
                                           
 

Vacature Huurderscommissaris 

profiel maatschappelijk 

referentie 22027 

 

De organisatie Rijnhart Wonen 

Rijnhart Wonen is als woningcorporatie actief in Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude met zo'n 4.500 sociale 

huurwoningen. We werken met elkaar aan het woongenot van onze huurders. Dat doen we doelmatig en met 

gevoel. Samen zijn we op reis in een steeds veranderende wereld: we bewegen mee en samen met onze 

partners de huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en zakelijke partners willen we onze 

doelen halen. 

De missie van Rijnhart Wonen: Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die niet makkelijk 
aan een woning kunnen komen via de vrije markt. 

We willen betaalbare, aantrekkelijke, toekomstbestendige woningen beheren en bouwen 
Onze kerntaak is het verhuren, beheren en onderhouden van ons woningbezit voor mensen met lagere inkomens 
en bijzondere doelgroepen. Richting 2030 groeit de vraag naar sociale, betaalbare, huurwoningen in onze 3 
gemeenten. Maar ook aan woningen met een middenhuur. De verwachting is dat er meer kleine huishoudens bij 
komen, zowel jongeren als ouderen. Voor hen willen we woningen beschikbaar hebben en houden. Waar je een 
gezin kunt starten of je kleinkind kan blijven logeren. 
  
Onze rol in de regionale woningmarkt wordt steeds belangrijker 
We kijken over de grenzen van onze gemeenten en zijn overduidelijk onderdeel van een regionale woningmarkt. 
Ook in de regio is behoefte aan meer sociale huurwoningen. Daarom volgen we juist ook de ontwikkeling van de 
regio actief en werken we steeds meer samen met partners in de regio. 
  
Onze ambities en speerpunten geven richting aan onze koers 
Ambities 2020-2024: 

• We bouwen 750 nieuwe woningen in 10 jaar. 
• Door te bouwen voor verschillende doelgroepen zorgen we voor doorstroming. Meer verhuizingen 

hebben tot gevolg dat meer mensen een passende woning vinden. 

• We voegen geen nieuwe woningen toe aan de verkoopvoorraad. We verkopen in het tempo van de 
nieuwbouw. 

• We bouwen voor lage inkomens en lagere middeninkomens. 
• We benutten kansen om nieuwe woonvormen te creëren. 
• We kopen en vernieuwen gebouwen. 

 

Huurdersbelangenorganisaties 

Rijnhart Wonen heeft drie huurdersorganisaties als belangrijkste stakeholder van de corporatie. Dit zijn de 

Huurdersbelangenorganisatie Leiderdorp (HBOL), De Huurderij en Huurdersbelangenvereniging Voorschoten 

(HBVV). Met een brede maatschappelijke blik behartigen deze organisaties de belangen van alle huurders van 

Rijnhart Wonen. Ze zijn betrouwbare belangenbehartigers en samenwerkingspartners. Ze luisteren naar huurders 

en partners in de samenleving. Door mee te bewegen en met respect voor elkaars standpunten actief de 

samenwerking op te zoeken, zijn de huurdersorganisaties een serieuze gesprekspartner in regio Holland Rijnland 

geworden. Hierdoor worden de huurdersorganisaties gewaardeerd door hun grote achterban. Op betrokken, 

enthousiaste en deskundige wijze zorgen zij ervoor dat ze een sterke gesprekspartner zijn en blijven, zodat in 

overleg met Rijnhart Wonen, Holland Rijnland Wonen en de gemeenten de afspraken vastgelegd worden in beleid 

en prestatieafspraken. Zo spelen de huurdersorganisaties een belangrijke rol in het prettig, betaalbaar en veilig 

(blijven) wonen van huidige en toekomstige huurders.  

Voor meer informatie: www.rijnhartwonen.nl 

http://www.rijnhartwonen.nl/


                                           
 

Profiel Raad van Commissarissen Rijnhart Wonen  

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair 

team vormen en complementair aan elkaar zijn.  

De RvC houdt toezicht op het beleid, statutaire doelstellingen en missie van de corporatie en algemene zaken in 

de stichting. Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben 

daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in 

staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede 

besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog 

voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in 

de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de 

corporatie.  

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

verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen 

verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante 

informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de 

externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs 

van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst 

helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC 

aanwezig te zijn. 

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, 

beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen 

jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders 

Woningcorporaties VTW. Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de 

RvC geborgd worden.  

De Raad van Commissarissen van Rijnhart Wonen bestaat uit vijf personen. Zij houden toezicht op het beleid en 
de investeringen van Rijnhart Wonen. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten 
aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen. De organisatie wordt aangestuurd door één 
bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC. 
 
De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast kent de RvC 
een audit- en een remuneratiecommissie die bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Enkele 
malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenorganisaties. Naast de formele 

contactmomenten met huurdersorganisaties, zal de huurderscommissaris meerdere contactmomenten met 
huurdersorganisaties onderhouden ter bevordering van de verbinding met en het horen van de ervaringen en 
standpunten van de huurders. Tevens zijn er informele overleggen met de OR en diverse werkbezoeken. Van 
kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook 
buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.  

Profiel Huurderscommissaris 
Binnen de RvC van Rijnhart Wonen is een vacature voor een huurderscommissaris met een maatschappelijk 
profiel. Rijnhart Wonen streeft ernaar om de vacature in het voorjaar van 2023 in te vullen en zoekt iemand uit 
de zorg- en/of welzijnswereld die deze expertise kan toevoegen aan de huidige RvC. De huurderscommissaris 
wordt voorgedragen door de huurdersorganisaties. 

Kennis en ervaring 

• Visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe (maatschappelijke) 

ontwikkelingen in de samenleving. 

• Visie op toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke 

ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen. 

• Affiniteit met thema’s als Wonen en Zorg, kwetsbare doelgroepen, passend toewijzen en betaalbaarheid. 

 



                                           
 

• Kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen en zorg, volkshuisvesting en 

leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als bedrijfsmatige opgave van de corporatie. 
• Betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het 

maatschappelijke en politieke speelveld goed weet te duiden.  

 

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten  

 

• Sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties. 

• Verbindende persoon tussen corporatie, RvC en huurdersorganisaties. 

• Gedreven om samenwerkingen tot een succes te maken. 

• Balans tussen ziel en zakelijkheid. 

• Open en transparante houding. 

• Zelfrelativeringsvermogen. 

• Regionale binding met het werkgebied van Holland Rijnland. 

 

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, 

kennis en expertise etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige commissarissen beschikken over 

een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar juist nog aanvullend iemand 

bij.  

 

Het aanbod 

De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een 
mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.  
 
AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Rijnhart Wonen daarin. Voor vragen 

(inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of 

patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22027. 

Reageren 

U wordt verzocht te reageren voor (uiterlijk) zondag 29 januari 2023. 

 

U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22027. Na ontvangst van uw 

sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische 

ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

De planning van de procedure is als volgt: 

• Reactietermijn : t/m 29 januari 2023 
• Briefselectie  : 6 februari 
• 1e Selectieronde : 13 februari 2023 (de gehele dag) 
• 2e Selectieronde  : 22 februari 2023 (13.00 – 17.00 uur) 
• Opstellen documenten voor Aw   : week 9 
• Kennismaking met leden RvC : week 9-10 
• Benoeming : uiterlijk 1 mei 2023 
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Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid (fit & proper-toets). 

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 (www.vtw.nl) en op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Sinds 1 januari 2022 zijn de nieuwe beleidsregels van de Woningwet van kracht, waarbij deze meer is ingericht 

naar principes en onderliggende regelgeving. Meer informatie over deze wijzigingen per 2022 vindt u in 

onderstaand document:  

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per-

2022/documenten/publicaties/2021/11/25/gewijzigde-woningwet-2022-in-vogelvlucht 

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders en commissarissen blijft gehandhaafd. 

 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per-2022/documenten/publicaties/2021/11/25/gewijzigde-woningwet-2022-in-vogelvlucht
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per-2022/documenten/publicaties/2021/11/25/gewijzigde-woningwet-2022-in-vogelvlucht

