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Wooninc. 

Met circa 11.000 verhuureenheden biedt Wooninc. mensen in 11 

gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) perspectief op 

betaalbaar wonen in een duurzame woon- en leefomgeving.  

Anno 2023 is Wooninc. de optelsom van meerdere fusies in de 

afgelopen jaren, maar de motieven en waarden van de organisatie 

zijn onveranderd: het bouwen en beheren van sociale huur- 

woningen voor mensen die vanwege hun inkomen niet in 

aanmerking komen voor een koopwoning. Hierbij willen we zoveel 

mogelijk verschillende mensen voorzien van een woning die goed 

past bij hun levensfase en inkomen. Hoe goed wonen er precies 

uitziet, is voor iedereen anders. Wij vinden dat iedereen prettig 

moet kunnen wonen. Dat is meer dan een huis alleen. Het zijn ook 

de buurt, de voorzieningen en de verbinding met anderen. Dat 

vraagt om een actieve en innovatieve rol als woningcorporatie. 

Blijven ontwikkelen, durven en initiëren. Dat zien wij als onze 

sociale verantwoordelijkheid. 

 

Dé seniorenhuisvester 

Wij hebben een veelzijdig aanbod en bieden woningen in alle 

huurprijssegmenten. De nadruk in onze portefeuille ligt op 

woningen voor de primaire en secundaire doelgroep. In de loop 

van de tijd zijn wij ons meer en meer gaan richten op huisvesting 

en dienstverlening aan senioren. Daar ligt onze specialiteit en 

onderscheidend vermogen. Wij willen hen zo lang mogelijk 

zelfstandig laten wonen. Wij bieden uitgebreide (bouwkundige) 

voorzieningen en diensten zoals een beheerder, inspirerende 

ontmoetingsruimten en professionele activiteitenbegeleiding. Wij 

doen dit in samenwerking met onze lokale partners. 

 

 

 

Wij werken aan een inclusieve samenleving, waar 

iedereen ‘thuis’ kan zijn en waar het ‘goed wonen’ is: 

betaalbare woningen in een leefbare omgeving, voor 

ouderen en anderen, die vanwege inkomen of kwets-

baarheid onze steun kunnen gebruiken. 

 

Daarnaast vinden we het van belang om huishoudens 

met hogere inkomens reële kansen te bieden op een 

passende woning in de vrije sector. Die ambitie maken 

we waar via Stayinc. B.V. Tot slot is er ook bijzondere 

aandacht voor de huisvesting van woonwagenbewoners 

en speciale doelgroepen. 

 

Werken aan ‘een goed thuis’ doen wij bij voorkeur samen 

met anderen. Goed samenwerken is voor ons een 

belangrijke voorwaarde om strategie en innovatie vorm 

te geven. Samenwerken vanuit onze eigen identiteit en 

onze kernwaarden: menselijk, daadkrachtig en 

eigenzinnig. Die kernwaarden zijn deel geworden van 

ons dagelijks doen en denken, en maken zo mede de 

kracht van Wooninc. uit.  

 

‘We werken vandaag aan het wonen van morgen’ 

 

Ondernemingsplan 2022-2025 

De woningmarkt is oververhit. Door het grote tekort aan 

betaalbare woningen vinden juist de kwetsbare groepen, 

waarvoor wij als sociale volkshuisvester staan, steeds 

moeilijker een plek om hun leven (weer) op te bouwen. 

Tegelijkertijd heeft Wooninc. een forse onderhouds- en 

duurzaamheidsopgave in het bestaande bezit.  

 

 

 
 
Opdrachtgever in het 
kort 
 
 Wooninc. verhuurt 

circa 11.000 woningen 
in de Metropoolregio 
Eindhoven 

 Actief in 11 
gemeenten: Best, 
Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Oirschot, 
Bladel, Bergeijk, 
Heeze-Leende, 
Nuenen, Reusel-De 
Mierden, Veldhoven en 
Waalre 

 De kernwaarden 
vormen de kracht van 
Wooninc.: menselijk, 
daadkrachtig en 
eigenzinnig 

 Dé seniorenhuisvester 
van de regio 

 140 medewerkers/ 
eenhoofdig bestuur 
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De leefbaarheid in onze wijken staat onder druk. En de 

doorstroming stagneert onder meer door een tekort aan midden-

huurwoningen. Dit alles raakt aan de kern van ons bestaansrecht. 

 

Daarom kiezen wij er in ons ondernemingsplan 2022-2025 voor 

om vaart te maken. We intensiveren de kwaliteitsverbetering van 

ons bestaande bezit en versnellen ons nieuwbouwprogramma. 

 

Op die manier dragen we maximaal bij aan de volkshuisvesting in 

de MRE. Dit vertaalt zich in zes strategische speerpunten: 

 We upgraden onze bestaande voorraad. 

 We pakken de krapte op de woningmarkt aan. 

 We staan voor betaalbare kwaliteit. 

 We breiden onze positie als de seniorenhuisvester verder uit. 

 We versterken de leefbaarheid van onze woongebouwen en 

buurten. 

 We bouwen via onze dochter Stayinc. verder aan het midden-

huursegment. 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wooninc. is een maatschappelijke organisatie: niet het nastreven 

van winstmaximalisatie staat centraal, maar het maat-

schappelijke resultaat. De Raad van Commissarissen (RvC) en de 

Raad van Advies bewaken dat Wooninc. haar kerntaken vervult 

en dat deze goed worden uitgevoerd. Wooninc. heeft een 

eenhoofdig bestuur dat richting geeft aan de organisatie met 

circa 140 medewerkers en verantwoordelijk is voor de 

bedrijfsvoering.  

 

De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken 

van de corporatie en de met haar verbonden dochter-

onderneming(en) en beoordeelt of Wooninc. haar maat-

schappelijke en volkshuisvestelijke taak uitvoert zonder 

dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Daarnaast 

functioneert de RvC als sparringpartner en staat zij het 

bestuur met adviezen terzijde. 

 

Voor meer informatie over Wooninc. kijkt u op 

www.wooninc.nl. 

 

Functie  

Om de taken goed te vervullen, is het belangrijk dat de 

samenstelling van de RvC divers en evenwichtig is. Gelet 

op de samenstelling van het team is verjonging van 

belang. Bovendien worden vrouwelijke kandidaten en 

kandidaten met een migratieachtergrond nadrukkelijk 

uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. 

 

De RvC bestaat uit ervaren professionals met elk hun 

eigen disciplines en deskundigheden, die een grote 

betrokkenheid hebben bij de maatschappelijke missie 

van Wooninc. De RvC bestaat uit kritische toezicht-

houders met strategisch inzicht, een analytisch 

denkvermogen en een goed gevoel voor de verhoud-

ingen met de belangrijkste stakeholders.  

 

Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten: 

 Affiniteit met de doelstellingen van de corporatie en 

het werkgebied. 

 Een helicopterview, analytisch vermogen en het 

kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hbo/ 

academisch denkniveau).  

 

 
Profiel in het kort 
 
 Voor de rol van voor-

zitter van de RvC van 
Wooninc. zoeken we 
een ervaren toezicht-
houder, een strateeg 
en een teamspeler 
met ervaring in de 
volkshuisvesting en 
affiniteit met de 
terreinen zorg en 
welzijn. 

 Iemand met bestuur-
lijke ervaring, maat-
schappelijke betrok-
kenheid, een breed 
netwerk en zicht op de 
actuele ontwikkelingen 
in de samenleving. 
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 Een voor de corporatie relevant, actief zakelijk en/of maat-

schappelijk netwerk. 

 Op hoofdlijnen functioneren als klankbord voor het bestuur 

voor (deel)terreinen van het beleid. 

 Kennis van en ervaring met complexe besluitvormings-

processen.  

 Breed algemeen inzicht in ondernemerschap en in de 

samenhang tussen economische, sociale, politiekmaat-

schappelijke en financiële ontwikkelingen. 

 Effectief in teamverband kunnen functioneren binnen een 

divers samengesteld team.  

 Vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie.  

 Zakelijkheid kunnen combineren met sociale bewogenheid. 

 Voldoende tijd ter beschikking (de RvC vergadert in de regel 

op dinsdag- en vrijdagochtend). 

 

De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en 

werkwijze. 

 

Competenties 

De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben 

in de Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie bijlage 1 

bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Wooninc. 

voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de 

Governancecode woningcorporaties 2020.  

 

Achtergrond 

De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond:  

 bestuurlijke ervaring;  

 een breed netwerk;  

 maatschappelijke betrokkenheid;  

 zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Conform de Woningwet en de toetsingskaders van de 

Autoriteit woningcorporaties moeten governance, volks-

huisvesting, vastgoedontwikkeling en -beheer, financiën 

en control en juridische zaken als expertisegebieden in 

de RvC zijn belegd. 

 

Specifiek profiel: voorzitter  

Na een periode van acht jaar verstrijkt op 1 oktober 

aanstaande de zittingstermijn van de huidige voorzitter 

van de RvC van Wooninc. Voor de vacature van voor-

zitter zoeken wij een ervaren toezichthouder, een 

strateeg, maar ook een teamspeler die scherpe 

discussies collegiaal kan voeren en ervaring heeft in de 

volkshuisvesting en affiniteit met de aanpalende 

terreinen zorg en welzijn.  

 

De nieuwe voorzitter: 

 heeft ervaring in een toezichthoudende functie; 

 bewaakt het beleid en de (maatschappelijke) doel-

stellingen uit het ondernemingsplan; 

 stimuleert de discussie; 

 is een verbinder, gericht op samenwerking; 

 vormt in samenspraak met het bestuur actief de 

agenda; 

 is gepokt en gemazeld in het leiden van een 

vergadering (binnen de tijd, in een goede sfeer, 

zorgt dat iedereen aan het woord komt, resumeert 

etc.); 

 schakelt moeiteloos tussen de RvC en het bestuur; 

 organiseert de collegiale besluitvorming in de raad;  

 

 

 
 
Vervolg profiel in het 
kort 
 
 Benoemingsperiode 

van 4 jaar met de 
mogelijkheid tot 
herbenoeming voor 
één periode. 

 Bezoldiging voor de 
functie van voorzitter 
is in 2023 € 26.760,-- 
per jaar. 
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 heeft een brede maatschappelijke belangstelling; 

 is overdag bereikbaar. Naast de tijdsbesteding voor de 

reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd 

besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke 

contacten; 

 is bekend met de plaatselijke en/of regionale politieke en 

maatschappelijke verhoudingen, heeft een sterke verbond-

enheid met de stad en regio Eindhoven en is bij voorkeur 

woonachtig in het werkgebied MRE. 

 

Op basis van het RvC-reglement kent de raad drie commissies voor 

ondersteuning van het toezicht: Remuneratiecommissie, Audit-

commissie Financiën en Auditcommissie Vastgoed en Wonen. De 

nieuwe voorzitter is lid van de Remuneratiecommissie, die wordt 

voorgezeten door de vicevoorzitter van de RvC. 

 

Benoeming & vergoeding 

De benoemingsperiode voor deze positie is vier jaar met een 

mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn, wat geen auto-

matisme is: dezelfde regels worden in acht genomen die voor 

benoeming gelden.  

 

De honorering van de commissarissen valt binnen de geldende 

wettelijke kaders en bedraagt voor de voorzitter € 26.760,-- per 

jaar. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per km.  

 

Meer informatie 

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor 

inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Miriam 

Oosterwijk. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u 

terecht bij projectassistente Diana de Groot, beiden bereikbaar via 

telefoonnummer 033 445 9050. U kunt ons uiteraard ook per email 

bereiken via info@publicspirit.nl. 

 

Solliciteren 

De reactietermijn loopt tot en met zondag 26 maart 

aanstaande. 

 

Uw sollicitatie indienen kan via onze website 

(www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website 

kunt u via de knop ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief 

en een cv uploaden. Wanneer uw sollicitatie door ons is 

ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde 

ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen 

ontvangst-bevestiging hebben ontvangen, neem dan 

contact met ons op. U kunt uw sollicitatie ook mailen 

naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het 

referentienummer 7850.  

 

Planning 

 Vacature openbaar: vrijdag 3 maart 2023 

 Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 13 + 

14 

 Shortlist presentatie: 18 april 2023 

 Selectieronde(s) in Eindhoven: 9 en 16 mei 2023 

 Advies van de OR aan de RvC: week 20 

 Proces aanvraag zienswijze Aw: week 21 - 26 

 Benoeming in RvC-vergadering: 4 juli 2023  

 Start nieuwe voorzitter: 1 oktober 2023 

 

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van 

de procedure. Voorts dienen door de corporatie 

voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan 

de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door 

de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Meer informatie 

over de toetsingsprocedure vindt u in bijlage 2 bij deze 

profielschets en op de website van de Aw. 

 

 
  Planning 
 
 Reactietermijn: tot en 

met 26 maart 2023 
 Voorselectiegesprekke

n in week 13 + 14 
 Shortlist presentatie 

18 april 2023 
 Selectiegesprekken 9 

en 16 mei 2023 
 

Contact PublicSpirit 
 
 Miriam Oosterwijk 

(inhoudelijk) 
 Diana de Groot 

(procedure en 
planning)  

 033 - 445 9050 
 info@publicspirit.nl 
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BIJLAGE 1 
 

Competenties 

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 

2015” is een bijlage 1 behorende bij Artikel 18 opgenomen met de 

competenties, in alfabetische volgorde, waar de toekomstige 

toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak 

met de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties 

opgesteld.  

 

Authenticiteit  

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder 

verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij 

werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent 

ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, 

het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken 

partijen.  

 

Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig 

erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de 

bestuurders.  

 

Bestuurlijk inzicht  

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een 

gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, 

machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. 

Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het 

aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan 

goed klankbord zijn voor de bestuurder.  

 

 

Helikopterview  

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 toegelaten instelling in gevaar 

kunnen brengen. 

 

Integriteit en moreel besef  

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inacht-

neming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt 

en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van 

algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is 

hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook 

anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag 

voor de eigen organisatie en de sector.  

 

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en 

verantwoordelijkheid  

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling 

als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen 

de visie en missie van de toegelaten instelling de 

invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn 

over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en 

andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten 

instelling alsook over de belangen van belanghouders. 

Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis 

effectief benutten. Kan omgaan met diverse belang-

houders en daarin tot een weloverwogen balans komen 

voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.  

 

 

 
Bijlage 1 in het kort 
 
Aan welke competenties 
moet een toezichthouder 
voldoen conform het 
Ontwerpbesluit toe-
gelaten instellingen 
Volkshuisvesting 2015: 
 Authenticiteit 
 Bestuurlijk inzicht 
 Helikopterview 
 Integriteit en moreel 

besef 
 Maatschappelijke 

sensitiviteit en 
verantwoordelijkheid 

 Onafhankelijke 
oordeelsvorming 

 Teamspeler 
 Visie 
 Zelfreflectie 
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BIJLAGE 1 - VERVOLG 
 

Onafhankelijke oordeelsvorming  

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar 

aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en 

een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat 

zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen 

stellen en durft door te vragen.  

 

Teamspeler  

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.  

 

Visie  

Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige 

ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn 

doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking 

daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de 

instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.  

 

Zelfreflectie  

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over 

het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. 

Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar 

functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont 

lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op 

het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) 

leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het 

vormgeven van het eigen leerproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Voorzitter Raad van Commissarissen 
 

 

 
7 

 

 

BIJLAGE 2 
 

Conform de Herzieningswet toegelaten instellingen 

volkshuisvesting is het lidmaatschap van de raad van toezicht 

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.  
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BIJLAGE 2 - VERVOLG 
 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


