
 

 

 

Woningstichting Woensdrecht is een woningcorporatie met ruim 1150 woningen en diverse 

bedrijfsruimten in bezit en beheer op diverse locaties in de gemeente Woensdrecht. In verband met 

het aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een 

 

Lid Raad van Toezicht 
Kwaliteitsprofiel technisch / bouwkundig 

Taak 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene 

gang van zaken binnen de organisatie en staat de directeur met raad en advies bij. 

De raad bestaat uit vijf leden. Zij vergaderen minimaal zeven keer per jaar. Daarnaast worden 

regionale en landelijke bijeenkomsten bijgewoond. De leden worden benoemd op basis van een 

kwaliteitsprofiel en ontvangen een vaste onkostenvergoeding. De zittingsperiode is vier jaar waarna 

nog eenmaal een herbenoeming plaats kan vinden. 

 

Profiel 

Het is van belang om in teamverband te werken binnen de Raad van Toezicht. 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij onder andere: 

- aantoonbare interesse heeft in de maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder op 

volkshuisvestelijk gebied; 

- affiniteit heeft met de missie en doelstellingen van de woningstichting, die onderschrijft en het 

vermogen heeft om die te bewaken; 

- een helikopterview en analytisch vermogen heeft gericht op hoofdlijnen, alsmede een 

zelfstandige en kritische oordeelsvorming; 

- integer, verantwoordelijk en onafhankelijk is; 

- gezien het kwaliteitsprofiel voor deze vacature een gedegen technische kennis heeft  

met name gericht op de managementaspecten van bouwtechnische projecten en de vertaling  

daarvan naar de onderhouds- en exploitatielast en bijbehorend risico. Gevraagd wordt: 

 inzicht in het managementproces rond innovatieve technische toepassingen; 

 kennis en ervaring met de organisatie van nieuwe, duurzame toepassingen; 

 ervaring met de managementaspecten van bouw- en onderhoudsprojecten; 

 inzicht in (bouw)techniek. 

 

Informatie 

Nadere inlichtingen over de functie en werkzaamheden zijn te verkrijgen bij de heer A.J.M. van Loon 

van de Raad van Toezicht, telefoonnummer 06-41323087. Tevens kunt u onze website raadplegen: 

www.wswoensdrecht.nl. 

 

Reactie 

Uw motivatie en bijbehorend C.V. ontvangen wij graag vóór 27 juli 2020 op het volgende  

e-mailadres: c.van.poppelen@wswoensdrecht.nl. De oriënterende gesprekken zullen begin september 

plaatsvinden. 
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