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De organisatie 
 
Vestia 
 Stichting Vestia is een grootstedelijke woningcorporatie en verhuurt, 
verkoopt en beheert woningen in heel Nederland, vooral in de regio’s 
Rijnmond en Haaglanden. Vestia staat voor goede woningen in een 
prettige buurt voor huishoudens met een laag (midden)inkomen en/of een 
kwetsbare positie. 
Vestia wil er zijn voor zijn huurders, wil een bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke opgaven die nu om een antwoord vragen, en wil dat 
zodanig doen dat hij ook de toekomstige opgaven kan vervullen.  
De missie van Vestia luidt: “Tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu 
en in de toekomst”. De kernwaarden van Vestia zijn: betrokkenheid, 
betrouwbaarheid en ambitie. Deze waarden draagt Vestia uit, zij vormen 
de basis van handelen.  
 
Vestia heeft als saneringscorporatie onlangs het verbeterplan herijkt voor 
de laatste fase in de saneringsperiode 2019 – 2021. De corporatie staat 
voor de grote opgave om in de komende twee jaar te komen tot financieel 
herstel en de vereiste volkshuisvestelijke opgave te leveren. In de 
aanloop naar herijking van het verbeterplan, is in het voorjaar van 2018 
het nieuwe ondernemingsplan opgesteld. Bij de totstandkoming van het 
ondernemingsplan was de Huurdersraad nauw betrokken. Het 
ondernemingsplan geeft richting om te komen tot een bedrijfsmodel met 
nieuwe verbeteringen en maatregelen, met als doel duurzaam financieel 
herstel en een nieuw volkshuisvestelijk perspectief. 
 
Het werken aan duurzaam financieel herstel is voor Vestia cruciaal. 
Vestia kan de komende jaren niet financieel herstellen en tegelijkertijd de 
door alle stakeholders gewenste bijdragen leveren aan de 
volkshuisvesting. Vestia heeft daarom aan haar stakeholders gevraagd te 
helpen, in het kader van het verbeterplan van Vestia.  
 
Vestia heeft een tweehoofdige (collegiale) raad van bestuur (RvB; het 
bestuur). Het bestuur geeft leiding aan de ca. 700 medewerkers (fte’s en 
ingehuurd) tellende werkorganisatie en legt verantwoording af over haar 
maatschappelijke en financiële prestaties aan de raad van 
commissarissen (RvC) en externe toezichthouders.  
 
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, 
de financiële situatie, op de algemene gang van zaken binnen Vestia en 
de met haar verbonden dochtermaatschappijen. De RvC staat het 
bestuur met raad terzijde.  
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De RvC richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van Vestia, 
het maatschappelijk belang en het belang van de betrokken stakeholders. 
De RvC behoort de verschillende belangen evenwichtig tegen elkaar af te 
wegen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 
functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook 
als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben 
uitgesproken.  
 
De RvC draagt de drie kernwaarden van Vestia in haar handelen uit, ziet 
toe op de wijze waarop de organisatie hiermee omgaat en denkt mee 
over actualisering of aanscherping van de waarden indien daartoe 
aanleiding is. 
 
Vestia hecht belang aan goed bestuur en verstaat daaronder: het integer, 
competent en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het 
bestuur door de interne en externe toezichthouders en het afleggen van 
verantwoordelijkheid over het uitgevoerde toezicht en bestuur. RvB en 
RvB hebben in een visiedocument hun visie op besturen en toezicht 
houden verwoord.  
 
De RvC bestaat uit zes (nu tijdelijk uit zeven) leden die voor een periode 
van vier jaar worden benoemd en die voor een volgende zittingstermijn 
van vier jaar kunnen worden herbenoemd. Vestia kent drie 
voordrachtcommissarissen: twee commissarissen worden benoemd op 
voordracht van de Huurdersraad Vestia, één commissaris wordt benoemd 
op voordracht van de ondernemingsraad.  
De RvC heeft twee ondersteunende commissies ingesteld: de 
auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie.  
 
 
Vacatures 
Op 15 augustus 2020 treden drie leden van de RvC af. Van de drie 
vacatures die dan ontstaan, wil de RvC er twee invullen. Daarmee zal de 
RvC weer uit zes leden bestaan. Eén van de twee te vervullen vacatures 
betreft een commissaris op voordracht van Stichting Landelijke 
Huurdersraad Vestia. 
 
De gelijktijdige werving start op zaterdag 8 februari 2020. 
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Samenstelling RvC 
 

De RvC onderkent de volgende profielen in het belang van 
complementaire samenstelling: 
 
1. Volkshuisvestelijk – maatschappelijk, politiek geïnteresseerd; 
2. Financieel – met specifieke kennis van vastgoedfinanciering; 
3. Vastgoedontwikkeling en -beheer; 
4. Human Resource – organisatieontwikkeling;  
5. Governance – juridische zaken; 
6. Digitale dienstverlening – IT, affiniteit met PR en communicatie. 

 
 
Diversiteit en verankering RvC 
 

Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van het team. Als 
uitgangspunt wordt gehanteerd dat ten minste 30% van de RvC-leden 
vrouw is en ten minste 30% man. Daarnaast streeft de RvC ernaar om 
ook qua maatschappelijke achtergrond een divers team te zijn, met 
voldoende kennis van en voeling met de doelgroepen en het werkgebied 
van Vestia. Tevens streeft de RvC naar een goede mix van leden met 
een maatschappelijke en zakelijke expertise. Ten minste de helft van de 
RvC-leden heeft een binding met het kerngebied van Vestia (Rotterdam, 
Den Haag, Delft en Zoetermeer).  

 
 
Competenties – Fit- en Proper test 
 

De toets van de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en 
commissarissen is verankerd in de wet door de zogenaamde fit- en 
proper test. In de AMvB bij de wet is opgenomen welke competenties een 
commissaris moet hebben. Deze competenties zijn:  
 
- Authenticiteit: consistent en open; 
- Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van 

complexiteit woningcorporaties; 
- Helikopterview; 
- Integriteit en moreel besef; moreel, ethisch en aanspreekbaar; 
- Maatschappelijke verantwoordelijkheid; besef van specifieke 

(maatschappelijke) rol woningcorporaties; 
- Onafhankelijke oordeelsvorming; lastige vragen durven stellen; 
- Teamspeler; 
- Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust; 
- Zelfreflectie. 
 
 



Pagina 5 
 

Vestia 
Twee leden raad van commissarissen 

Daarnaast vindt toetsing plaats op mogelijke onverenigbaarheden die 
uitoefening van het commissariaat verhinderen. In dit verband wordt 
verwezen naar het Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid 
van de Autoriteit Woningcorporaties. Getoetst wordt o.a. op 
onafhankelijkheid (Woningwet, artikel 30 lid 5), onverenigbaarheden 
(Woningwet, artikel 25 lid 6 en artikel 30 lid 6). 
De kandidaat-commissaris vervult geen andere commissariaten in 
dezelfde woningmarktregio. 
 

 
Specifieke kenmerken leden van de RvC 
 

Naast de competenties zoals benoemd in de wet, hecht Vestia aan een 
aantal meer specifieke deskundigheden en vaardigheden die gezamenlijk 
in het team van commissarissen aanwezig dienen te zijn: 
 
• Affiniteit met de volkshuisvesting, woningmarkten ontwikkelingen ter 

zake en meer specifiek de maatschappelijke doelstelling van Vestia 
en de financiële opgave waar Vestia voor staat als 
saneringscorporatie; 

• Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring; 
• Inzicht in het functioneren van organisaties; 
• Inzicht in strategische afwegingsprocessen; 
• Beschikken over een breed relatienetwerk, ten minste op het 

specifieke gebied van zijn of haar deskundigheid; 
  

Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien 
van zijn of haar aandachtsgebied(en) volgt en weet te vertalen naar de 
volkshuisvesting in het algemeen en naar de woningcorporatie in het 
bijzonder.  
Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij beschikt over voldoende tijd, 
zodanig dat naast de tijdsbesteding voor reguliere RvC-vergaderingen en 
RvC-commissies tijd beschikbaar is voor het bijhouden van de 
aandachtsgebieden behorende bij het profiel.  
 
 

Profielen 
Commissaris met volkshuisvestelijk – maatschappelijk profiel  
Het volkshuisvestelijk-maatschappelijk profiel is gericht op de 
volkshuisvestelijke opgave in relatie tot de verschillende stakeholders. 
Van dit profiel wordt verwacht dat hij/zij de expertrol invult op de volgende 
deelgebieden: 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de 

Herziene Woningwet en het BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, 
scheiding Daeb-niet-Daeb e.d.; 

• Ervaring met besturen van of toezicht houden op een 
woningcorporatie of andere maatschappelijke instelling; 
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• Kennis van stakeholders (zoals huurders, gemeenten, externe 
toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken; 

• Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke 
speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal; 

• Kennis van de (lokale) woningmarkt; 
• Kennis van de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave 

voor de corporatie(s); 
• In staat om consequenties huurbeleid te kunnen beoordelen op 

risico’s;  
• Kennis van en/of ervaring met bewonersparticipatie, sociaal beheer, 

zelfbeheerinitiatieven; 
• Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk 

vastgoed; 
• Kennis van en inzicht in sociale processen; 
• Politieke affiniteit en ervaring.  

 
 

Commissaris met profiel governance – juridische zaken  
Dit kwaliteitsprofiel richt zich op de legitimatie, besturing en 
verantwoording van de organisatie.  
De expertrol wordt gevraagd voor de invulling van de volgende 
deelgebieden: 
• Kennis van en gevoel voor het functioneren, in termen van doelen, 

middelen en bevoegdheden, van externe toezichthouders; 
• Kennis, inzicht en autoriteit om door externe toezichthouders, 

inclusief Nederlandse overheid waaronder BZK, als een 
gelijkwaardige en gezaghebbend gesprekspartner erkend en 
gewaardeerd te worden en ervaring heeft met het balanceren 
tussen financiële en volkshuisvestelijke opgaven; 

• Kennis van en inzicht in juridische consequenties van besluiten en 
de daaruit mogelijk volgende procedures; 

• Kennis van en visie op toezicht, compliance en governance; 
• Kennis van en ervaring met (het opzetten en uitvoeren van) 

integriteitsbeleid; 
• Kennis van statuten/reglementen; 
• Gevoel voor verhoudingen tussen partijen. 

 
Sollicitatieprocedure 

 
Vestia wordt in deze procedures begeleid door Threes Klop, 
Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch 
bereiken via kantoor: 020-5733410 of mobiel: 06-51986009.  
 
Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 23 februari 2020 kenbaar 
maken door toezending van uw cv en motivatiebrief - per email: 
werving.klop@hcg.net  
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Selectieprocedure 
 

• Na briefselectie vindt een (voorselectie)gesprek met kandidaten 
plaats door Holland Consulting Group. 

• CV-bespreking vindt plaats op woensdag 25 maart 2020. 
• Eerste gespreksronde met kandidaten voor het profiel 

Volkshuisvesting bij Vestia vindt plaats op dinsdag 21 april van 
13.00 – 17.00 uur, bestaande uit een gesprek met leden van de 
wervingscommissie Volkshuisvesting (drie bestuursleden 
Huurdersraad, een beleidsmedewerker Huurdersraad, en een lid 
RvC), in aanwezigheid van Holland Consulting Group. 

• Eerste gespreksronde met kandidaten voor het profiel Governance-
Juridisch bij Vestia vindt plaats op woensdag 22 april van  
13.00 – 17.00 uur, bestaande uit een gesprek met leden van de 
wervingscommissie Governance-Juridisch (vier leden RvC) in 
aanwezigheid van Holland Consulting Group. 

• De voordracht-kandidaat profiel Volkshuisvesting voert op nader te 
bepalen datum een gesprek met delegatie RvC. 

• Voorgenomen besluit raad van commissarissen over benoemingen 
van de twee beoogde eindkandidaten is voorzien eind april/begin 
mei. 

• Aanvraag toetsing door Autoriteit Woningcorporaties.  
• Toetsing door Autoriteit Woningcorporaties. 
• Besluit tot benoeming vindt plaats wanneer de toetsing door de Aw 

positief is afgerond. 
 
De honorering is in overeenstemming met de door de VTW vastgestelde 
beroepsregel Bezoldiging Commissarissen.  

 
 


