
Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties > Voorbeeld vacaturebeschrijving

Voorbeeld vacaturebeschrijving
 

Lid van de Raad van Commissarissen (m/v)
van Woningcorporatie …..

Woningcorporatie … is …
Overnemen algemeen profiel van de corporatie zoals opgenomen op de website 

Woningcorporatie … heeft een Raad van Commissarissen (RvC) bestaande uit … leden.

Doel van de RvC is vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan het goed 
functioneren van de woningcorporatie. 

De taak van de RvC is om toezicht te houden op de beleidsvorming en –uitvoering van de  
woningcorporatie. De Raad controleert het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde;  
hij vervult voor de bestuurders de werkgeversrol. 

Algemene profielkenmerken voor alle leden van de RvC zijn:
Overnemen profielschets zoals opgenomen op de website en in het jaarverslag 

Gewenste specifieke competenties voor de actuele vacature zijn (zie voorbeeld uit stap 3)
- een degelijke achtergrond in financieel management,
- ervaring als manager in een onderneming of instelling,
- ervaring in de zorg of in de zakelijke dienstverlening.

De functie van lid RvC vraagt als tijdsinvestering: ongeveer … dagdelen per jaar voor reguliere 
vergaderingen, verder tijd voor incidentele bijkomende activiteiten, voorbereidingstijd voor de  
vergaderingen en tijd die nodig is voor  deskundigheidsbevordering.

De honorering van lid van de RvC bedraagt momenteel € xxx per jaar.
De honorering is conform de Honoreringscode Commissarissen van de VTW.

Informatie over de vacature wordt gegeven door …., voorzitter van de Werving- &  
Selectiecommissie, telefoon …..

Reacties op de vacature graag uiterlijk ……  sturen naar: ….. , mailadres …., postadres …..
Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.
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De uit de RvC, het bestuur en …  samengestelde Werving- & Selectiecommissie zal naar  
aanleiding van haar briefselectie een aantal kandidaten uitnodigen voor eerste gesprekken op …., 
in de middag/avond.

Op de website van de corporatie (www.....) is o.a. de volgende informatie te vinden: Statuten, 
Reglement RvC, meest recente jaarverslag (waarin opgenomen het verslag van de RvC met de 
samenstelling van de RvC en het rooster van aftreden).

Op de website van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (www.vtw.nl) is o.a. te 
vinden: Governancecode Woningcorporaties en ‘Criteria goed toezicht’, met o.a. ‘criteria voor de 
individuele commissaris’.


