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1. Arcade 

Arcade is een professionele woningcorporatie en de grootste verhuurder in Westland. Zij houdt zich 

voornamelijk bezig met het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen.  

 

Daarnaast besteedt Arcade bijzondere aandacht aan projecten in de zorg en kinderopvang. Dit doet zij in de 

kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, De Lier, Naaldwijk in de gemeente 

Westland en in de stad Den Haag. Het totale bezit van Arcade is circa 8.730 verhuureenheden met daarnaast 

een ontwikkelportefeuille van 1.300 woningen (nieuwbouw en renovatie). Voor de komende jaren zijn met 

de gemeente Westeland en de gemeente Den Haag prestatieafspraken gemaakt, waarin naast de realisatie 

van nieuwbouw ook afspraken zijn gemaakt over toewijzing, kwaliteit (duurzaamheid) en het sociaal 

domein.  

Op 15 juli 2014 bestond Arcade 100 jaar. 

 

De missie: Arcade biedt iedereen de kans om betaalbaar en passend te wonen.  

Haar kerntaak is het verhuren en ontwikkelen van passende en betaalbare woningen voor huishoudens met 

een laag inkomen. 

Iedereen is even belangrijk. Of het nou gaat om jongeren, ouderen, gezinnen, zorgbehoevenden of 

vergunninghouders. Arcade heeft een ondernemende, pragmatische en brede kijk op haar volkshuisvestelijke 

opgave en draagt naast de kerntaak bij aan het realiseren van leefbare en gedifferentieerde buurten. 

 

Handelen is gericht op het realiseren van de missie 

Arcade richt haar organisatie en haar handelen zo in dat zij optimaal invulling kan geven aan de missie. 

Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal: 

 

Arcade is een zakelijke en sociale onderneming 

Arcade verbindt in haar ondernemerschap zakelijkheid en professionaliteit met solidariteit en menselijkheid. 

Om dit waar te maken wordt eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en initiatief gestimuleerd, zowel 

bij klanten als medewerkers. Als transparante organisatie met een heldere structuur is Arcade bereikbaar en 

aanspreekbaar op gedrag en resultaten. 

 

De klantvraag staat voorop 

Arcade kent de behoeften van haar klanten en speelt flexibel in op ontwikkelingen in haar 

werkgebied. De producten en diensten zijn afgestemd op de huidige en toekomstige vraag. Daarbij is oog 

voor de lokale verschillen binnen de gemeenten. 
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Arcade doet waar ze goed in is en benut kansen wanneer die zich voordoen 

Doen waar ze goed in is: het verhuren, beheren en ontwikkelen van vastgoed met als doel een bijdrage te 

leveren aan de volkshuisvesting. Daarnaast is de organisatie continue op zoek naar kansen om extra bij te 

dragen als de markt daarom vraagt. 

 

Financiële continuïteit is een randvoorwaarde 

De organisatie heeft nu en in de toekomst een financieel gezonde positie. Zij ziet het als 

vanzelfsprekendheid om op verantwoorde wijze haar maatschappelijke opgaven en ambities te realiseren. 

De behaalde kasstromen en rendementen zet zij in voor goede huisvesting van de doelgroep. 

 

Samenwerken om meerwaarde te creëren 

Als marktgerichte organisatie is Arcade naar buiten gericht. Zij werkt nauw samen met gemeenten 

en huurdersvertegenwoordigers aan prestatieafspraken om gezamenlijk invulling te geven aan de 

volkshuisvestelijke ambities en doelen. Daarnaast wordt actief geparticipeerd in netwerken van wonen, zorg 

en welzijn en overleggen met stakeholders op het niveau van buurten, gemeenten en de regio. 

 

Wat wil Arcade we bereiken 

In het ondernemingsplan 'Groei is van belang' heeft Arcade zes prioriteiten bepaald waar zij zich de komende 

jaren op wil richten. Daarmee is de nadruk gelegd de huidige en toekomstige klantvraag, de belangrijkste 

volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied en de optimalisatie van de organisatie. 

 

1. Voldoende passende woningen 

Arcade levert tussen 2017-2021 minimaal 1.250 woningen op, waarvan minimaal 70% appartementen en/of 

nultredenwoningen. De komende jaren wordt ingezet op groei van de woningportefeuille. Binnen het 

ambitieuze nieuwbouwprogramma wordt nadruk gelegd op de bouw van appartementen en/of andere 

nultredenwoningen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag naar huurwoningen die 

passend zijn voor met name kleine huishoudens en gezinnen van alle leeftijden. Dus ook voor de groter 

wordende groep zelfstandig wonende huishoudens met een lichte zorgvraag, nu of in de nabije toekomst. 

 

2. Betaalbare woningen 

Minimaal 70% van de woningvoorraad heeft nu en de komende drie jaar een huurprijs onder de 2e 

aftoppingsgrens. Een betaalbaar woningaanbod voor huishoudens met verschillende inkomens wordt 

gegarandeerd. De woningportefeuille is dan ook gedifferentieerd in verschillende huurprijsklassen; 

voldoende woningen die passend kunnen worden toegewezen aan huishoudens die huurtoeslag ontvangen en 

bezit voor huishoudens die niet huurtoeslaggerechtigd zijn. Zij vormen – met name in de gemeente Westland 

– een groeiend deel van de doelgroep. 
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3. Energiezuinige woningen 

De komende jaren wordt de energiezuinigheid van de woningen verbeterd, waardoor een bijdrage aan de 

vermindering van de CO2 uitstoot. En wordt het wooncomfort en het binnenklimaat in de woning verbeterd 

tegen lagere energielasten. In 2021 heeft de woningportefeuille een energieprestatie coëfficiënt van 

gemiddeld 1,3 (gemiddeld label B). 

 

4. Gedifferentieerde en leefbare wijken 

Er wordt gestreefd naar een woonomgeving met een diversiteit aan woningtypen en (zorg)voorzieningen 

waar bewoners naar tevredenheid wonen en leven. Voor Arcade gaat prettig wonen over meer dan alleen de 

woning. Daarom streeft zij naar een woonomgeving met een diversiteit aan woningtypen en 

(zorg)voorzieningen waar bewoners naar tevredenheid wonen en leven. 

 

5. Toekomstbestendige en klantgerichte dienstverlening 

Uitgangspunt is flexibiliteit voor zelfredzame klanten en persoonlijk contact voor mensen die hulp nodig 

hebben. Arcade blijft continue haar organisatie verbeteren en professionaliseren. De aandacht gaat de 

komende jaren met name uit naar de digitalisering van primaire processen en de klantencommunicatie.  

 

6. Ondernemende en betrouwbare samenwerkingspartner  

Arcade richt zich de komende jaren op het versterken van de rol en de inbreng van haar stakeholders, zodat 

zij door hen wordt gezien als een transparante, initiatiefrijke en betrouwbare onderneming die zakelijkheid 

en menselijkheid combineert. Hiervoor richt Arcade zich de komende jaren op het versterken van de rol en 

de inbreng van haar stakeholders, op haar volkshuisvestelijke prioriteiten en op haar strategische keuzes. 

 

2. Besturingsfilosofie 

Arcade kent een stijl van leidinggeven die gericht is op zelfstandigheid en resultaatgericht werken. 

Hierdoor wordt gewerkt aan een cultuur van eigen verantwoordelijkheid, respectvol en open met elkaar 

omgaan, korte lijnen en een helder structuur. Arcade kan dan ook worden getypeerd als een no-nonsense 

organisatie.  

Het managementteam geeft dagelijks leiding aan 50 enthousiaste en gedreven medewerkers en bestaat uit 

de directeur-bestuurder (René Lemson) en de managers financiën (Wim Hulst) en wonen (Paul Huijsdens). 

 

Arcade wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De bevoegdheid van het bestuur bestaat uit het 

besturen en vertegenwoordigen van de organisatie.  

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de totale verantwoording en de contacten met de Raad van 

Commissarissen. De bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie 

in brede zin en legt daarover intern verantwoording af aan de RvC.  
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De directeur-bestuurder werkt vanuit een duidelijke koers aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in het 

ondernemingsplan en jaarlijks worden geactualiseerd en uitgewerkt in het jaarplan (inclusief meerjaren- 

en jaarbegroting). De bestuurder onderhoudt contacten met de belanghouders van Arcade en neemt de 

belangen van deze partijen nadrukkelijk mee bij de totstandkoming van beleid en de besluitvorming.  

 

3. Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Arcade houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder. 

De RvC functioneert verder als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder. De Raad doet 

dit zoveel mogelijk op afstand, doch kan zich zowel zelfstandig als op verzoek van de  

directeur-bestuurder intensiever richten op bepaalde deelaspecten van het bestuur. Bestuur en Raad van 

Commissarissen onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015 en werken volgens de visie op 

besturen en toezichthouden. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de 

Huurdersvereniging VvA (Vereniging voor Arcadehuurders).  

 

Elke commissaris is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Verder beschikt iedere 

individuele commissaris over een specifieke deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn 

taak. De leden van de RvC beoefenen hun functie gedurende vier jaar uit. Herbenoemingen zijn mogelijk. 

De maximale zittingsperiode is 8 jaar.  

 

Onderwerpen van het toezicht door de RvC: 

 Totstandkoming en realisatie van de strategie en doelstellingen uit het ondernemingsplan en 

jaarplan; 

 Kwaliteitsbeleid voor de woningvoorraad; 

 Risico’s verbonden aan de activiteiten van Arcade en de opzet en werking van het interne 

risicobeheersing- en controlesysteem; 

 Maatschappelijke verantwoording aan huurders en overige belanghouders; 

 Financieel verslaggevingsproces, jaarrekening en tussentijdse rapportages; 

 Naleving van alle op Arcade toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, 

het bewonersbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur 

gedaan en wordt bewaakt door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is 

toezichthouder, raadgever en belangenbehartiger tegelijk. De grootste kracht is dat de Raad als 

onafhankelijk adviseur naar de samenhang in de organisatie kan kijken. Integraal toezicht in optima forma 

dus.  
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De Raad komt gemiddeld vijf keer in een reguliere vergadering bij elkaar. Daarnaast kunnen er speciale 

bijeenkomsten voorkomen zoals gesprekken met de OR, de huurdersvereniging en eventuele fusiepartners. 

Ook kunnen themadagen en projectbezoeken een bron van informatieve oordeelsvorming zijn. Het bestuur 

legt ieder jaar een aantal besluiten ter goedkeuring voor aan de Raad. Het ondernemingsplan van Arcade 

dient hier als toetsingskader. 

 

De Raad is voor zijn functioneren afhankelijk van goede en betrouwbare informatie. Een belangrijke bron 

is het bestuur, maar daarnaast zorgen de onderstaande bronnen ook voor de nodige input: 

• Ministerie voor Wonen en Rijksdienst 

• Autoriteit Woningcorporaties (Aw) 

• WSW ( Stichting Waarborgfonds Sociale  Woningbouw) 

• gemeenten 

• (externe) controller 

• pers 

• huurdersorganisaties 

• ondernemingsraad 

• managementteam 

 

Zoals gebruikelijk evalueert de Raad het eigen functioneren en dat van de individuele leden. Daarbij gaat 

het vooral om ervoor te zorgen dat het interne toezicht meegroeit met de steeds hogere eisen die worden 

gesteld. De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 leden. 

 

Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat zij uit generalisten bestaat die 

gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. In de bezetting van de Raad van Commissarissen zijn twee 

commissarissen voorgedragen door de huurdersvereniging. Voor de integrale besluitvorming zijn leden 

nodig die een aandachtsgebied hebben maar bovenal een helikopterview. Zij dienen in staat te zijn om 

scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij dienen te weten waarop zij dienen te sturen en de juiste 

vragen te kunnen stellen.  

Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en 

afkomstig uit de non-profit. Daarnaast streeft de Raad naar een evenwichtige leeftijdsopbouw, een balans 

tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen en naar diversiteit in achtergrond 
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4. Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging 

Vanwege het bereiken van het einde van de zittingsperiode en het niet meer herkiesbaar zijn van een 

commissaris, is binnen de raad een vacature ontstaan. In deze veelzijdige en zeer interessante functie 

bent u mede het proactieve bestuurlijke geweten van Arcade.  

 

Voor de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen is kennis en ervaring primair vereist op  de 

volgende aandachtsgebieden: 

 Volkshuisvesting 

 Juridisch (WO rechten) 

 

Voor de organisatie is het van belang dat het lid bij voorkeur woonachtig of werkzaam is in de gemeente 

Westland dan wel aantoonbaar binding heeft met deze gemeente. 

 

Gezien het feit dat deze functie op voordracht van de huurdersvereniging is, wordt in het bijzonder gelet 

op de maatschappelijke betrokkenheid, sociale vaardigheden en het empathisch vermogen van de 

kandidaten. De commissaris is in staat te verbinden. Kennis van bij de lokale omgeving is een pré, 

aansluiting vinden en hebben met de klant is een must. 

 

Huurdersvereniging VvA (Vereniging voor Arcadehuurders) komt op voor de belangen van alle huurders. 

Het bestuur van VvA overlegt met Arcade over zaken die alle huurders aangaan. De huurdersvereniging 

adviseert over huurverhoging en is betrokken bij het overleg over sloop en nieuwbouw. De 

huurdersvereniging informeert haar leden een aantal keer per jaar met een bulletin en een jaarlijkse 

ledenvergadering.  

 

Bij Arcade werkt de Raad van Commissarissen op basis van de inbreng van de kennis, ervaring en 

vaardigheden van de verschillende leden. Om effectief te kunnen overleggen, dient elk lid te beschikken 

over: 

 Communicatieve en sociale vaardigheden. 

 Organisatiesensitiviteit. 

 Gevoel voor verhoudingen tussen partijen. 

 Kennis en inzicht in sociale-, beleids- en bedrijfsprocessen. 

 

Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen, ten 

aanzien van zijn of haar kennisgebied, weet te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de 

woningcorporatie in het bijzonder. Het is daarnaast vanzelfsprekend dat een lid van de Raad zonder last 

of ruggespraak naar derden en vrij van andere zakelijke belangen die kunnen conflicteren met het belang 

van Arcade, kan handelen.  
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Functie-eisen 

 Academisch werk- en denkniveau/HBO opleiding met ervaring. 

 Bekend zijn met organisaties met een vergelijkbare problematiek en/of hebben van aantoonbare 

bestuurlijke ervaring in organisaties van redelijke omvang. 

 Bekendheid/affiniteit met de onroerend goed- en volkshuisvestingssector in het algemeen en met het 

werkgebied van Arcade in het bijzonder. 

 Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen.  

 Kennis van fusies, waardebepaling en overname.  

 Voldoende beschikbare tijd voor de taken. 

 Bereidheid om jaarlijks bij te scholen. 

 Visie kunnen ontwikkelen voor de lange termijn.  

 Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. 

 Begrijpen van het politieke spel, de procedures en bevoegdheden. 

 Check & Balances uit bedrijfsinformatie hanteren.  

 

Competenties  

Analytisch, anticiperen, ondernemingszin, inlevingsvermogen, loyaliteit. 

 

Competenties conform bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

2015 (BTiV). 

Geschiktheid voor het lidmaatschap van de raad van commissarissen: competenties (alfabetische volgorde)  

 

Commissarissen  

 

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 bestuurders.  
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Bestuurlijk inzicht  

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor 

de ontwikkelingen, machtsverhoudingen 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 verantwoordelijkheden. 

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.  
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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.  

  

5. De voorwaarden 

De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot 

herbenoeming na de eerste zittingsperiode. 

 

De bezoldiging bedraagt voor een commissaris € 9.500.  

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een onkostenvergoeding ten behoeve van de opleidingsfaciliteiten.  

 

Door te reageren op deze vacature verklaart de kandidaat geen activiteiten c.q. functies uit te oefenen 

die onverenigbaar zijn met het RvC lidmaatschap conform artikel 30 lid 6 van de Woningwet 2015. 

 

6. De selectieprocedure 

Christel Reinders van QuiEs Executive Search begeleidt deze procedure. 

De eerste gespreksronde met QuiEs vindt plaats in week 2 tot en met 4.  De vervolggesprekken met de 

selectiecommissie vinden plaats in week 5 t/m 9 en afrondend met de RvC in week 11 2020. Deze 

gesprekken vinden plaats in Naaldwijk. 
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Na de gespreksrondes doet de selectiecommissie een voorstel aan de Raad van Commissarissen voor 

benoeming. Wanneer de Raad zich hier in kan vinden volgt de fit-en-propertest; 

 

Sinds 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op alle woningcorporaties in 

Nederland. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de 

minister voor Wonen en Rijksdienst en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de 

sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De Aw kan zelfstandig 

ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het geven van een 

aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een actieve of passieve toezichthouder en/of het 

opleggen van een dwangsom.  

De Aw heeft als opdracht om op basis van risico’s en ook ter plaatse bij de woningcorporaties toezicht te 

houden. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op de onderwerpen: rechtmatigheid, financiële 

continuïteit, governance en integriteit. 

 

Bovenstaande heeft derhalve gevolgen voor de selectieprocedure. Commissarissen bij woningcorporaties 

worden sinds 2015 bij (her-) benoeming uitvoerig getoetst op hun geschiktheid door de Woonautoriteit. De 

zogenaamde Fit-en-propertest. De fit en proper test bestaat uit de bestudering van ingestuurde 

documenten en uit een fit en proper gesprek. 
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7. Bijlage Organigram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


