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Specifiek profiel  
 

Wij zoeken een ervaren commissaris met hart voor de sociale aspecten van de 

volkshuisvesting.  

Een commissaris die past binnen de RvC. De sfeer is te omschrijven als open en 

respectvol, leergierig, met aandacht voor elkaar en de organisatie en met een goede 

benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral 

ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en prettige relatie met de bestuurder. Dat 

geldt ook voor de Huurdersraad en de Ondernemingsraad. 

 

Deze commissaris wordt op voordracht van de huurders benoemd. Voor deze 

commissaris zijn de volgende aspecten van belang: 

• Zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling 

hebben om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen 

van gedachten te willen wisselen. 

• Heeft aantoonbare affiniteit met en kennis van huurdersbelangen en 

huurdersvertegenwoordiging. 

• Beschikt over inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de 

belanghouders van Mijande Wonen. 

• Voldoende tijd beschikbaar, zowel voor de RvC werkzaamheden als voor het contact 

met de Huurdersraad. 

 

Voor deze commissaris zijn daarnaast onderstaande inhoudelijke eisen van belang:  

• is bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin en de (markt-)partijen die 

daarin opereren;  

• heeft kennis van en ervaring met de ontwikkeling en realisatie van 

vastgoedprojecten, aanbesteding van bouwwerken en ketensamenwerking; 

• is bekend met de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid; 

• beschikt over de kennis om businesscases en investeringsvoorstellen te beoordelen; 

 

Deze commissaris is tevens lid van de commissie Wonen. 

 

Mijande Wonen: Samen maken we het verschil! 
 

Mijande Wonen is een woningcorporatie in Twente. Wij verhuren, beheren en 

onderhouden ongeveer 4.700 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand om 

daarmee huurders een thuis te bieden. 

 

Onze visie: Wij staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft.  

 

Daar dragen wij aan bij door in een veranderende wereld sociale huurwoningen te 

bieden. Wij zetten in op toekomstbestendig wonen en richten ons op de woning en 

directe woonomgeving. Hieraan werken wij samen met huurders en partners in Twente.  

 

Aan de basis van onze visie en missie liggen onze waarden. Deze staan voor onze 

overtuigingen over hoe wij als woningcorporatie onze verantwoordelijkheid nemen en zijn 

bepalend bij de keuzes die wij maken: 

• Zichtbaar - en daarmee toegankelijk voor huurders en partners.  

• Doortastend - om te doen wat nodig is.  

• Verbindend - om samen meer te bereiken.  

• Werken met aandacht - om elkaar te begrijpen en zo het verschil te maken. 

 

Meer informatie over Mijande Wonen, de medewerkers en haar huurders, is te vinden op 

onze website: www.mijande.nl  

http://www.mijande.nl/


 

   

 

Huurdersraad Mijande Wonen 
 

De Huurdersraad van Mijande Wonen voelt zich zeer betrokken bij het behartigen van de 

belangen van alle huurders. Elke huurder is automatisch lid van de Huurdersraad. In het 

bestuur van de Huurdersraad Mijande Wonen zijn de verschillende dorpskernen die onder 

het werkgebied vallen vertegenwoordigd. 

De Huurdersraad is een belangrijke, kritische en constructieve gesprekspartner van 

Mijande Wonen én de gemeenten Dinkelland en Twenterand inzake de woonvisie en het 

woonbeleid. Daarbij wordt altijd het gezamenlijk belang van de huurders vooropgesteld. 

 

Meer informatie over de Huurdersraad is te vinden op 

https://www.huurdersraadmijandewonen.nl/ 

 

 

De Raad van Commissarissen 
 

De Raad van Mijande Wonen kenmerkt zich door haar informele omgang met elkaar en 

de organisatie. Door haar openheid en duidelijkheid. De commissarissen zijn opbouwend 

kritisch,  toegankelijk en de sfeer is goed! Vanwege het aftreden van een gewaardeerd 

lid, is de Raad op zoek naar een nieuw teamlid.  

 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De leden staan het bestuur 

met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever 

van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen 

zich naar het belang van de corporatie en hun omgeving. 

 

Haar doel is bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van de corporatie door 

in teamverband en vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te functioneren als 

toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur.  

 

De RvC bestaat uit vijf leden en heeft naast de functie van werkgever van de directeur-

bestuurder, een toezichthoudende en adviserende functie.  

 

De samenstelling van de RvC is divers en evenwichtig. Dit uit zich concreet doordat er 

diverse kennisgebieden worden vertegenwoordigd, evenals dat leden elkaar qua 

persoonskenmerken aanvullen.  

 

De Huurdersraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor minstens een 

derde van de leden van de raad. Indien de RvC uit vier of vijf leden bestaat hebben zij 

recht op een bindende voordracht voor 2 leden.   

Deze leden vervullen hun taak zonder last of ruggenspraak van degene door wie zij zijn 

voorgedragen. 

 

De raad komt tenminste 5 maal per jaar in vergadering bij elkaar en zoveel meer als de 

toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.  

Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van 4 jaar en kan 

herbenoemd worden voor een maximale termijn van in totaal 8 jaar. 

 

De RvC volgt de Governance Code, hanteert een interne toezichtvisie, toezichtkader en 

toetsingskader en alle leden zijn lid van de VTW. 

 

Het algemene profiel en de kerntaken zijn als bijlage 2 bijgevoegd. 



 

   

 

 

Vergoeding 
 

De bezoldiging is conform de VTW beroepsregeling. De benoemingsperiode is voor een 

periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.  

 

 

Meer informatie 
 

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke 

vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner.  

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Sandy van Soest, 

projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 - 445 91 99. U kunt 

uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl. 

 

 

Solliciteren 
 

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 2022. 

 

Planning: 

Voorselectiegesprekken:    eerste helft maart 2022    

Bespreken shortlist:    13 april 2022 (zonder kandidaten) 

Selectiegesprekken bij Mijande Wonen: 22 april 2022  

Benoeming per:    1 juli 2022 

 

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).  

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier 

een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7605) en een cv indienen. 

Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch 

gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan 

verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

 

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten 

woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en 

commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit 

woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is 

onrechtmatig op grond van de wet.  

 

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en 

betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal 

dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer 

informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging 

toezichthouders woningcorporaties (VTW).  

mailto:info@publicspirit.nl


 

   

Bijlage 1: Onverenigbaarheden 
 

Onverenigbaarheden  

Het lidmaatschap van een RvC is conform de herzieningswet toegelaten instellingen 

volkshuisvesting onverenigbaar met: 

a) het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;  

b) het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe 

rechtsvoorganger;  

c) het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht 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 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 toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige 

raad of instantie;  

e) het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon 

of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden 

verricht, indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die 

rechtspersoon of vennootschap;  

f) het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een 

gemeente waar de toegelaten instelling haar woonplaats 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 

toegelaten instelling haar woonplaats 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 toegelaten 

instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een 

organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en  

i) 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 toegelaten instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering 

van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.  

 

Aanvullend:  

- Een persoon mag maximaal acht jaar van zijn leven zitting nemen in de raad van 

commissarissen van dezelfde corporatie of diens rechtsvoorgangers (Veegwet). 

- Een persoon mag vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen belangrijke zakelijke 

relatie hebben gehad met de woningcorporatie of aan haar gelieerde rechtspersoon. 

Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een 

kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is 

opgetreden als adviseur van de corporatie en het geval dat de commissaris 

bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de corporatie een 

duurzame en significante relatie onderhoudt (uitspraak toetsingsverzoek Commissie 
Governancecode voorheen Commissie AedesCode). 

 

  



 

   

Bijlage 2: Algemeen profiel en Kerntaken 
 

Algemeen profiel RvC: 

Voor elke commissaris geldt: 

• Bestuurlijke en/of managementervaring. 

• Maatschappelijke ervaring c.q. netwerken. 

• Kennis van en inzicht in besluitvormingsprocessen. 

• Vermogen om beleid te beoordelen en te toetsen. 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 

Belangrijke algemene competenties: 

• Affiniteit met de doelstelling van de organisatie. 

• Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid. 

• Onafhankelijkheid. 

• Kritisch vermogen. 

• Openstaan voor de mening van anderen. 

• Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid. 

• Integriteit. 

• Ervaring met Governance.  

• (Bestuurlijke) intelligentie. 

• (Bestuurlijke) intuïtie. 

• Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid. 

• Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen. 

 

 

Kerntaken van de RvC: 

• Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie 

van de corporatie en de vertaling er van in de praktijk. 

• Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids)ontwikkelingen 

en kansen in de (lokale) context van de corporatie.  

• Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en 

signaleert afwijkingen.  

• Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede 

over de honorering van de bestuurder. 

• Fungeert als klankbord voor de bestuurder. 

• Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie.  

• Is aanspreekbaar voor bestuurder en stakeholders.  

• Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door bijwonen van organisatiebrede 

bijeenkomsten,  het onderhouden van contact met OR, MT, Huurdersraad en 

andere belanghebbenden.  

• Onderhoudt extern contact met belanghouders (in de omgeving) en legt over  de 

invulling van de toezichthoudende rol verantwoording af middels het RVC-

jaarverslag. 

• Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de 

organisatie.  

 


