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Profielschets 

 

Lid Raad van Commissarissen 

Profiel Maatschappelijk, huurderscommissaris 

 

 

Wonen Midden-Delfland 

Wonen Midden-Delfland is een woningcorporatie met circa 2.100 woningen, verdeeld 

over de kernen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Maasdijk. Wonen Midden-Delfland 

voorziet in en werkt actief aan betaalbare huisvesting voor de mensen met de laagste 

inkomens. Dit doen we samen met de huurdersverenigingen HV Maasland en HV 

Schiphoorn, de gemeente Midden-Delfland, de gemeente Westland en ander 

maatschappelijke belanghouders. Per 1 januari 2021 heeft Wonen Midden-Delfland het 

bezit van Vestia in Maasdijk overgenomen. 

 

Missie 

Wonen Midden-Delfland verhuurt goede en betaalbare woningen in een groene 

omgeving. Wij bieden woonruimte aan mensen met een smalle beurs, nu en in de 

toekomst. Samen met onze partners zetten wij ons in voor vitale dorpskernen met 

sociale betrokkenheid. Het investeren in duurzame en betaalbare huizen zien wij als onze 

belangrijkste maatschappelijke bijdrage. 

 

Governance 

Wonen Midden-Delfland is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging en 

belangenbehartiger van woningcorporaties. Als lid van deze vereniging onderschrijft en 

hanteert Wonen Midden-Delfland de Governancecode Woningcorporaties. De leden van 

de Raad van Commissarissen zijn lid van de beroepsvereniging Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en hebben zich daarmee van harte 

verbonden aan de naleving van de Governancecode. De code vormt de leidraad voor het 

handelen van de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de werkorganisatie. 

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland houdt integraal toezicht op het 

beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie Wonen 

Midden-Delfland en het functioneren van de bestuurder. De RvC is klankbord voor het 

bestuur en adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast is de RvC 

werkgever van de directeur-bestuurder. 

 

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in 

de statuten en reglementen welke te vinden zijn op de website. 

 

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 Raad van Commissarissen. 

 

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de 

overheden zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie.  
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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 

toezichtkader. 

 

In de uitoefening van zijn werkzaamheden acteert de Raad van Commissarissen vanuit 

een gedeelde visie. De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en zelfstandig in staat 

om een oordeel te vormen over het beleid en het functioneren van de corporatie Wonen 

Midden-Delfland en haar bestuurder. 

 

De Raad van Commissarissen acteert binnen de wettelijke kaders en bewaakt het dienen 

van het maatschappelijke belang door de corporatie, de doelstellingen en de financiële 

continuïteit van de corporatie. 

 

De Raad van Commissarissen vervult zijn toezichthoudende rol constructief kritisch en 

stelt zich daartoe actief op de hoogte van actualiteiten, volkshuisvestelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van de volkshuisvesting in het 

maatschappelijke krachtenveld. Daarbij houden de leden van de Raad van 

Commissarissen voeling met relevante belanghebbenden. 

Naast toezicht vervult de Raad van Commissarissen de rol van klankbord voor het 

bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de 

organisatie. 

 

In de visie op besturen en toezicht beschrijft de Raad van Commissarissen zijn rollen als 

werkgever, toezichthouder en klankbord en zijn taakuitoefening als intern 

toezichthouder. 

 

De Raad van Commissarissen bespreekt met een open instelling de koers, handelt 

transparant en integer en is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het 

gehouden toezicht. 

 

De Raad van Commissarissen vergadert plenair circa zes maal per jaar, naast de 

overleggen met de huurderverenigingen, de gemeenten en overige belanghouders. Ook 

legt de Raad van Commissarissen werkbezoeken af en zijn de leden aanwezig bij 

themabijeenkomsten. 

De Raad van Commissarissen werkt met twee commissie, de Treasurycommissie en de 

Remuneratiecommissie, die elk drie à vier keer per jaar vergaderen. 

 

Centraal staat dat de Raad van Commissarissen als collectief verantwoordelijk is voor zijn 

taak. De leden opereren onafhankelijk van deelbelangen, ook als een commissaris op 

voordracht van huurders is benoemd. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland bestaat uit vier leden, die 

gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Twee leden zijn benoemd op voordracht 

van de huurdersverenigingen Maasland en Schiphoorn. De RvC streeft in zijn 

samenstelling naar diversiteit in de breedste zin van het woord. 

 

De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit de volgende vier leden: 

de heer R. Peeters (voorzitter), mevrouw K.E. de Graaf (vice-voorzitter),  

de heer R. Boxman en mevrouw S. van Ginkel. De dames Van Ginkel en De Graaf zijn 

benoemd op voordracht van de huurders. 
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Vanwege het schema van aftreden treedt mevrouw Van Ginkel af. Door het vertrek uit de 

Raad van Commissarissen van mevrouw Van Ginkel ontstaat per 1 juli 2021 de vacature 

van lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk. Dit nieuwe lid van de RvC zal 

worden benoemd op voordracht van de twee huurdersverenigingen. 

 

Binnen de Raad van Commissarissen zijn de volgende disciplines/ deskundigheden 

vertegenwoordigd: 

• Governance; 

• Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening; 

• Vastgoedontwikkeling en –beheer 

• Financiën en control 

• Juridische zaken; 

• Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. 

 

Algemeen profiel Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland vormt met elkaar een 

multidisciplinair en pluriform team. De leden zijn op dusdanige wijze aanvullend aan 

elkaar dat het geheel voldoende recht doet aan de gewenste deskundigheid, 

maatschappelijke verankering en diversiteit in de breedste zin van het woord. 

 

Een open en transparante werkwijze staat voorop, waarbij leden van de Raad van 

Commissarissen ieder afzonderlijk een onafhankelijke en kritische bijdrage leveren aan 

het beoordelen op hoofdlijnen van het totale beleid en een constructieve besluitvorming 

bij Wonen Midden-Delfland mogelijk is. 

Om de Raad van Commissarissen naar behoren samen te stellen, wordt bij vervulling van 

vacatures gelet op het teamverband, de afdekking van relevante deskundigheden en 

aandachtsgebieden en afspiegeling van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview. Daarnaast 

hebben zij een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek die zij weten te vertalen naar 

de volkshuisvesting en de opgave van Wonen Midden-Delfland met de verbindingen naar 

stakeholders. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe 

discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede 

besluitvorming mogelijk maken.  

 

Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, oog voor andere 

invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens 

goed zicht op de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de 

doelstellingen en doelgroepen van Wonen Midden-Delfland. 

 

Kwaliteiten van de Raad van Commissarissen 

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij over de 

volgende kwaliteiten beschikt: 

• Heeft affiniteit met de volkshuisvesting en onderschrijft de doelstelling en 

(maatschappelijke) functie van Wonen Midden-Delfland; 

• Heeft zicht op toekomstige ontwikkelingen in de sector en weet daarbij van ‘buiten 

naar binnen’ te kijken en de verbinding te maken tussen ambities en mogelijke 

risico’s; 

• Heeft een eigen visie en inzichten met betrekking tot volkshuisvestelijke 

ontwikkelingen zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, om op deze wijze 

vastgesteld beleid te kunnen toetsen en beoordelen; 

• Heeft goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; 
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• Heeft maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid; 

• Heeft een breed functioneel netwerk en een breed maatschappelijk inzicht; 

• Heeft vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, op 

hoofdlijnen te denken en de lange termijn in de gaten te houden; 

• Is in staat om collegiaal en in teamverband te werken; 

• Heeft goede relationele en communicatieve vaardigheden en is toegankelijk; 

• Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

• Heeft een duidelijke oriëntatie op de omgeving van Wonen Midden-Delfland, met 

name de gemeenschap / samenleving waarbinnen zij functioneert en haar 

doelgroepen daarin; 

• Kan omgaan met professionals en de taakafbakening tussen Raad van 

Commissarissen en bestuur en Raad van Commissarissen en werkorganisatie; 

• Kan omgaan met diverse stakeholders en streeft naar een weloverwogen balans 

tussen keuzes en handelen; 

• Heeft het vermogen om de kwaliteit van adviezen van derden / adviseurs en van de 

eigen werkorganisatie op velerlei, beleidsinhoudelijk terrein te beoordelen; 

• Heeft een onberispelijke staat van dienst; 

• Is integer in houding en (voorbeeld)gedrag en heeft moreel besef; 

• Is voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar (gemiddeld 200 uur per jaar). 

 

Vanwege het lokale accent geldt dat minimaal één van de leden van de Raad van 

Commissarissen een binding moet hebben met het werkgebied, zijnde de gemeente 

Midden-Delfland en/of het Westland. 

 

De RvC vergadert over het algemeen in de middag. 

 

Specifiek profiel lid Raad van Commissarissen, huurderscommissaris 

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC zoeken wij naar 

een ervaren toezichthouder met een maatschappelijk profiel die complementair is aan 

het team. Deze toezichthouder dient te beschikken over brede maatschappelijke kennis 

met een duidelijk zicht op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Omdat deze vacature op voordracht van de huurdersorganisaties zal plaatsvinden, is 

affiniteit met de verschillende doelgroepen van de woningcorporatie een belangrijke 

voorwaarde. 

 

Voor het profiel Maatschappelijk zoeken wij aanvullend op het algemene profiel van de 

Raad van Commissarissen bij voorkeur een kandidaat die: 

• binding heeft met en passie voor de maatschappelijke doelstelling van de 

volkshuisvesting; 

• visie heeft op en betrokken is bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe 

(maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving; 

• visie heeft op de (toekomstige) rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in 

relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen; 

• affiniteit heeft met de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, 

wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen; 

• kennis en ervaring heeft met vraagstukken te beoordelen op het gebied van wonen, 

volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de 

bedrijfsmatige opgave van de corporatie; 

• op kan treden als een goed klankbord op maatschappelijke onderwerpen richting 

collega RvC leden en de organisatie, en hierbij de publieke taak van de corporatie 

goed weet te duiden; 
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• verbindend is en teamgeest heeft; 

• intrinsieke belangstelling heeft om met de huurdersverenigingen, 

bewonersvertegenwoordigingen en bewoners/woningzoekenden van gedachten te 

willen wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft; 

• in staat is goed contact op te bouwen en te onderhouden met de 

huurdersverenigingen, huurdersvertegenwoordigers en huurders; 

• inlevingsvermogen heeft in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders en 

doelgroepen van Wonen Midden-Delfland. 

 

Aanbod 

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot 

eenmalige verlenging van vier jaar. 

Honorering vindt plaats op basis van de beroepsregels van de VTW en is in 

overeenstemming met de WNT. 

 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K.E. (Karin) de Graaf, 

voorzitter van de wervings- en selectie commissie. Heeft u vragen over de 

sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw A. (Astrid) de Koning, 

directiesecretaresse, beiden bereikbaar via telefoonnummer 010 - 593 74 21. 

U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: AdeKoning@wonenmd.nl. 

 

Solliciteren 

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid van de 

Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland? Dan nodigen we u graag uit om 

uw motivatiebrief samen met een actueel CV vóór 15 maart 2021 te sturen aan mevrouw 

K.E. de Graaf via AdeKoning@wonenmd.nl. 

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. 

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke/discrete behandeling van uw gegevens 

gewaarborgd. 

 

De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen vindt plaats volgens 

en in overeenstemming met de competenties en de richtlijnen van de Autoriteit 

woningcorporaties. Een VOG is voorwaarde voor benoeming. Een fit en proper toets bij 

de Autoriteit woningcorporaties en een referentie-onderzoek maken deel uit van de 

procedure. 

 

De selectiegesprekken zullen, indien de maatregelen rondom COVID-19 dit toelaten, 

zoveel mogelijk fysiek plaats vinden. 

 

Planning 

• Reactietermijn        15 maart 2021 

• Gesprekken 1e ronde met sollicitatiecommissie   24 maart 2021 

• Gesprekken 2e ronde met sollicitatiecommissie  

en bestuurder          31 maart 2021 

• Gesprekken 3e ronde met sollicitatiecommissie  

en vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties   7 april 2021 

• Aanvraag zienswijze bij Aw      6-8 weken 

• Benoeming        1 juli 2021 
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