
                      
 

 
 

Kwaliteitsprofiel in het kader van de werving van een huurderscommissaris 

Deze notitie is opgesteld voor belangstellenden voor een commissariaat bij Woningbouwvereniging Poortugaal (WBV 

Poortugaal). WBV Poortugaal laat zich bij deze werving en selectie begeleiden door het onafhankelijk adviesbureau 

BDO.  

 

Indien u naar aanleiding van of in aanvulling op dit profiel en de wervings- en selectieprocedure nadere telefonische 

informatie wenst, kunt u daarvoor tijdens kantoortijden contact opnemen met de heer Jaap Kleijwegt van BDO, 

telefoon 06- 26 39 48 90. Hij begeleidt deze werving. 

 

Missie en visie 

WBV Poortugaal is een betrokken, benaderbare en betrouwbare woningcorporatie die circa 1.200 verhuureenheden 

beheert. Wij bieden kwalitatief goede, betaalbare en gevarieerde woningen aan onze doelgroepen in de gemeente 

Albrandswaard met de focus op Poortugaal.  

 

Onze missie 

Zorgen voor goede en betaalbare huisvesting in een dorpse setting voor huishoudens die daar zelf niet 

in kunnen voorzien  

 

Dat is onze basis. Dat is waar we voor bestaan. 

 

Door ervoor te zorgen dat woningen ook betaalbaar blijven voor huishoudens met een laag inkomen en door onze 

sterke lokale verankering onderscheiden we ons van commerciële partijen.  

 

Binnen onze woningmarktregio onderscheiden we ons door het type woningen en het woonmilieu dat we bieden: 

laagbouw in een groene, rustige omgeving dichtbij de stad.  

 

Als woningbouwcorporatie onderscheiden we ons door onze kleinschaligheid. Dat past bij de dorpse setting 

waarbinnen we werken.  

 

Onze visie  

Een duurzame sociale woningvoorraad die toekomstbestendig is. 

 

Dat is waar we op in zetten, dat is waar we voor gaan.  

 

Een duurzame woningvoorraad is een woningvoorraad die: 

 voldoende flexibel is 

 waarvan de kwaliteit op orde is 

 energiezuinig is 

 past en aansluit bij de huidige en toekomstige bewoners 

 in geleidelijk en beheerst tempo, maar wel continu, wordt vernieuwd. 
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In 2018 bestaan we 100 jaar. In 1918 werd WBV Poortugaal opgericht en een jaar later bouwden we de eerste 

woningen. Sinds die tijd zijn we geleidelijk gegroeid naar een professionele corporatie met een bezit van bijna 1200 

woningen. In ons bezit hebben we een aantal monumentale woningen die ouder zijn dan de woningbouwvereniging 

zelf. Woningen gaan lang mee. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat een woning een levensduur van 75 jaar haalt 

bijna 80% is. En dat betekent nogal wat. Terwijl woningen blijven staan, verandert de wereld erom heen. 

Veranderingen die de laatste jaren, onder invloed van technologische ontwikkelingen, steeds sneller gaan. Woningen 

gaan veel langer mee, dan dat wij vooruit kunnen kijken.  

 
Ook WBV Poortugaal staat de komende jaren voor de opgave om samen met andere partners en onze huurders een 

weg te vinden binnen de continu veranderende omgeving. Wij willen dat doen op een manier die zorgvuldig is, die 

rekening houdt met de behoeften van de doelgroep en die ervoor zorgt dat mensen zich thuis blijven voelen. 

Verandering is gemakkelijker wanneer er een alternatief en een perspectief voor handen is. Wij zien het als onze 

uitdaging om binnen onze mogelijkheden en binnen ons werkveld alternatieven en perspectieven te creëren. Op de 

website www.wbvpoortugaal.nl vindt u onder het kopje vereniging ons Koersplan, waarin onze speerpunten en 

ambities t/m 2020 staan benoemd.  

 

De Raad van Commissarissen (RvC) 

De RvC bestaat uit drie leden. De huurders hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor de 

benoeming van één lid van de RvC. Dit hoeft geen huurder te zijn. 

 

De zittende huurderscommissaris is aftredend in november 2018 vanwege het verstrijken van de maximale 

zittingstermijn. Dit is de heer J. Kranenburg. Bij een voordracht van een kandidaat voor deze huurderszetel moet het 

door de raad vastgestelde kwaliteitsprofiel in acht worden genomen en moeten ten minste 25 huurders instemmen 

met de voordracht. Indien er meerdere kandidaten zijn voor de huurderszetel, dan is een assessment mogelijk  voor 

alle voorgedragen kandidaten. Voor deze vacature worden kandidaten opgeroepen via een brief aan de huurders (zie 

bijlage nr.3).  

 

Bij de samenstelling van de raad wordt integraal de Governancecode Woningbouwcorporaties 2015 toegepast. In 

deze code, in de statuten en de profielschets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de RvC. Een van de 

eisen betreft de Permanente Educatie. Van een commissaris wordt verwacht dat deze aan deze verplichtingen 

voldoet. Zowel de code, het reglement van de RvC als de algemene profielschets kunt u raadplegen op de website 

www.wbvpoortugaal.nl. 
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Doel van de functie  

Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke en statutaire doelstellingen van de 

rechtspersoon. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen staat voorop. Het interne toezicht houdt de 

corporatie op de juiste maatschappelijke koers. Het toezicht moet met name sterk ingebed te zijn in de maatschappij 

en in het toezicht moet de afweging van verschillende maatschappelijke belangen aan de orde komen. Goed intern 

toezicht betekent dat het externe toezicht van de overheid niet leidt tot ingrijpen door die overheid. Over het houden 

van toezicht wordt zo veel mogelijk in het openbaar verantwoording afgelegd, onder meer in het jaarverslag van de 

RvC als onderdeel van de jaarlijks op te stellen stukken over het voorafgaande boekjaar. 

De algemene taak van de RvC valt in twee delen uiteen: 

1. Toezicht houden op het beleid van het Bestuur de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming. 

2.      Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Bestuur van de rechtspersoon. Waarbij de RvC gezien de 

omvang van de organisatie ook de rol van klankbord heeft voor de organisatie/ het Bestuur.  

Een multidisciplinair team 

De raad functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. Van de leden 

van de raad wordt derhalve een aantal kwaliteiten gevraagd waar een ieder over moet beschikken en een aantal 

meer specifieke inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden per lid. Het werk- en denkniveau van de leden van de 

RvC ligt minimaal op hbo-niveau, waarbij alle commissarissen over een, op hun deskundigheid, relevant netwerk 

beschikken. De voorzitter van de RvC draagt zorg voor het optimale verloop van de vergaderingen en voor het 

functioneren van de leden van de raad. De corporatie draagt zorg voor adequate ondersteuning van de raad als 

geheel, van de voorzitter en van de leden van de raad. De RvC zorgt voor voldoende tegenwicht (‘countervailing 

power’) binnen de RvC en tussen RvC en het Bestuur. 

Om de raad naar behoren samen te stellen, wordt bij vervulling van de vacature gelet op afdekking van relevante 

aandachtsgebieden, op leeftijdsopbouw, man-vrouwverhouding en op een afspiegeling van belangrijke 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Competenties en vaardigheden 

In de profielschets van de RvC (www.wbvpoortugaal.nl) staan de algemene toezichthoudende kwaliteiten van de 

leden van de raad.  

 

Alle leden van de raad beschikken over de volgende algemene toezichthoudende kwaliteiten: 

a. affiniteit met de missie, visie en strategische doelstellingen van WBV Poortugaal en het vermogen deze in hun 

samenhang te kunnen bezien en te kunnen beoordelen en bewaken 
b. maatschappelijke trends weten te vertalen naar de volkshuisvesting in het bijzonder. Besef van de (specifieke) 

maatschappelijke rol van de woningcorporaties 
c. realistisch, toekomstbewust en risicobewust 
d. bereidheid om het eigen individuele functioneren kritisch te bekijken en om het functioneren als raad kritisch te 

bekijken en in het openbaar daarover verantwoording te willen afleggen 
e. vanuit de taakafbakening tussen de raad en het bestuur kritisch en onafhankelijk het beleid en de 

bedrijfsresultaten van de corporatie kunnen beoordelen 
f. inzicht in en ervaring met de aansturing van bedrijf- en beleidsprocessen in vergelijkbare organisaties en in staat 

zijn en gericht zijn op het onderkennen en signaleren van risico’s voor stabiliteit en continuïteit van de 
organisatie 

g. met tact en overwicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen, daarover met gezag en persoonlijkheid 
overleg kunnen voeren met de professionele bestuurder (en managementteam) en van daaruit kunnen handelen 

h. het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties met belanghouders 
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i. vanuit een analytisch vermogen, scheiden van hoofd- en bijzaken, de bestuurder kunnen bevragen en tussen de 

regels kunnen luisteren 
j. deel kunnen uitmaken van een team en een persoonlijke inzet hebben en tonen 
k. het beschikken over ethische kennis, integriteit en moreel besef en hier naar handelend en op aanspreekbaar 

zijn 
l. bewust van hun voorbeeldfunctie en dat het gedrag is van invloed op het functioneren van de gehele sector 
m. blijven hun kennis ontwikkelen door trainingen en cursussen bij die kennisontwikkeling wordt aandacht besteed 

aan gewenst gedrag 
n. werving en selectie van het bestuur. Inzicht in de rol van werkgever.  
 

Aanwezige kennis en ervaring in de Raad van Commissarissen  

Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de RvC reeds beschikt over kennis betreffende het juridische profiel en 

het sociaal maatschappelijk profiel in de persoon van de voorzitter van de raad. En voor het financieel-economisch 

profiel in de persoon van de secretaris van de raad.  

 

Volkshuisvestelijk/vastgoedprofiel 

Gezien de maatschappelijke opgave die er nu ligt voor Poortugaal is er met name behoefte aan iemand met een 

breed inzicht in volkshuisvestelijke ontwikkelingen en in de vastgoedpraktijk. De economische crisis, de bezuinigingen 

vanuit de overheid, de veranderende wet- en regelgeving voor woningcorporaties hebben gevolgen voor de sociale 

doelgroep en in het bijzonder de huurders en woningzoekenden van WBV Poortugaal. De kandidaat weet wat er 

speelt binnen de buurten en heeft inzicht in sociale processen.  

 

Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar 

‘eigenaar’ van wordt. Immers: alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle 

beleidsterreinen. 

 

Gezien de samenstelling van het team, worden kandidaten die woonachtig zijn in dan wel een binding hebben met 

Albrandswaard en vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te reageren op deze vacature. 

 

De honorering van RvC valt binnen de WNT en de sectorregeling en bedraagt voor een commissaris € 7.315,- bruto 

op jaarbasis.  

 

Onafhankelijkheid 

De commissarissen zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of 

verantwoordingsplicht naar een achterban, ten opzichte van elkaar en het bestuur. Zie bijlage nr. 1 en 2.  

 

Procedure 

Bent u geïnteresseerd in de functie met het volkshuisvestelijk/vastgoed profiel, dan verzoeken wij u conform de 

oproep in de brief aan de huurders (zie bijlage) uiterlijk 15 mei 2018 uw voordracht kenbaar te maken aan 

de heer J.W. van der Meer in zijn functie als voorzitter van de RvC van WBV Poortugaal. Kandidaten die worden 

voorgedragen door de huurders moeten schriftelijk verklaren dat zij kennis hebben genomen van het 

kwaliteitsprofiel, de statuten en het huishoudelijk reglement en dat zij een eventuele benoeming aanvaarden. De 

voordracht moet kenbaar worden ondersteund door ten minste 25 huurders.  

 

Voor de vacature vinden de selectiegesprekken plaats met de selectiecommissie. De selectiecommissie wordt 

voorgezeten door de heer Kleijwegt als extern deskundige en bestaat daarnaast uit de voorzitter van de RvC van 

WBV Poortugaal en een derde onafhankelijk lid.  
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Bijlage 1: Uit onze statuten.   

Artikel 1 -  Onverenigbaarheden Raad van Commissarissen  

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met: 
a. het lidmaatschap van een Bestuur van een toegelaten instelling; 
b. het eerdere lidmaatschap van het Bestuur van de vereniging of haar 

directe rechtsvoorganger; 
c. het eerdere lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van een 

toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde 
van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering 
aan die toegelaten instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d 
van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 
48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 
104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is 
opgelegd; 

d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, Raad van 
Commissarissen of dienovereenkomstige andere toezichthoudende 
instantie, indien een ander lid van de Raad van Commissarissen van de 
vereniging zitting heeft in zodanige raad of instantie; 

e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere 
rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang 
gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de 
vereniging bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap; 

f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders of 
van de raad van een gemeente waar de vereniging haar zetel heeft of 
feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich 
ten doel stelt de belangen van gemeenten te behartigen; 

g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een 
provincie waar de vereniging haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of 
van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen 
van provincies te behartigen; 

h. het lidmaatschap van een dagelijks Bestuur van een waterschap waar 
de vereniging haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een 
orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van 
waterschappen te behartigen; 

een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een 

waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie 

verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid 

ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de vereniging of bij 
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de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein 

van de volkshuisvesting; 
een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek met de vereniging; 

k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van 

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij 

een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen 

zijn met die van de vereniging; 

l. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of het voeren van een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding met een lid van het Bestuur, een lid 

van de Raad van Commissarissen of een werknemer van de vereniging; 

m. een bestuurslidmaatschap bij of een arbeidsovereenkomst met een 

werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling 

van arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen; 

n. het al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in 

artikel 7:601, eerste lid, Burgerlijk Wetboek werkzaam zijn voor een 

beheerorganisatie waaraan de vereniging haar werkzaamheden (deels) 

heeft uitbesteed; 
o. bestuurslid is van een door de vereniging erkende huurdersorganisatie 

als bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder. 

2. Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in 

aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat 

hij aan de Raad van Commissarissen een verklaring heeft overgelegd, die 

inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie 

heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het 

maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien 

waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of 

maatregel wegens falend toezicht, falend Bestuur of falend beleid is 

opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is 

veroordeeld. 
3. Een lid van de Raad van Commissarissen ten aanzien van wie zich een 

onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit 
onmiddellijk aan de voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk 
ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Commissarissen. 
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Bijlage 2: HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015. GESCHIKTHEID VOOR 
HET LIDMAATSCHAP VAN HET BESTUUR OF DE RAAD VAN TOEZICHT: COMPETENTIES (ALFABETISCHE 

VOLGORDE):  
 

 Authenticiteit: is consistent in woord en daad. Dit betekent ook het open communiceren van  
intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouders  
juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico’s en problemen naar de  
toezichthouders.  

 Besluitvaardig: neemt op tijd noodzakelijke beslissingen door het nemen van acties of door zich  
vast te leggen d.m.v. het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken  
van keuzes.  

 Communicatief vermogen: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze en vorm een  
boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en  
nemen.  

 Helikopterzicht en oordeelsvorming: 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 TI in gevaar kunnen brengen.  

 Integer: is eerlijk en oprecht, heeft geen verborgen agenda’s, is niet omkoopbaar.  

 Klant- en kwaliteitsgericht: is gericht op het leveren en waar nodig/mogelijk verbeteren van  
kwaliteit. Dit betekent ook dat geen toestemming wordt verleend voor werkzaamheden die niet tot  
de kerntaken van de TI behoren en investeringen in deelnemingen, waarvan hij/zij door  
onvoldoende inzicht in de uitgangspunten of aannames, de risico‘s niet voldoende kan inschatten.  
Signaleert en onderzoekt de wensen en behoeften van huurders en andere belanghebbenden en  
handelt hiernaar. Zorgt voor juiste, volledige, transparante en evenwichtige informatieverstrekking  
aan belanghebbenden.  

 Leiderschap: geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand  
en handhaaft deze en stimuleert, motiveert en ontwikkelt de beschikbare human resources/borgt  
de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Staat  
open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.  

 Loyaliteit en beschikbaarheid: identificeert zich met de (maatschappelijk positie van de) TI en  
voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij/zij ondanks eventuele nevenfuncties voldoende tijd aan  
zijn/haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.  

 Omgevingssensitiviteit: heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens  
binnen de TI. Is goed geïnformeerd over de relevante maatschappelijke, politieke en andere  
ontwikkelingen in de omgeving van de TI alsook over de belangen van stakeholders en kan deze  
informatie effectief benutten.  

 Onafhankelijkheid: is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover  
anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de TI. Opereert  
hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke  
belangen (potentieel) conflicteren.  

 Onderhandelingsvaardigheid: ontdekt en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze  
die tot overeenstemming leidt.  

 Overtuigingskracht: kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen  
op het standpunt van anderen. Is een stevige persoonlijkheid en kan zijn of haar rug recht houden.  

 Samenwerkingsvermogen: 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.  

 Strategische sturing: een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen.  
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Bijlage 3: Brief huurders 

 

Oproep: Woningbouwvereniging Poortugaal is op zoek naar een huurderscommissaris!  

 
Beste heer, mevrouw,  

Woningbouwvereniging Poortugaal is op zoek naar een huurderscommissaris. De heer Jan Kranenburg is de huidige 

huurderscommissaris en hij is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar. Hij zal 

aftreden in november 2018.  

Onze huurders hebben op grond van onze statuten het recht voor één zetel binnen de Raad van Commissarissen een 

persoon voor te dragen voor benoeming. Deze voordracht is bindend. De voorgedragen persoon hoeft geen huurder 

te zijn. Bij de voordracht moet het door de raad vastgestelde kwaliteitsprofiel in acht worden genomen en er moeten 

ten minste 25 huurders instemmen met de voordracht. 

Met deze brief roept WBV Poortugaal kandidaten op voor de zetel van huurderscommissaris. Het betreft kandidaten 

met het kwaliteitsprofiel volkshuisvesting/vastgoed. Hieronder enkele aspecten uit de functie. Bekendheid met:  

 Herstructurering 

 Projectontwikkeling 

 Onderhoud vastgoed 

 Risico’s verbonden aan vastgoed 

 Zorg gerelateerd vastgoed 

 Verduurzaming.  

 

Voor het volledige kwaliteitsprofiel verwijzen wij naar onze website www.wbvpoortugaal.nl. Lokale gebondenheid 

en/of bekendheid is een pré. 

Tot 15 mei 2018 kunnen kandidaten voor deze huurderszetel in de raad worden voorgedragen. 

Een voordracht wordt aangeleverd op het kantoor van WBV Poortugaal ter attentie van de heer Jan Willem van der 

Meer in zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voordracht moet kenbaar worden 

ondersteund door 25 huurders.  

Als bewijs hiervan moet de voordracht vermelden: 

- de naam van de voorgedragen persoon 

- de namen van de personen die de voordracht ondersteunen (die personen moeten huurder van een woning 

van Woningbouwvereniging Poortugaal zijn) 

- het adres van de persoon die de voordracht ondersteunt inclusief handtekening.  
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Kandidaten die blijken te voldoen aan deze voordrachteisen, moeten schriftelijk verklaren dat zij kennis hebben 

genomen van het kwaliteitsprofiel, de statuten en het huishoudelijk reglement en dat zij een eventuele benoeming 

aanvaarden. Aangezien de toezichthouder binnen de corporatiesector net als wij veel waarde hecht aan integriteit  

zal betrokken kandidaat er tevens van overtuigd moeten zijn dat het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG), voorgaande aan een definitieve benoeming, geen belemmering gaat opleveren. 

De Raad van Commissarissen heeft ervoor gekozen de procedure te laten begeleiden door een onafhankelijk extern 

adviesbureau. Kandidaten worden begin juni uitgenodigd voor een intakegesprek met de heer J. Kleijwegt van BDO. 

Een assessment kan tot de procedure behoren.   

Voor de vacature vinden  selectiegesprekken plaats met de selectiecommissie. De selectiecommissie wordt 

voorgezeten door de heer Kleijwegt als extern deskundige en bestaat daarnaast uit de voorzitter van de RvC van 

WBV Poortugaal en een derde onafhankelijk lid.  

Indien er geen (passende) voordracht door de huurders wordt gedaan, draagt de Raad van Commissarissen er zorg 

voor dat via een open werving deze binnen de Woningwet verankerde positie wordt ingevuld en sprake is van 

continuïteit in de huurdersvertegenwoordiging.  

We hopen natuurlijk dat onder onze huurders de ideale kandidaat aanwezig is voor de zetel van 

huurderscommissaris!  

Met vriendelijke groet 
 
 
Jan Willem van der Meer 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen
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