
Bestuurssecretaris#WIJ
zoeken een...

Wil jij een bijdrage leveren aan de prestaties van Poort6? Werk jij graag mee aan een be-
trouwbare corporatie die waarmaakt wat ze belooft? Door te zorgen voor transparantie en 
aanspreekbaarheid? En wil je als bestuurssecretaris een bijdrage leveren aan het verder ont-
wikkelen van Poort6? Dan zoeken #wij jou!

Maak jij ons en onze bewoners blij?

Je levert een belangrijke bijdrage aan de prestaties van Poort6. Jij zorgt ervoor dat besluiten op de juiste plek, op de goede ma-

nier en in de goede volgorde worden genomen. Van alle relevante partijen ben jij een spin in het web. Je zorgt ervoor dat zij zich 

gezien en gehoord voelen. Dat zij invloed kunnen uitoefenen op de koers en de besluiten van Poort6. Van nature ben jij een ver-

binder. Kwaliteit heeft soms ook tegengeluid nodig, een goed gesprek of discussie. Jij zorgt waar nodig voor dat tegengeluid en 

houdt zo de organisatie scherp. Vanuit Poort6 werken #WIJ met hart en hoofd. De bestuurssecretaris maakt dat mede mogelijk.

Je bent omgevingssensitief en brengt de buitenwereld naar binnen. Je hebt lef en bent een kritische en volwaardige sparringpart-

ner voor de bestuurder, de RvC en het MT. Tegelijkertijd kun je ook relativeren en humor inbrengen. Je snapt de context waarin 

een bestuurder functioneert en faciliteert dit functioneren. Je zorgt samen met de controller voor de Compliance. Je bewaakt ook 

de huurdersparticipatie en medezeggenschap.

Vanuit de Governance bewaak je de statutaire verplichtingen en reglementen binnen Poort6 en zorg je voor consistentie. Je 

begrijpt de integraliteit van beleid en processen en vanuit dit standpunt leg je de verbinding tussen strategie en beleid. Daarnaast 

zorg je ervoor dat besluitvormingsprocessen zorgvuldig verlopen en je monitort de uitvoering daarvan. 

In de organisatie van het werk hou jij je bezig met de agendavoorbereiding van de verschillende overleggen (bijvoorbeeld de 

RvC). Je hebt zowel intern als extern voelsprieten en zorgt dat informatie tijdig en volledig naar de bestuurder en de RvC gebracht 

wordt. Je zorgt ervoor dat de stukken die op de agenda komen te staan van hoogwaardige kwaliteit zijn. Je bent ook verantwoor-

delijk voor het coördineren en schrijven van het jaarverslag. Daarnaast voer je specifieke opdrachten uit voor de bestuurder of de 

RvC (zoals coördinatie visitatie, zelfevaluatie RvC, opstellen jaarkalender). 

Wat verwachten wij van jou? 

24 uur Adviseren Ontwikkelen Verbinden Kwaliteit

#WIJ

Een andere belangrijke rol is je adviesrol. Jij bent een belangrijke sparringpartner van de be-

stuurder en de RvC. Je bewijst je meerwaarde in het meedenken, vooruitdenken, signaleren,

reflecteren en adviseren in de volle breedte. Dit betekent ook dat je discreet en diplomatiek

met al die kennis kunt omgaan.

Kortom: je kunt een mooie bijdrage leveren aan de koers van Poort6 en haar strategisch 

beleid. 



Word jij blij van deze functie? Solliciteer nu en wie weet 
ontmoeten #WIJ elkaar binnenkort. #WIJ zijn benieuwd naar 
wie jij bent en wat jouw talenten zijn. 

Stuur je sollicitatie voor 23 februari 2021 naar  
personeelszaken@poort6.nl. 

• Werk dat er toe doet. Je draagt bij aan een zorgzame en 

inclusieve woonomgeving in de grootste vestingstad van 

Nederland

• Veel zelfstandigheid, vertrouwen én de ruimte om jezelf te 

ontwikkelen

• Arbeidsvoorwaarden die je de mogelijkheid geven je 

talenten in te zetten, jezelf te ontwikkelen en werk en privé 

goed op elkaar af te stemmen

• Een salaris in schaal M, bij een 36-urige werkweek ligt dit 

tussen de € 4.766,- en € 6.811,- bruto per maand

Dit zoek jij verder in een baan

Hier kom jij terecht

#WIJ zijn Poort6. Een corporatie die midden in Gorinchem staat 

en vanuit verbinding keuzes maakt. In verbinding met onze 

huurders, partners in de stad en 70 collega’s. Samen bieden 

#WIJ zo’n 15.000 inwoners een thuis in de grootste vestingstad 

van Nederland. #WIJ:

• werken met ons hart en hoofd;

• geven thuis;

• bouwen samen aan krachtige wijken;

• bieden een goed en betaalbaar thuis;

• verbinden wonen met zorg;

• werken natuurlijk aan een duurzaam thuis.

Hiervoor hebben #WIJ een pact gesloten. Met onze huurders 

en partners. Want wat wij willen, kunnen en willen we niet   al-

leen bereiken. Daarom laten we elkaar niet los voordat er een 

concreet perspectief of oplossing in zicht is voor de opgave, de 

vraag of het probleem waarvoor we bij elkaar zijn. 

Ben #JIJ ook #WIJ? Nog vragen?
Neem dan contact op met

#portefeuille #strategie #Gorinchem #volgendestap #verschilmaken

Je vindt het leuk om mee te denken op bestuurlijk niveau

Je vindt het leuk om bij te dragen aan een organisatie in ontwikkeling waarin jouw kennis en 

kunde er echt toe doet

Je vindt het leuk om met een club van zeer enthousiaste en betrokken collega’s een bijdrage te 

leveren aan fijn wonen in Gorinchem.

3 redenen waarom dit iets is voor jou

+

+

+

#WIJ zetten ons graag in voor goed wonen in Gorinchem. Elke 

dag opnieuw. Ga jij met ons mee zoeken en doen?

Martin West, adviseur P&O
mwest@poort6.nl of 0183 66 99 00

Waarom jij het verschil kunt maken

• Je bent organisatie- en omgevingssensi-

tief en hebt oog voor maatschappelijke, 

politieke, juridische en organisatorische 

ontwikkelingen

• Je hebt een goed analyserend vermogen 

en kan op basis van de analyse een helder 

advies geven

• Je hebt een goed strategisch inzicht en kan 

op dit niveau meedenken met de bestuur-

der en de RvC

• Je bent integer en kunt twee bazen dienen

• Je bent onafhankelijk

“Een prachtige kans op een uitdagende 
en zelfstandige functie.”

“Een prachtige kans op een uitdagende 
en zelfstandige functie”


