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Uitnodiging eerste ronde gesprekken
 

Betreft: vacature Lid van de Raad van Commissarissen van............ [naam corporatie] 

Geachte heer/mevrouw ......................... [naam, zonder voornaam of voorletters],

Naar aanleiding van uw reactie op de oproep “Lid van de Raad van Commissarissen” van 
................[naam corporatie] wil de Werving- & Selectiecommissie graag nader met u kennismaken. 
Wij nodigen u daarom uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek op ...... [datum, tijdstip], op 
het kantoor van de woningcorporatie .....................[adres].

Uw gesprekspartners zullen zijn:
Namens de RvC: .............................[naam, functie]; 
Namens de huurdersorganisatie....................[organisatie] .................. [naam, functie];
Namens de OR: . ........................ [naam, functie];  
Namens het bestuur: ...........................[naam, functie];
Zoals in onze wervingsadvertentie staat aangegeven, draagt de huurdersorganisatie één van de 
nieuwe commissarissen voor, vandaar dat wij in deze wervingsprocedure samen met de  
huurdersorganisatie optrekken. De OR participeert in het Werving- & Selectieproces vanwege  
het adviesrecht dat de OR heeft ten aanzien van benoemingen van toezichthouders.
Het bestuur fungeert in deze procedure als adviseur van de RvC.  

De reacties op onze oproep waren zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin zeer positief. In totaal 
ontvingen wij ...... [aantal] reacties van qua kennis en ervaring vrijwel allemaal op het oog 
geschikte kandidaten. In deze eerste selectieronde heeft de commissie vooral gekeken naar welke 
kandidaten het best lijken te beantwoorden aan het specifieke profiel dat wij gegeven de fase van 
ontwikkeling van de corporatie voor ogen hebben. Uit deze selectie zijn nu .... [aantal] uitgenodigd 
voor het kennismakingsgesprek, waaronder dus ook u. 

Het gaat om een eerste persoonlijke kennismaking, vandaar dat wij hier nu niet meer dan drie 
kwartier/een uur [maak een keuze] voor uit hebben getrokken. Mocht van beide kanten de 
interesse blijken om met elkaar verder te gaan dan volgt een uitgebreider gesprek. 

Wilt u ons per mail (mailadres) bevestigen dat wij op voorgestelde datum en tijdstip op u  
kunnen rekenen? Mochten deze onmogelijk voor u zijn, neemt u dan telefonisch contact op met 
.................... [naam, functie], ...... [telefoonnummer], dan zullen wij zien of we met de datum 
kunnen schuiven. 

Met vriendelijke groet, 
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NB: 
De vermelding van huurdersorganisatie en OR is afhankelijk van de keuze van hun betrokkenheid 
bij de procedure (zie stap 6). De vermelding van het bestuur is afhankelijk van de vraag of het 
bestuur van begin af aan betrokken wordt bij de selectie. Als er één directeur-bestuurder is dan 
bestuur vervangen door directeur-bestuurder.


