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Vacature 
 
 

Wonen Wateringen zoekt per 1 januari 2020 een 

 

lid voor de raad van commissarissen  

op voordracht van de huurders 
 

 

Sterk in Dorps Wonen 

 

Wonen Wateringen is een kleine en actieve corporatie in het Westland, een gebied met een 

dorps karakter in een stedelijke omgeving. Met 2.000 woningen vervullen we een belangrijke 

rol in het behoud van vitale kernen in het Westland. 

 

Ons bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke maat. Wij hebben geen 

echte hoogbouw of grootschalige complexen in ons bezit. Onze vastgoedportefeuille is 

relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen: de helft eengezinswoningen, de 

andere helft appartementen.  

 

Met een team van 20 medewerkers werken wij aan dorps wonen in een hoog stedelijke 

omgeving. Onze huurders en stakeholders vinden ons laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en 

lokaal betrokken.  

 

 

Onze opgave 

 

Onze huurders 

Wij blijven ons inspannen voor voldoende 

betaalbare woningen voor meerdere 

doelgroepen. Wij willen onze huurders graag 

tevreden houden over ons aanbod en onze 

dienstverlening. Wij hechten aan de inbreng 

van onze huurders en willen de samenwerking 

met de huurdersorganisatie i.o. professioneel 

en sociaal vormgeven. 

 

Ons vastgoed 

Groei van het aantal sociale huurwoningen is 

nodig voor beschikbaarheid en doorstroming. Dit 

betekent een forse nieuwbouwopgave in 

samenwerking met de gemeente Westland en 

projectontwikkelaars. Ons bestaande bezit vraagt 

om een aanpak met het oog op duurzaamheid en 

energietransitie. Met een collega-corporatie 

onderzoeken wij de mogelijkheid sociale 

huurwoningen van Vestia over te nemen.  

Onze relaties  

Zowel extern als intern zetten wij in op een 

prettige en effectieve samenwerking. Extern 

met de gemeente Westland, zorgpartijen, 

projectontwikkelaars en overige partijen die 

actief zijn in het maatschappelijke middenveld. 

Intern met de huurdersorganisatie i.o. en de, 

eveneens recent opgerichte, 

Ondernemingsraad.  

Onze organisatie 

De organisatie heeft de afgelopen jaren grote 

stappen gezet en wij willen ons graag blijvend 

ontwikkelen op alle niveaus. De kwetsbaarheid 

van onze (kleine) organisatie willen we 

minimaliseren en daarom blijven we uitkijken naar 

mogelijkheden van samenwerking of 

schaalvergroting.  
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Onze nieuwe commissaris 

 

Wonen Wateringen zoekt een nieuw lid op voordracht van de huurdersorganisatie. Wij zien 

graag: 

 oprechte interesse in de belangen van huurders, op tactisch en 

strategisch niveau, 

 aantoonbare betrokkenheid bij de huurders van Wonen Wateringen en haar 

huurdersorganisatie,  

 een sociaal actieve persoon in of naast het dagelijks werk, 

 inzicht in de lokale woningmarkt van Wonen Wateringen.  

 

Inhoudelijk zoeken wij:  

 deskundigheid en ervaring als het gaat om samenwerkingen tussen organisaties, 

 een visie op en ideeën over aanpak van organisatieontwikkeling bij kleine 

organisaties, 

 kwaliteiten als sparringpartner op het gebied van financiële continuïteit en risico’s bij 

een corporatie,  

 inzicht in en feeling met (lokale) politiek.  

 

Daarnaast vinden wij belangrijk dat de kandidaat: 

 academisch opgeleid is, 

 een teamspeler is die weet wanneer hij zich moet laten horen en wanneer hij 

anderen de ruimte moet geven, 

 kritisch is, ook op zichzelf, 

 een aanvulling is als het gaat om diversiteit binnen de raad van commissarissen: 

gezien de samenstelling is een vrouw meer dan welkom.  

 

Ons aanbod 

Een actieve organisatie met een stevige opgave, die verantwoordelijkheid neemt. Een 

professionele raad van commissarissen die discussies niet uit de weg gaat. Een directeur-

bestuurder die net gestart is. Een serieus team dat hard werkt en er ook plezier in heeft.  

U ontvangt een passende beloning en de mogelijkheid uzelf verder te scholen.  

 

Reageren 

Als u reageert, willen we graag weten waarom u een rol als commissaris op voordracht van de 

huurders ambieert, waarom bij een woningcorporatie en waarom bij Wonen Wateringen. 

 

De selectieprocedure wordt begeleid door Atti Poelstra. Vragen kunt u haar stellen via email 

of 06 25 05 17 51. U kunt uw belangstelling melden tot 30 juni 2019 via atti@attipoelstra.nl 

voorzien van uw motivatie en cv.  

Meer informatie over Wonen Wateringen vindt u op Wonen Wateringen. Voordat benoeming 

plaats kan vinden beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en 

betrouwbaarheid van de kandidaat conform het Beoordelingskader geschiktheid en 

betrouwbaarheid dat hiervoor gehanteerd wordt.  

Het eerste gesprek is op 5 juli 2019, overdag, in Utrecht. De tweede gespreksronde is op 11 juli  

2019 ’s avonds bij Wonen Wateringen. Een persoonlijkheidstest is onderdeel van de procedure.  
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