
 
 

Vacature voor Bestuurslid VTW 
Met een juridische achtergrond, denkt in oplossingen, dynamisch 

en op de relatie gericht 
 

Voor het VTW bestuur zoekt de commissie Aanbeveling & Beroep een nieuw 

bestuurslid. De VTW heeft een bestuur bestaande uit zes leden. Door het 
verstrijken van de benoemingstermijn van één van de bestuursleden, ontstaat er 

een vacature. In de ALV van 26 november zal een nieuw bestuurslid benoemd 
worden.  
 

Het profiel voor het bestuurslid is bijgevoegd (in juni vastgesteld door het VTW 
bestuur). Het bestuur is op zoek naar iemand met een juridisch profiel, een 

actieve jurist en zo mogelijk met enige HR ervaring als toekomstig voorzitter van 
de remuneratiecomissie.  
 

Specifiek voor deze vacature wordt, gelet op de teamsamenstelling van het 
huidige bestuur, gezocht naar een bestuurslid die van nature denkt in 

oplossingen, dynamisch is, enthousiasmerend en op de relatie gericht. Daarnaast 
zoeken we bij voorkeur een kandidaat uit het noorden/oosten van het land, 
werkzaam als toezichthouder in een middelgrote corporatie. En bij voorkeur een 

vrouw.  

Het is bovendien van belang dat het bestuurslid de waarde inziet van houding en 
gedrag, boardroomdynamics en teambuilding voor goed functionerende 

RvC's. Dit in het kader van de extra aandacht die hiervoor is vanuit de VTW 
beweging Toezicht met Passie. Eventueel kan in de selectieprocedure gewerkt 

worden met het inzetten van een beperkte persoonlijkheidstest.  

De gesprekken met de commissie Aanbeveling & Beroep vinden plaats 
op vrijdag 11 oktober oktober tussen 10.00 en 14.00 uur in Utrecht. Een 
vervolggesprek met het bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 15 oktober 

tussen 13.00 en 15.30 uur in Zoetermeer. U kunt reageren naar het VTW 
bureau tot 23 september 2019 met uw motivatie en CV.  

  
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de commissie Aanbeveling & Beroep, Lucelle van Hövell tot 

Westerflier (06-23503954) of met de directeur van de VTW, Albert Kerssies (06-
29606702). 
 


