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Profiel voor de werving van twee commissarissen  

Waarvan één op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging Volksbelang (HBVV)  
  
Organisatie  
Woningbouwvereniging Volksbelang is een stedelijke corporatie met circa 2.900 verhuureenheden 
in de gemeente Helmond. Een belangrijk deel van dit bezit ligt in en rond de binnenstad van 
Helmond, waar de komende jaren een stevige renovatieopgave ligt die voor de vereniging 
financieel problemen geeft. Er wordt gezocht naar eventuele samenwerking om deze opgave te 
kunnen realiseren.  
Volksbelang vindt kwaliteit van wonen én leven belangrijk. Dat realiseren we onder andere door 
samen te werken met onze partners en huurders. We richten ons qua taakstelling vooral op de 
betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze woningen voor onze doelgroep, op de vitaliteit en 
leefbaarheid van de wijken en buurten in Helmond en op de zelfredzaamheid van bewoners.  
  
De rol en mogelijkheden van woningcorporaties zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen, onder 
andere als gevolg van strengere wetgeving. De consequentie daarvan is, dat Volksbelang haar 
middelen, capaciteit en invloed uitsluitend voor de huisvesting van de sociale doelgroep inzet. 
Daarom moeten volkshuisvestelijke en bedrijfseconomische afwegingen worden gemaakt en 
prioriteiten worden gesteld.  
Tegen die achtergrond zoekt Volksbelang waar nodig en mogelijk de samenwerking met partners 
(gemeente, huurders, collega corporaties en maatschappelijke instellingen) om haar taakstelling zo 
optimaal mogelijk op te pakken. We zien onszelf als netwerker en spin in het web met als motto 
“verbinden en versterken”. Dat vormt ook de rode draad in ons nieuwe ondernemingsplan.  
  
Binnen Volksbelang zijn een huurderbelangenorganisatie (HBVV) en bewonerscommissies actief. Zij 
zijn op verschillende niveaus nauw betrokken bij de activiteiten van Volksbelang. De HBVV heeft 
een actieve inbreng bij het beleid en beheer van de organisatie en is betrokken bij de 
totstandkoming van de prestatieafspraken met de gemeente Helmond. Bij de werving- en selectie 
van een reguliere zetel in de RvC (commissaris op voordracht van de huurders) is zij 
vertegenwoordigd in de selectiecommissie als adviseur. De huurderszetel wordt op voordracht van 
de HBVV ingevuld waarbij de RvC als adviseur in de selectiecommissie vertegenwoordigd is. De 
onderhavige vacatures betreffen een huurderszetel en een reguliere zetel.  
Met de bewonerscommissies hebben wij intensief contact over plannen en werkzaamheden, die 
binnen hun wijk of buurt in voorbereiding of uitvoering zijn.  
  
Raad van commissarissen  
De raad van commissarissen (RvC) is belast met het toezicht op het bestuur. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten van Volksbelang 
vastgelegd. Het toezicht omvat ten minste:  

- de realisatie van de volkshuisvestelijke, financiële en maatschappelijke doelstellingen van 
de vereniging 

- de strategie en de risico’s verbonden aan de realisatie van de doelstellingen van de 
vereniging 

- het financiële verslagleggingsproces en de daartoe ingestelde interne procedures 
waaronder interne risicobeheersings- en controlesystemen 

- de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.  
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Visie op toezicht  
Volksbelang heeft een drielagen structuur met een RvC, een bestuur en een directie. Het bestuur, 
dat de dagelijkse leiding van de organisatie heeft gedelegeerd aan de directie, is verantwoordelijk 
voor het beleid en het reilen en zeilen van Volksbelang.  
De RvC bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De huidige RvC bestaat uit vijf 
leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de RvC naar geslacht en 
achtergrond. De inhoudelijke kwaliteit van de RvC heeft echter prioriteit boven een evenwichtige 
samenstelling.  
 

De rol van de RvC is -mede in relatie tot die van bestuur- in feite vierledig:  
  

1. Toezichtrol  
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 
Volksbelang. De RvC geeft goedkeuring aan de besluiten van het bestuur. In de 
verenigingsstatuten en het reglement van de RvC ligt vast welke besluiten dat betreft. De RvC wil 
op afstand staan van de dagelijkse gang van zaken, zodat het overzicht kan worden bewaard. De 
expliciete taak van de RvC is het beoordelen van de bijdrage van genomen besluiten aan het 
realiseren van de maatschappelijke taak en aan de positie van Volksbelang. Dit betekent dat de 
RvC kijkt naar de strategie en risico’s verbonden aan de onderneming. De RvC doet dit als collectief 
en legt daarover in het jaarverslag verantwoording af aan de ledenvergadering en aan de minister, 
gemeente, huurdersorganisatie en andere belanghebbenden.  
  

2. Klankbordrol  
De klankbordrol van de RvC is beperkt, zodat de onafhankelijke helicopterview die in de toezichtrol 
aan de orde is, niet in gevaar komt. Commissarissen kunnen door het bestuur worden benaderd 
voor de klankbordrol. Dit betreft met name vraagstukken waar het een specifieke deskundigheid 
betreft, die in de raad aanwezig is. Deze rol wordt vooral bilateraal vormgegeven.  
  

3. Werkgeversrol  
De RvC is werkgever van het bestuur. De RvC heeft de taak om de juiste bestuurder bij de 
veranderende corporatie te zoeken of de huidige bestuurder daarin te laten ontwikkelen. Verder 
moet de RvC de bestuurder beoordelen en belonen binnen de doelstellingen van de corporatie en 
de algemeen geldende opvatting van sober en doelmatig gebruik van corporatiefinanciën. 
Goed werkgeverschap is een doorlopende taak. De RvC dient die zodanig uit te voeren dat 
enerzijds de bestuurder zijn of haar competenties volledig ten dienste van de corporatie 
kan inzetten en anderzijds de raad zelf zijn toezichtrol volledig kan vervullen.  
De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur, stelt het honoreringsbeleid (binnen 
de kaders van de WNT) voor het bestuur vast en de honorering van individuele bestuursleden 
binnen de kaders van dat beleid.  
  

4. Netwerkrol  
De netwerkrol betreft de relaties met de omgeving. In het drielagenmodel is het belangrijk dat 
hierin geen overlap optreedt. Commissarissen vormen een belangrijke schakel tussen Volksbelang 
en de samenleving. Tijdig signaleren van ontwikkelingen in andere sectoren, de markt of de lokale 
gemeenschap is in deze snel veranderende samenleving essentieel. De RvC van Volksbelang staat 
open voor informatie en signalen uit andere bronnen, maar is gelijktijdig terughoudend in het 
onderhouden van actieve contacten.  
De relatie met de HBVV als belanghebbende is een bijzondere. Vanuit de governance hebben door 
de HBVV-leden zonder last of ruggenspraak zitting in de RvC. Toch is het ook van belang dat de 
(gehele) RvC geïnformeerd is over wat er binnen de HBVV leeft. Om die reden wordt jaarlijks een 
overleg met de HBVV georganiseerd met de voltallige RvC.  
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Teamsamenstelling en -functioneren  
De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling van het team. Dit betekent dat van de 
teamleden wordt verwacht dat zij zich ten dienste stellen van het collectief en voor elkaar 
aanspreekbaar zijn. Gezien de taak van de RvC moeten de leden in staat zijn scherpe discussies 
collegiaal te voeren. Om dit mogelijk te maken wordt gestreefd naar de aanwezigheid van de 
benodigde rollen en deskundigheden, die voor een optimaal functionerend team wenselijk zijn. De 
RvC heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is zich ervan bewust dat dit ook diversiteit 
inhoudt. In dat verband is het belangrijk als RvC te weten wat er speelt in de leefwereld van grote 
groepen mensen.  
  
Toezicht houden bij Volksbelang betekent dat alle leden van de raad een aandachtsgebied hebben, 
maar tegelijkertijd in staat moeten zijn het totaal te overzien. Hiermee wordt voorkomen dat met 
een bepaalde deskundigheid in details wordt getreden en de grote lijn wordt gemist. De 
commissarissen zijn specialisten en generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team 
vormen. De commissarissen zijn onderling aanspreekbaar en spreken elkaar aan. In de jaarlijkse 
zelfevaluatie wordt in die zin op individueel en collectief niveau het functioneren beoordeeld en 
verbeterd.  
  
Vacatures M/V  
De RvC heeft een algemeen kwaliteitsprofiel dat onderdeel is van het reglement van de raad. In 
verband met het aftreden in de komende tijd van twee commissarissen en met het oog op de 
gewenste samenstelling en deskundigheid binnen de raad zijn wij op zoek naar een commissaris 
met juridische en expertise en een commissaris met een bedrijfskundige achtergrond.  
De RvC vindt diversiteit gewenst. Verder vinden wij het van belang, dat kandidaten een 
aantoonbare binding hebben met de regio waarin Volksbelang actief is en ervaring hebben in de 
volkshuisvestingssector.  
Alle leden van de raad worden geacht zich te kunnen verplaatsen in de rol en het functioneren van 
de sociale huursector in de woningmarkt, oog te hebben voor en te handelen in overeenstemming 
met de belangen van Volksbelang en haar huurders.  
  

Commissaris met juridische expertise  
Gewenste deskundigheid  

• door opleiding en ervaring verkregen kennis en inzicht in juridische vraagstukken, 
waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel 
procesrecht 

• ervaring met bestuursrecht, overeenkomstenrecht, bouwrecht en regelgeving met 
betrekking tot persoonsgegevens  

• gevoel voor en inzicht in juridische complicaties bij de planning en uitvoering van projecten 
en strategische besluiten 

• inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen 
• ervaring met risicomanagement en compliance.  

 

Commissaris met bedrijfskundige achtergrond 
Gewenste deskundigheid  

• kennis van organisatieprocessen en projectorganisatie 
• ervaring met HRM 
• ervaring met bestuurlijke processen 
• beschikt over een conceptueel strategische denkwijze, heeft een visie op moderne 

bedrijfsvoering 
• ervaring met digitalisering van organisaties, administratie en klantsystemen 
• ervaring met bedrijfsontwikkeling. 
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Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat hij/zij:  
- onafhankelijk is, als zodanig kan opereren en een eigen mening kan vormen  
- een brede maatschappelijke betrokkenheid heeft  
- beschikt over inlevingsvermogen (sensitief)  
- integer is  
- communicatief vaardig is  
- kritisch en motiverend is  
- analytisch vermogen heeft  
- voldoende tijd beschikbaar is en zich inzet voor Volksbelang  
- kennis en inzicht heeft in maatschappelijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen  
- over een werk- en denkniveau beschikt op hbo- of academisch niveau  
- het totale beleid op hoofdlijnen kan beoordelen  
- aantoonbaar beschikt over bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten 
- inzicht heeft in governance.  
  
De commissaris op voordracht van de HBVV kan zich identificeren met de doelgroep van de 
vereniging, functioneert zonder last of ruggenspraak en is geen verantwoording schuldig aan de 
HBVV. De commissaris heeft gevoel voor de juiste bestuurlijke verhoudingen in de relatie raad van 
commissarissen en huurdersorganisatie. De commissaris woont of werkt bij voorkeur in het 
werkgebied van Volksbelang.  
  
Proces om te komen tot de selectie van de commissarissen  
In het werving- en selectieproces is het van belang dat optimaal geborgd is, dat de betreffende 
kandidaten een inbreng kunnen leveren, die voor de raad én de HBVV meerwaarde oplevert. 
Teneinde dit te beoordelen en realiseren zijn in wet en regelgeving minimumeisen gesteld aan het 
wervings- en selectieproces. Deze zijn nader uitgewerkt door Volksbelang in haar statuten en het 
reglement van de RvC.  
Voor de werving en de selectie van de kandidaten voor de twee functies is een gezamenlijke 
selectiecommissie gevormd. De leden van de selectiecommissie van de HBVV doen de bindende 
voordracht van hun kandidaat aan de RvC. De leden van de selectiecommissie vanuit de RvC doen 
de voordracht van hun kandidaat aan de RvC. Betreffende de benoeming van deze laatste 
commissaris wordt advies gevraagd aan de OR, conform de regels van de cao Woondiensten. 
  
Hiermee zijn een aantal regels duidelijk, te weten:  

• Er vindt een transparante wervings- en selectieprocedure plaats  
• Er is een kwaliteitsprofiel (door de RvC aangegeven)  
• De kandidaat moet voldoen aan de competenties zoals die in het Besluit toegelaten 

instellingen door de minister zijn benoemd  
• De kandidaat wordt getoetst door de Autoriteit wonen;  

 
Zie voor de vereisten van een aanvraag van de zienswijze van de minister  
https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-
en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten 
 
Procedure 

1. Plaatsing advertentietekst eind augustus 2019 (week 35/36) 
2. Sluiting reactietermijn 26 september  
3. Bespreking brieven en cv’s in selectiecommissie in week 41 
4. Eerste ronde selectiegesprekkengesprekken (week 45) 
5. Tweede ronde selectiegesprekken + gesprek bestuur (week 46) 
6. Voordracht van HBVV/RvC (week 47) 
7. Referenties inwinnen (week 47) 
8. Kennismakingsgesprek en voorgenomen benoemingsbesluit (26 november) 
9. Adviesaanvraag OR (week 49/50) 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten
https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen/informatie-voor-kandidaten
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10. Voorbereiding aanvraag minister (49/51)  
11. Aanvraag zienswijze minister (december) 
12. Benoeming (februari). 

 
 
Verwachte formele benoeming in de vergadering van de RvC februari of maart 2020 
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