
Woonstichting ‘Land van Altena’ te Nieuwendijk (NBr) zoekt een

 lid (v/m) voor de 
Raad van Commissarissen 

Woonstichting Land van Altena (WLvA) is een actieve, zelfstandig opererende woningcorporatie met 
huurwoningen in Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen. Met een woningbezit van bijna 950 

woningen behoort WLvA tot de kleinere corporaties. WLvA heeft een grote betrokkenheid bij de 
inwoners van en de dorpen waarin zij werkzaam is. 

In verband met het einde van de zittingstermijn van een lid van de RvC zoeken wij, op voordracht 
van de huurdersvereniging ANUW, per januari 2022 een kandidaat die zich herkent in:

Onze missie is een passend en duurzaam (t)huis, 

volgende doelen geformuleerd:
   tevreden huurders
   goede kwaliteit woningen 
   betaalbare woningen 
   voldoende beschikbare woningen
   gezonde organisatie
   leefbaar Land van Altena

Onze organisatie heeft een aantal belangrijke 
kernwaarden. WLvA is: 
   Persoonlijk en transparant; we luisteren naar 
   onze huurders, helpen waar we kunnen en 
   we zijn benaderbaar.
   Proactief en innovatief; we volgen trends en 
   ontwikkelingen en weten wat er speelt in de
   samenleving en dan specifiek in onze 
   gemeente. 
   Resultaatgericht en flexibel; we denken in 
   mogelijkheden en oplossingen, we houden 
   ons aan onze afspraken en denken graag mee 
   met onze huurders.

-  het profiel Participatie en Samenleving -

Kennis van ontwikkelingen en visie op 
welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten, 
demografische-, sociaaleconomische- en 
maatschappelijke ontwikkelingen.
Ervaring met de vraagstukken rondom 
huisvesting bijzondere doelgroepen en het 
(langer) zelfstandig thuis wonen.
Interesse in de verschillende doelgroepen van 
WLvA.
Inzicht in wat er speelt in het Land van Altena op 
deze gebieden en kan de relatie leggen tussen 
de belangen van de relevante partijen en 
belanghouders.
Affiniteit met participatie en, met als vertrekpunt 
de huurder, een klankbordrol vervullen richting 
de directeur/bestuurder.
Kennis en/of ervaring met huurdersbelangen en 
op de hoogte van de recente ontwikkelingen in 
de sector.

Oog hebben voor de belangen van de huurders 
van WLvA.
Actieve inbreng van het huurdersperspectief in 
vergaderingen.
Vermogen om te beoordelen of de positie van 
huurders voldoende is geborgd.
Vermogen en de bereidheid om een open en op 
vertrouwen gebaseerde relatie met de 
huurdersorganisaties te onderhouden. Dit 
betekent niet dat de huurderscommissaris 
verantwoording verschuldigd is aan de 
huurdersvereniging: de commissaris opereert 
zonder last of ruggespraak.
Bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en 
zich te oriënteren op wat er leeft, door het 
bijwonen van overlegvergaderingen van de 
huurdersorganisatie.
Bij voorkeur woonachtig in de regio waar de 
corporatie actief is.

nu en in de toekomst. Daarbij hebben wij de 



Algemeen kwaliteitsprofiel

   visionair; brengt nieuwe zienswijzen in en is verbeeldingsrijk 
   ‘out of the box’ denker
   diplomatiek
   een luisterend oor en ondersteuning bieden
   enthousiasmerend, brengt levendigheid en humor mee
   HBO+/WO denkniveau
   beschikken over de competenties zoals benoemd in het Besluit Toegelaten Instellingen 
   Volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015). Zie bijlage. 

De leden van de RvC hebben een brede 
oriëntatie, met ieder een specialistisch 
aandachtsgebied om de collectieve 
verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. 
Dit vereist kennis en ervaring op een aantal 
beleidsterreinen, zoals in dit kwaliteitsprofiel 
beschreven.
De RvC streeft naar een dusdanige diversiteit in 
samenstelling en competenties, die recht doet 
aan de maatschappelijke opgave van WLvA.
De RvC vervult zowel inhoudelijk, als ten 
aanzien van de ontwikkelingen in het 
werkgebied
waarin WLvA actief is, een klankbordrol voor de 
directeur/bestuurder. Hij is goed geïnformeerd 
over de (veranderende) maatschappelijke en 
politieke context, alsmede over ontwikkelingen 
op lokaal niveau.
De RvC functioneert als team, waarin 
eensgezindheid over een gedeelde koers 
gecombineerd
wordt met een kritische individuele instelling. 
Hij onderkent daarin de specifieke rol die
WLvA als maatschappelijke onderneming 
inneemt.
Gelet op de positie van de RvC is het vereist dat 
de commissarissen op afstand (helikopterview) 
de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en 
bijzaken kunnen scheiden.
De leden van de RvC dienen in staat te zijn tot 
onafhankelijke oordeelsvorming. Dit betekent
waar nodig doorvragen en een ‘rechte rug’ te 
hebben betreffende moeilijke beslissingen.

De leden van de RvC dienen analytisch 
vermogen te combineren met empathie, 
intuïtie, realiteitszin en gezond verstand.
De leden van de RvC oordelen en handelen op 
moreel verantwoorde wijze, op basis van
algemeen aanvaarde sociale en ethische 
normen. Zij zijn aanspreekbaar op eigen gedrag 
en spreken ook de directeur/bestuurder en 
collega-commissarissen hierop aan.
De leden van de RvC zijn consistent in denken 
en doen (houding en gedrag) onder 
verschillende omstandigheden. Zij maken 
zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris 
en expertise belangrijk vinden en voor staan.
Een lid van de RvC moet over voldoende tijd 
beschikken om aan het lidmaatschap serieus
invulling te geven. 
Specifiek voor de commissaris(sen) die op 
voordracht van de huurders zijn benoemd, geldt 
dat zij zich verbonden weten met de doelgroep 
van WLvA. Zij schuiven minimaal één keer per 
jaar aan als toehoorder bij huurders-
bijeenkomsten of vergaderingen van een 
vertegenwoordigend orgaan.
Tenminste één lid van de RvC is afkomstig uit 
het werkgebied van WLvA.

Competenties

Onderstaande aspecten zijn generiek en belangrijk voor het goed en in onderling samenhang
functioneren van de RvC. Deze aspecten gelden voor alle leden van de RvC van WLvA, 
met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd.

Verder vinden wij het belangrijk dat de toekomstige commissaris over 
de volgende persoonlijke kenmerken beschikt:



De RvC heeft vier rollen die ze vervult. Deze zijn:

1)   Toezichthouden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken op onder meer: 
      strategisch bedrijfsplan en het jaarplan
      meerjarenbegroting
      financieringsplan
      strategisch voorraadplan
      jaarrekening en het jaarverslag
•      benoemen van en de opdrachtverstrekking aan de accountant.

2)   Adviesfunctie in de vorm van gespreks- en sparringpartner naar het bestuur:
      reflecteren bij omvangrijke beslissingen 
      (investeringen, strategische vraagstukken en samenwerkingsverbanden)
      geven van gevraagd en ongevraagd advies

3)   Werkgeversrol richting het bestuur:
      selecteren, benoemen, belonen en beoordelen bestuur

4)   Netwerk taak:
      aanspreekbaar zijn voor alle belanghebbenden 

De rollen

Solliciteren 

Herkent u zich in het geschetste profiel? Dan nodigen wij u uit om voor 20 september 2021 
uw sollicitatiebrief met uitgebreide CV te zenden naar het e-mailadres: 
sollicitatie@landvanaltena.nl 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 oktober 2021. 

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voordat tot benoeming als lid 
van de RvC kan worden overgegaan, is goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) 
noodzakelijk. De Autoriteit woningcorporaties voert een toets op de geschiktheid en 
betrouwbaarheid (’fit- en proper toets’) van de beoogde kandidaten uit. 

Meer informatie over de fit- en proper toets vindt u op de website van de VTW.
 
 

Heeft u nog vragen over de vacature of de procedure, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van 
onze RvC, de heer Herman Streefkerk, 06-28074350.

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging 
met vier jaar. De vergoeding van de RvC is conform de wettelijke kaders. 
WLvA hanteert de beroepsregel van de VTW.

Vragen?

Vergoeding 



Bijlagen

In het “Besluit toegelaten instellingen Volkshuis-
vesting 2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 
18 opgenomen met de competenties, in 
alfabetische volgorde, waar de toekomstige 
commissaris 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 bestuurder.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft 

Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhou-
dingen 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 verantwoordelijkhe-
den. 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.

Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie 
vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld 
kennis van financiën bij toegelaten instellingen, 
van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed 
en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke 
vraagstukken. Heeft een voldoende realistische 
visie op toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van de volkshuisvesting 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. 

realiteitszin en een gezond verstand. 


