stemt zijn 

handelwijze op dit terrein af met het bestuur.  

 

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair 

team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en 
een specifiek aandachtsgebied. Van de leden wordt besluitvaardigheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe 

discussies te voeren en tegelijkertijd dragen zij actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk 

maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, vertrouwen, veiligheid, goed luisteren en een open 

oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke oordeelsvorming en besluitvorming. 

 

De RvC stelt zich positief kritisch op en biedt waar nodig tegenspraak. Hij durft daarbij ‘een spiegel voor te 

houden’, en doet dit op een constructieve toon. Hierbij is er ook aandacht voor zaken als het bespreken van 

elkaars gevoel en morele normen en waarden. De RvC kijkt niet alleen naar hoe zaken op papier zijn geregeld, 

maar ook naar de cultuur en het gedrag van het bestuur, van zijn leden en van de medewerkers van  

Oost West Wonen. De raad heeft oog voor de soft controls binnen Oost West Wonen. 

 

Alle leden van de RvC beschikken daarom tenminste over: 

• Interesse voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de volkshuisvesting gepaard gaande 

met maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid. 

• Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Oost West Wonen. 

• Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

• Het vermogen om op hoofdlijnen in algemeen en voor diverse (deel-)terreinen van beleid in het bijzonder 

als klankbord voorde bestuurder te functioneren. 

• Inzicht in strategische afwegingsprocessen, bestuurlijke besluitvorming en governance van 

maatschappelijke organisaties. 

• Eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid, communicatie-

vaardigheid. 

• Vaardigheden om in teamverband te werken waarbij oog is voor het groepsbelang en een bijdrage wordt 

geleverd aan het gemeenschappelijke resultaat. 

https://www.oostwestwonen.nl/fileadmin/user_upload/Reglement_RvC__definitief_.pdf
https://www.oostwestwonen.nl/fileadmin/user_upload/Governancecode-woningcorporaties-2020-december-2019.pdf
https://www.oostwestwonen.nl/fileadmin/user_upload/Visie_op_toezicht_en_bestuur_A4_web.pdf
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Deskundigheden en expertises in de RvC 
De RvC streeft naar een samenstelling waarin verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed 

vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de 

directeur-bestuurder te functioneren. Maar ook om elkaar scherp te houden en vormen van groepsdenken te 

voorkomen. RvC hecht veel waarde aan diversiteit in de samenstelling. Daarbij gaat het niet alleen om 

diversiteit in gender en leeftijd maar ook om diversiteit in persoonlijkheden. 

 

Voor het houden van toezicht beschikken de verschillende RvC-leden over specifieke deskundigheden. Deze 

zijn in een bijlage toegevoegd. Rekening houdend met de fase van ontwikkeling van de organisatie en de 

maatschappelijke opgave zijn de volgende expertises ten minste gewenst in de RvC: 

 

De expertises die voor het toezicht houden van de RvC van belang zijn: 

• Governance 

• Juridische zaken 

• Financiën en control  

• Volkshuisvesting 

• Vastgoedontwikkeling en –beheer (inclusief verduurzaming) 

• Wonen en zorg/maatschappelijke ondersteuning 

• Organisatieontwikkeling en transitiemanagement 

 

Specifiek profiel: positief kritische commissaris met brede financiële 

expertise en affiniteit met vastgoed 
Binnen de RvC van Oost West Wonen is behoefte aan nieuw lid met een breed financieel profiel en affiniteit 

met vastgoed. Gezien de ontwikkelingen op het terrein van financiering en investering zoeken we iemand met 

ervaring op het brede terrein van financiën, control en vastgoedfinanciering. Voor dit profiel zoeken wij een 

kandidaat die:  

• Beschikt over brede financiële kennis en ervaring en affiniteit heeft met vastgoedfinanciering en 

investering. 

• Kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële 

continuïteit van organisaties. 

• Kennis van en inzicht heeft in de financiële toezichtkaders zoals accountancy, interne control en 

risicomanagement. 

• In staat is om vanuit de vermogenspositie van de corporatie, investeringen, projecten en begrotingen te 

toetsen op haalbaarheid en risico’s. Maar ook op de toekomstbestendigheid van de organisatie. 

• Inzicht heeft in financiële en fiscale consequenties van bestuurlijke (investerings-) besluiten en deze kan 

afwegen tegen de volkshuisvestelijke opgave van Oost West Wonen. 

• Gewend is te werken in een omgeving met meervoudige belangen van interne en externe stakeholders. 

• Ervaring en inzicht heeft in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, 

financieel beheer, treasury en beleggingen. 

• Een gezaghebbend gesprekspartner kan zijn voor de externe accountant. 

• Een belangrijke rol speelt in de auditcommissie en in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen 

in financiële afwegingen. 

• Flexibel is en over voldoende tijd beschikt om invulling te geven aan de rol van commissaris. 

• Taakvolwassen is op het expertiseveld maar mag wel beginnend commissaris zijn. 
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Reactie en procedure 
Personen die passen in het beschreven profiel en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen 

wij graag uit om een brief met cv te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel, mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. 

lid RvC Oost West Wonen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer  

06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden 

gewaarborgd. Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na advies van de ondernemingsraad en een zienswijze 

van de Autoriteit woningcorporaties. De ondernemingsraad en de huurdersorganisatie zijn betrokken geweest 

bij het opstellen van de profielschets. De ledenraad is geïnformeerd over de profielschets. 
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Bijlage 1: Expertises en competenties 
 

 

Expertises 
De expertises die voor het toezicht houden van de RvC van Oost West Wonen van belang zijn, kunnen als volgt 

worden omschreven: 

 

Governance 

Hierbij gaat het om ervaring in een eindverantwoordelijke functie met het uitvoeren van beleid, controle, 

macht, regels en principes van organisaties. Daarbij gaat het ook om de verbinding met interne en externe 

stakeholders en de afweging van belangen zodat de organisatie zich goed kan blijven ontwikkelen. Daarbij is 

ook het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van 

een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op 

een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden, relevant. Dat 

vraagt ook om kennis van, inzicht in en ervaring in de bestuurlijk/politieke processen op lokaal, regionaal en 

landelijk niveau. Maar ook om kennis op het gebied corporate communicatie wet- en regelgeving en het 

kunnen inschatten van maatschappelijke risico’s van bepaalde beleidskeuzes. 

 

Vastgoedontwikkeling en –beheer (inclusief verduurzaming) 

Kennis van en inzicht in vastgoedontwikkelingsprocessen en de financiële aspecten van projectontwikkeling. 

Kennis van en inzicht in strategisch vastgoedbeleid, duurzaamheid, energietransitie en circulariteit in de 

bouw. Kennis en ervaring om toekomstgericht investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen op 

met name op voor de corporatie relevante terreinen zoals portefeuille-analyse/portefeuillemanagement. Visie 

op en kennis van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/duurzaamheidsvraagstukken, ruimtelijke 

ordening en weet dit te vertalen naar de situatie en ambities van Oost West Wonen. 

 

Financiën en control 

Kennis van en inzicht in de financiële toezichtkaders zoals accountancy, interne control en risicomanagement. 

Daarnaast in staat zijn om vanuit de vermogenspositie van de corporatie, investeringen, projecten en 

begrotingen te kunnen toetsen op haalbaarheid en risico’s. Kennis van en inzicht in de financiële continuïteit 

en financiële en bedrijfseconomische analyses kunnen toetsen. De relevante kennis en ervaring moet zijn 

opgedaan in de financiële bedrijfsvoering in een eindverantwoordelijke functie. 

 

Volkshuisvesting 

Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting en een duidelijke visie op 

de rol van woningcorporaties. Kennis van wet- en regelgeving op het terrein van de volkshuisvesting. Kennis 

en ervaring met beleid op het terrein van de volkshuisvestelijke thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg. Heeft ervaring met woonvisies en prestatieafspraken. Kennis en 

ervaring op het gebied van de nieuwe media, huurdersparticipatie, klantprocessen, marktonderzoek en 

marketingstrategieën en –instrumenten.  

 

Juridisch 

Kennis van de woningwet en aanpalende regelgeving. Kennis van juridische vraagstukken, onder andere op 

het gebied van vastgoedrecht, huurrecht, contractrecht en arbeidsrecht. Bekend met spelregels, contracten 

en juridische vragen bij strategische (samenwerkings-)contracten. ervaring met en gevoel voor 

samenwerkingsvormen, en zicht op verbindingsstructuren. Ervaring met politieke en bestuurlijke 

besluitvormingsprocessen en onderhandelingen. kennis van en inzicht in juridische consequenties van 

besluiten en de daaruit mogelijke procedures. 
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Maatschappelijk: wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning.  

Kennis van en inzicht in ontwikkelingen bij de belanghouders op terrein van wonen, welzijn, en zorg, 

leefbaarheid en de samenwerking op dit terrein. Bij voorkeur ervaring opgedaan bij een organisatie die actief 

is op dit terrein. Voldoende zicht en kennis op en van wat er in de wereld van zorg, welzijn en maatschappelijke 

ondersteuning speelt, dit kunnen duiden voor de sector en invullen vanuit toezichthoudende rol. Kennis van 

klantprocessen en klant/huurdersparticipatie. 

 

Organisatieontwikkeling en transitiemanagement. 

Kennis van en inzicht in strategieprocessen, besturing van (maatschappelijke) organisaties en van duurzame 

beleids- en organisatieontwikkeling. Ervaring met transitiemanagement en de impact daarvan op HRM-

aspecten, de klantprocessen en de borging van kwaliteit.  

 

Competenties 
De competenties die voor het toezicht houden van de RvC van Oost West Wonen van belang zijn, kunnen als 

volgt worden omschreven: 

 

Visie & maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 

Heeft strategisch inzicht, helikopterview en kan integratief denken. Heeft oog voor de ontwikkelingen, 

machtsverhoudingen en gevoelens binnen de woningcorporatie. Onderkent de specifieke rol van de 

corporatie en kan de strategie van de corporatie bewaken en toetsen aan de gestelde visie en missie van de 

organisatie en de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) 

maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving van de corporatie en de mogelijke impact daarvan op 

huurders en andere belanghouders.  

 

Authenticiteit en onafhankelijkheid  

Alert op onverenigbare belangen, posities of relaties. 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. Toont bereidheid tot verantwoording, compliance 

met betrekking tot wet- en regelgeving en naleving van governanceregels. 

 

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. 

 

Zelfreflectie 

Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag. Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) 

zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een 

natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de RvC.  

 

Samenwerkingsvermogen 

Heeft oog voor het groepsbelang en het gemeenschappelijke resultaat. Is in staat in collegiaal verband te 

functioneren en kan meervoudige perspectieven respecteren.  

 

Tijd en commitment 

Feitelijk en psychologisch beschikbare tijd voor inzet en commitment. 

 

 


