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Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Een 
op drie huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. De kernopgave van 
corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden 
dan ook steun in de rug nodig hebben. Aedes is de branchevereniging van 300 
woningcorporaties en behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken 
en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. De VTW is de beroepsvereniging 
van 1.400 commissarissen die toezicht houden bij ruim 300 woningcorporaties en behartigt hun 
belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van 
woningcorporaties. 
 
De ‘Governancecode woningcorporaties 2015’ geldt vanaf 1 mei 2015 voor leden van Aedes en 
de VTW. De al langer bestaande AedesCode is opgegaan in de Governancecode en de naam 
AedesCode is verdwenen. De Governancecode woningcorporaties 2015 weerspiegelt hoe 
woningcorporaties in 2015 denken over goed bestuur en toezicht. De Governancecode gaat ook 
expliciet in op deze onderwerpen. Alle leden van Aedes en de corporaties waar VTW-leden 
toezicht houden zijn gebonden aan de Governancecode. Door middel van de Governancecode 
waarborgen corporaties goed bestuur en toezicht, een transparante inrichting van de 
organisatie, een voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en een zorgvuldige 
omgang met hun klanten. Door het aanvaarden van de Governancecode geven corporaties aan 
dat zij aanspreekbaar zijn op hun maatschappelijke functie en prestatie. 
Zie voor meer informatie www.vtw.nl en www.aedes.nl  
 
Commissie Governancecode Woningcorporaties 
In november 2016 is de Governancecode tekstueel op enkele punten aangepast door het 
optuigen van een Commissie Governancecode Woningcorporaties van Aedes en VTW samen. De 
al langer bestaande Commissie AedesCode is toen hernoemd tot Commissie Governancecode en 
ziet vanaf dat moment niet alleen op leden van Aedes, maar ook op corporaties waar VTW-
leden toezicht houden.  
 
Deze onafhankelijke Commissie GovernanceCode Woningcorporaties toetst op verzoek van 
belanghebbenden (o.a. corporaties, huurders) het gedrag van corporaties die lid zijn van Aedes 
of corporaties waar VTW-leden toezicht houden. De Commissie Governancecode 
Woningcorporaties spreekt zich uit over de vraag of een corporatie al dan niet heeft gehandeld 
in strijd met de Governancecode. De Commissie toetst marginaal (dwz de Commissie kijkt of 
een corporatie het besluit in redelijkheid, gelet op de daarbij betrokken belangen, had mogen 
nemen. De Commissie oordeelt dus niet over de inhoud van het besluit zelf maar kijkt alleen of 
het besluit op de juiste manier tot stand is gekomen). Op basis van de uitspraak adviseert de 
Commissie de besturen van Aedes en VTW of aan het handelen van een lid in strijd met de 

http://www.vtw.nl/
http://www.aedes.nl/


Governancecode (verenigingsrechtelijke) sancties zijn verbonden. Het bestuur van Aedes of 
VTW kan hiertoe besluiten. 
De uitspraken van de Commissie zijn bindend en worden gepubliceerd. 
 
De commissie bestaat uit vijf personen (voorzitter en vier leden) en is momenteel als volgt 
samengesteld: 

 de heer drs. W.J. Deetman 
 de heer mr. drs. J.P. Broekhuizen 
 de heer dr. J. W. A. Van Dijk 
 mevrouw mr. D. Rethmeier-Marres 
 mevrouw drs. G.T. Willemsma 

 
De Commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar meestal in Den Haag. Indien hiertoe 
aanleiding bestaat wordt een extra vergadering of hoorzitting belegd. De tijdsbesteding van een 
vergadering betreft ongeveer 3 uur voorbereiding en 2 uur vergadertijd.  
 
Voorzitter en leden ontvangen een bij de functie passende vergoeding. 
 

Profiel Voorzitter 
 
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter, Wim Deetman, die per 1 september 2017 de 
functie zal neerleggen zoeken Aedes en VTW een nieuwe voorzitter van de Commissie.  
 
De voorzitter is verantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van klachten en 
toetsingsverzoeken van belanghebbenden en voor het functioneren van de commissie. Hij/zij 
bewaakt de onafhankelijkheid van de Commissie en bewaakt tevens de goede afstemming met 
het bestuur van zowel Aedes als VTW.  
 
Aedes/VTW zoekt een gezaghebbende en inspirerende voorzitter die op onafhankelijke en 
deskundige wijze leiding geeft aan de Commissie Governancecode en het proces van 
klachtenbehandeling. De voorzitter zit ook de hoorzittingen voor. Werkt nauw samen met de 
overige leden van de commissie, zodat er steeds een gedragen en gemotiveerd advies van de 
commissie tot stand komt. Weegt net als de andere commissieleden belangen, beleid en 
regelingen zorgvuldig af. 
 
De ideale kandidaat kenmerkt zich door de volgende combinatie van competenties: 

 beschikt over persoonlijk gezag en bij voorkeur landelijke bekendheid; 
 beschikt over ruime (politiek) bestuurlijke ervaring danwel heeft een achtergrond in de 

rechterlijke macht of wellicht in de wetenschap (hoogleraar); 

 is thuis in het functioneren van maatschappelijke ondernemingen; 
 heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen; is in staat zich in de positie van beide 

partijen te verplaatsen en is onbevooroordeeld; 



 beschikt over een gedegen kennis van en ervaring met bestuursrechtelijke processen en 
geschillenbeslechting; heeft gevoel voor administratieve processen en is juridisch zeer 
zuiver; 

 is in staat om ervaring, ‘good governance’ en regelgeving aan elkaar te koppelen; 
 is empatisch, open en transparant, staat voor integriteit; 
 heeft een moderne kijk op governance, is onafhankelijk en staat boven de partijen; 
 is bij benoeming tot, en in functie als voorzitter niet op enigerlei wijze verbonden aan 

een woningcorporatie.  
 
Planning 
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data: 

 Eerste ronde gesprekken: 8 mei  
 Tweede ronde gesprekken: 15 mei 
 Pre employment screening: voor 12 juni  
 Definitief besluit benoeming door Bestuur Aedes-VTW: 4 juli  
 Openbaarmaking benoeming  Aedes- VTW: 5 juli 2017 
 Start als voorzitter per 1 september 2017. 

 
Procedure 
De voorzitter wordt benoemd door het Bestuur van Aedes en VTW. 
Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van de procedure.  
 
Aedes en VTW laten zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van 
Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse tot uiterlijk 9 
april 2017 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan 
aedesvtw@vanderkruijs.com.  
 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dorothea van Rijnen of Eva Dankers op 
030-8200065.  
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u 
contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt omdat wij helaas 
uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief 
vaak tot storingen in het email verkeer leiden waarbij u als afzender ook geen bericht van een 
foutmelding krijgt. 
 

Profiel lid 

 
Vanwege het vertrek van het lid drs. G.T. Willemsma, wiens termijn verstrijkt, zoeken Aedes en 
VTW per 1 september 2017 een nieuw lid van de Commissie. Het lid is medeverantwoordelijk 
voor de zorgvuldige behandeling van klachten en toetsingsverzoeken van belanghebbenden. 
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De ideale kandidaat kenmerkt zich door de volgende combinatie van competenties: 

 is thuis in het functioneren van maatschappelijke ondernemingen; 
 heeft bestuurlijke ervaring bij gemeente/provincie/waterschap/maatschappelijke 

onderneming; 

 heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen; is in staat zich in de positie van beide 
partijen te verplaatsen en is onbevooroordeeld; 

 heeft kennis van of ervaring met governancecodes, het bestuursprocesrecht, 
geschilbeslechting en bezwaarprocedures; 

 heeft kennis van, ervaring met en gevoel voor de positie en belangen van consumenten 
(huurders); 

 beschikt over een open mind; analytisch, is in staat een eigen visie te formuleren, maar 
ook open te staan voor nieuwe visies en visies van gesprekspartners; 

 is bij benoeming tot, en in functie als lid niet op enigerlei wijze verbonden aan een 
woningcorporatie; 

 beschikt bij voorkeur over bekendheid met het terrein van woningcorporaties. 
 
Gelet op de samenstelling van de commissie is er bij gelijke geschiktheid de voorkeur voor een 
vrouwelijke kandidaat. 
 
Planning 
De werving van het lid is voorzien na de werving van de voorzitter en is gericht op een start per 
1 september 2017. Een definitieve tijdsplanning volgt.  
 
Procedure 
Het lid wordt benoemd door het Bestuur van Aedes en VTW.  
Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Dorothea van Rijnen of Eva Dankers op 
030-8200065.  
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u 
contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt omdat wij helaas 
uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief 
vaak tot storingen in het email verkeer leiden waarbij u als afzender ook geen bericht van een 
foutmelding krijgt.  
 


