
 

 

 

 

 

 

 

VACATURE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

ProWonen is een solide woningcorporatie met meer dan achtduizend woningen, garages 

en bedrijfsruimten in de Achterhoek. U vindt ons in acht grote en zeventien kleine kernen 

van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. We willen graag dat mensen 

op hun eigen wijze wonen. Als sociaal huisvester helpen we mensen die dit zelf niet 

kunnen organiseren. Maar wonen is meer dan de woning alleen. Je ergens thuis voelen 

en er kunnen (blijven) wonen, ook als er zorg nodig is, vraagt om meer dan alleen 

aandacht voor de woning. Dat kunnen we niet alleen. Daarom blijven we zoeken naar 

samenwerking met onze maatschappelijke partners. 

 

Wegens het bereiken van het einde van de statutaire benoemingsperiode zoeken wij per 

1 januari 2021 een lid voor onze Raad van Commissarissen. Hij/zij vervult de rol van 

huurderscommissaris en neemt zitting in de Auditcommissie. Een verbinder in hart en 

nieren, met kennis van huurdersbelangen en huurdersparticipatie. We zijn op zoek naar 

iemand die op een innovatieve wijze kijkt naar de uitdagingen en de opgaven van de 

woningcorporatie. Ons nieuwe lid is een rustige, evenwichtige beschouwer die bij 

voorkeur woonachtig is in ons werkgebied of tenminste direct grenzend daaraan en heeft 

kennis en voeling met deze regio.  

 

Deskundigheid 

Binnen de Raad van Commissarissen is een aantal deskundigheden noodzakelijk om de 

diverse taken van de raad goed te kunnen vervullen. Voor de rol van 

Huurderscommissaris, die ook zitting neemt in de Auditcommissie, vragen we 

aanvullende expertise. Meer informatie hierover leest u in het specifieke profiel op onze 

website.  

 

Samenstelling 

In de praktijk blijkt dat de kennisgebieden vaak gecombineerd voorkomen in één 

persoon. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt dan ook vooral 

gekeken of de totale groep, op de in het totale profiel van de Raad genoemde 

kennisgebieden, voldoende in huis heeft en of de kandidaat past in het team.  

 

Aanvullende eisen 

In de nieuwe Woningwet worden een aantal aanvullende eisen gesteld aan benoemingen 

in de Raad van Commissarissen. In de bijlage leest u hier meer over.  

 

Procedure 

Heeft u interesse in deze vacature? Dan nodigen wij u uit om te solliciteren. De 

inzendtermijn sluit op 1 augustus 2020. Uw motivatiebrief en curriculum vitae stuurt u 

naar rvc@prowonen.nl ter attentie van de heer P.J. de Jong. Voor meer informatie over 

de vacature kunt u contact opnemen met Johan de Jong, vicevoorzitter en 

huurderscommissaris van de RvC, (06) 52 51 91 14. De sollicitatiegesprekken staan 

gepland op 25 en 26 augustus 2020. Het eindgesprek met de RvC en de bestuurder 

van ProWonen staat gepland op woensdag 2 september 9.00 uur. Benoeming vindt 

plaats na een positieve zienswijze van de Minister op de geschiktheid en betrouwbaarheid 

van de kandidaat, volgens de “fit en propertest”. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze  

advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

https://www.prowonen.nl/SiteContent/MediaLibraries/ProWonen/ProWonen_Media/Over%20ProWonen/Bestanden/Profiel-huurderscommissaris.pdf
https://www.prowonen.nl/SiteContent/MediaLibraries/ProWonen/ProWonen_Media/Over%20ProWonen/Bestanden/Bijlage-bij-profiel-huurderscommissaris.pdf
mailto:rvc@prowonen.nl

