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Organisatie en context  

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) verhuurt circa 2.000 woningen in Hoek van Holland. 

Dit is bijna de helft van alle woningen in het dorp. Daarmee is WVH de grootste verhuurder in Hoek 

van Holland. Hoek van Holland is onderdeel van de gemeente Rotterdam, maar ligt op ruim 30 

kilometer afstand van het centrum van de stad. Hoek van Holland heeft een dorps karakter. Door de 

ligging, het karakter en de beperkte omvang neemt Hoek van Holland een aparte positie in binnen de 

gemeente Rotterdam en de samenwerkingsverbanden in de (sub)regio.  

WVH verhuurt jaarlijks zo’n 100 vrijkomende woningen. We hebben in Hoek van Holland te maken 

met vergrijzing, weinig doorstroming en een fors percentage scheefwoners. De groep ouderen groeit, 

het aantal jongeren neemt af. De woningen van WVH in totaal vertegenwoordigen een WOZ-waarde 

van 314 miljoen euro en de jaarlijkse begroting van WVH bedraagt 13 miljoen euro.  

WVH heeft 20 mensen in vaste dienst, verdeeld over vier afdelingen: Wonen, Vastgoed, Financiën & 

Control en Algemene Zaken. De dagelijkse leiding van de organisatie en de bestuurlijke portefeuille 

zijn in handen van de directeur-bestuurder.  

WVH is een vereniging. De leden van de vereniging hebben toegang tot de ledenvergadering, die 

eenmaal per jaar bij elkaar komt.  

WVH hanteert de Governancecode voor woningcorporaties. Die code geeft normen voor goed bestuur 

en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. 

 

Ondernemingsplan 2016 – 2020 Gewoon goed wonen! 

WVH bevindt zich in een overgangsfase van oud naar nieuw. In 2015 heeft WVH een nieuwe koers 

bepaald, waaronder haar missie en kernwaarden:  

 

WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. Wij 

zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen 

die willen wonen in Hoek van Holland. Onze grootste maatschappelijke bijdrage is het 

beschikbaar hebben en houden van deze woningen. We zetten ons – samen met partners – in 

voor een fijne woonomgeving. 

Onze kernwaarden daarbij zijn het uitgangspunt in al ons handelen. Zo willen we gezien 

worden: vriendelijk en open, gewoon goed en proactief  

 

WVH is er voor mensen met een laag inkomen en die een steuntje in de rug nodig hebben.  
 
 
 
 



WVH gaat de komende jaren voor: 

 Betaalbaarheid (huren moeten ook in de toekomst betaalbaar blijven voor de mensen met een laag 

inkomen) 

 Beschikbaarheid (voldoende woningen voor onze doelgroepen) 

 Kwaliteit van wonen (goede prijs-kwaliteit verhouding) 

 Een fijne woonomgeving (samen met de inwoners en partijen die in Hoek van Holland actief zijn) 

 Gewoon goede dienstverlening ( in gesprek met onze huurders over hun verwachtingen en 

behoeften)  

 

Op dit moment werkt WVH hard aan de uitwerking van haar nieuwe ondernemingsplan in een 

portefeuilleplan en een nieuw strategisch voorraadbeleid, de afronding van een 

organisatieverandering, de implementatie van een nieuwe governancestructuur en het versterken van 

de huurdersorganisatie.  

Voor meer informatie over WVH: www.wvhwonen.nl 

 

Raad van Commissarissen (RvC)  

De RvC is het intern toezichthoudend orgaan van WVH. De raad bestaat uit vijf leden.  

Leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid van één maal 

verlenging.  

De RvC kent twee commissies, te weten de Auditcommissies en de Selectie- en 

Remuneratiecommissie.  

 

De RvC van WVH heeft als hoofdtaken:  

 toezicht houden op de kwaliteit van het gevoerde beleid en de samenwerking binnen de 

vereniging;  

 de werkgeversrol vervullen voor de directeur-bestuurder en hem/haar als raadgever en 

sparringpartner terzijde staan;  

 en een aantal specifieke taken, zoals het vooraf goedkeuren van besluiten tot het sluiten van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede het 

jaarlijks onderzoek naar de rekening en verantwoording.  

 

Bij het uitoefenen van intern toezicht houdt de RvC de afweging van de belangen van de 

woningbouwvereniging in het oog. Dit zijn:  

 het volkshuisvestingsbelang;  

 het bewonersbelang;  

 het bedrijfsbelang;  

 het verenigingsbelang.  

 

Algemeen kwaliteitsprofiel voor RvC-leden van WVH 

De RvC vormt gezamenlijk een multidisciplinair team. Voor integrale besluitvorming zijn leden nodig 

met een specifiek aandachtsgebied, maar vooral ook met een helikopterview en wijsheid. Zij dienen 

als generalist te kunnen denken en oordelen, ruimte te bieden, te bevragen en, waar nodig, te 

handelen. Van de leden wordt verwacht dat zij hun kennis en maatschappelijke ervaring in 

teamverband kunnen inzetten en vertalen in eenduidige adviezen en oordelen. Discussies worden 

collegiaal en oplossingsgericht gevoerd. De raad bestaat uit personen afkomstig uit het bedrijfsleven 

alsook personen afkomstig uit de non-profitsector en de publieke sector. Leden dienen in ieder geval 

te beschikken over de volgende kwaliteiten:  

 



 strategisch en analytisch denken, hoofd- en bijzaken scheiden (denkniveau WO);  

 respectvol toezicht houden, ruimte bieden, met alertheid en oog voor relevante details;  

 ruime ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;  

 kunnen functioneren als klankbord en stimulans voor een directeur-bestuurder op diverse 

(deel)terreinen van beleid;  

 plezier beleven aan werken in teamverband en stimuleren van goede verhoudingen;  

 algemene interesse in maatschappelijk vraagstukken en met name in de volkshuisvesting;  

 vaardigheid inzake argumenteren, afwegen en nemen van collegiale besluiten;  

 sterk in communicatie, inlevingsvermogen en gevoel voor sociale verhoudingen;  

 zonder last en ruggenspraak het belang van de WVH steeds voorop kunnen stellen;  

 tijd en aandacht beschikbaar willen en kunnen stellen (circa 1 dag per maand).  

 

Er mogen geen onverenigbaarheden zijn tussen de taken van de RvC en taken en 

verantwoordelijkheden (zoals bestuursfuncties) die de leden van de RvC in ander verband uitoefenen 

om (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden. 

 

Aandachtsterreinen van de RvC van WVH 

Door één of meer leden van de raad dient kennis en ervaring van de hieronder genoemde disciplines 

en deskundigheden te worden ingebracht:  

 openbaar bestuur (governance en relevant overheidsbeleid);  

 volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (doelgroepen, sociale aspecten, leefomgeving);  

 woningbouw en grondbeleid (verwerving/verkoop, projectontwikkeling, renovatie, verduurzaming, 

initiatieven en samenwerking in verschillende vormen);  

 vastgoed en zorgvastgoed 

 financiën en economie (vermogenspositie, kasstromen, beleggingen, leningen, huurbeleid);  

 juridisch (relevante regelgeving, contracten);  

 communicatie & public affairs (relatiebeheer, dienstverlening, beeldvorming);  

 huurdersbelangen en betrokkenheid bij lokale gemeenschap;  

 bedrijfs- en organisatiekunde, HRM;  

 zorg, welzijn, veiligheid en milieu.  

 

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen in zijn of haar specifieke 

kennisgebied(en) weet te vertalen naar opgaven waar de WVH voor staat. Gezien de lengte van de 

lijst dienen per lid van de raad verschillende kennisgebieden bestreken te worden. Met het oog op het 

belang van de financiële continuïteit dient bedrijfseconomische knowhow bij meerdere leden van de 

RvC aanwezig te zijn. Het verdient de voorkeur dat de meerderheid van leden van de raad in het 

arbeidsproces actief is. Gestreefd wordt naar een goede afspiegeling van maatschappelijke 

achtergronden en diversiteit. 

 

Overige gegevens 

De RvC vergadert op reguliere basis ongeveer 6 maal per jaar ’s avonds. Daarnaast jaarlijks een 

zelfevaluatie en enkele specifieke bijeenkomsten, t.b.v. commissies, cursussen en contacten met OR 

en huurdersorganisatie. 

Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 



 

 

Kwaliteitsprofielen RvC 

 

A. Kwaliteitsprofiel voorzitter  

Specifieke taken voorzitter Raad van Commissarissen:  

 voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen;  

 regie van de agenda;  

 benoemings- en herbenoemingsbeleid Raad van Commissarissen;  

 interne coördinatie Raad van Commissarissen;  

 coördinatie richting bestuurder;  

 coördinatie richting externe adviseurs en externe contacten  

 honorering/rechtspositie bestuurder.  

 

B. Kwaliteitsprofiel commissaris op voordracht van de huurdersorganisatie 

De commissaris op voordracht van de huurdersorganisatie heeft steeds de aandacht voor het 

bewonersbelang in belangenafwegingen. Het gaat om zaken als het signaleren van ontwikkelingen in 

het werkgebied van WVH en het bewaken van spelregels en de goede omgang daarmee in het 

contact tussen de corporatie en de bewoners.  

Het door de huurdersorganisatie voorgedragen lid heeft dezelfde verantwoordelijkheid voor het 

toezicht op de continuïteit van de corporatie als de overige leden, en staat evenals zij de directeur met 

raad terzijde. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat WVH met de 

bewoners voert. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen kan ook dit lid van de raad 

van commissarissen geen huurder of bewoner van een woning van WVH zijn.  

Gevraagd wordt: 

 Kennis en inzicht in sociale processen  

 Communicatieve en sociale vaardigheden  

 Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling  

 Gevoel voor verhoudingen tussen partijen  

 

Combinatie van profielen 

De kwaliteiten uit de profielen A en B kunnen gecombineerd worden met één van de gevraagde 

inhoudelijke deskundigheden hieronder beschreven in de profielen C tot en met G. 

 

 

C. Kwaliteitsprofiel volkshuisvesting/ruimtelijke ordening.  

Specifieke kennis en ruime ervaring op het beleidsterrein van volkshuisvesting/ruimtelijke 

ordening. Op dit gebied wordt verwacht dat hij of zij vanuit een visie op de volkshuisvesting een 

bijdrage levert aan de continuïteit, de doelstellingen en de dienstverlening van de 

woningbouwvereniging en nieuwe ideeën/inzichten toevoegt. Gevraagd wordt:  

 ruime kennis van en ervaring met het beleidsveld volkshuisvesting/ruimtelijke ordening en een visie 

op de rol en verantwoordelijkheden van een moderne woningcorporatie;  

 goed inzicht in de huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

volkshuisvesting en deze kunnen vertalen naar de praktijk van de WVH;  

 bij voorkeur ervaring met het initiëren en begeleiden van bouw-, renovatie- en 

verduurzamingsprojecten in diverse samenwerkingsvormen.  

 



 

 

D. Kwaliteitsprofiel financieel-economisch 

Op dit gebied is kennis van financieringen en beleggingen gewenst en vooral van treasury en 

risicobeheersing. Gevraagd wordt:  

 kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie.  

 belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals 

outputbudgettering en managerial control.  

 ervaring met het beoordelen op risico’s van investeringen.  

 ervaring met het opzetten van treasurybeleid.  

 

 

E. Kwaliteitsprofiel juridisch  

Het aandachtsgebied juridisch is gericht op alle zaken die juridische consequenties hebben voor de 

woningbouwvereniging. Speciale aandacht gaat uit naar ingewikkelde aspecten van omvangrijke dan 

wel strategische (samenwerkings) contracten. Gevraagd wordt:  

 kennis van en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en 

regelgeving, contractvorming en bijvoorbeeld procesrecht.  

 ervaring met politieke-/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.  

 gevoel voor verhoudingen tussen partijen.  

 

 

F. Kwaliteitsprofiel communicatie & public affairs 

Het aandachtsgebied communicatie & public affairs is gericht op de positie en het imago van de 

corporatie, de versterking daarvan en op het beleid op het gebied van promotie van bestaande en 

nieuwe diensten van de corporatie. Gevraagd wordt:  

 Kennis en inzicht in communicatievraagstukken  

 Ervaring met marketing en public relations  

 Commerciële ervaring  

 Kennis en inzicht in sociale verhoudingen  

 

 

G. Kwaliteitsprofiel vastgoed & zorgvastgoed 

Aanpassingen van de woningvoorraad door herstructurering of sloop/nieuwbouw zijn risicovolle 

activiteiten voor een woningcorporatie. Dit profiel moet het mogelijk maken om toezicht te houden op 

de strategische, programmatische en financiële aspecten van grote investeringen in de 

woningvoorraad. Gevraagd wordt:  

 kennis en inzicht in vastgoedontwikkeling- en realisatie (o.a. aanbestedingsprocessen, 

bouworganisatievormen, bouwmanagement etc.); 

 inzicht in prestatieprofielen en risicoanalyses bij vastgoed-/projectontwikkeling; 

 kennis en inzicht in de woningmarkt, zowel op functioneel niveau als in marktontwikkelingen 

 kennis van de organisatorische, juridische en financiële aspecten van vastgoedbeheer, onderhoud 

en ontwikkeling; 

 kennis van de zorgsector met het oog op zorgvastgoed. 

 


