Profiel lid Commissie Governancecode Woningcorporaties
Vanwege het vertrek van de heer J.W.A. van Dijk is een vacature in de Commissie Governancecode
Woningcorporaties ontstaan. De Commissie Governancecode is een onafhankelijke commissie die op verzoek
van belanghebbenden (o.a. corporaties, huurders) het gedrag toetst van corporaties die lid zijn van Aedes of
corporaties waar VTW-leden toezichthouden.
Aedes en VTW
Aedes is de branchevereniging van en voor ruim 270 woningcorporaties en behartigt hun belangen, ondersteunt
hen bij het uitvoeren van hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.
Woningcorporaties beheren 2,2 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Een op de 4
huishoudens in Nederland woont in een corporatiewoning. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor
goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook steun in de rug nodig hebben. De VTW
is de beroepsvereniging van en voor ruim 1.230 leden die als commissaris samen meer dan 1.385 interne
toezichtfuncties uitoefenen bij ongeveer 290 woningcorporaties. De VTW behartigt de belangen van het interne
toezicht en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling ervan.
Governancecode Woningcorporaties
De Governancecode woningcorporaties 2020 is vanaf 1 januari 2020 de geldende regeling. Alle leden van Aedes
en de corporaties waar VTW-leden toezichthouden zijn gebonden aan de Governancecode. Door middel van de
Governancecode waarborgen corporaties goed bestuur en toezicht, een transparante inrichting van de
organisatie, een voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en een zorgvuldige omgang met
hun klanten. Door het aanvaarden van de Governancecode geven corporaties aan dat zij aanspreekbaar zijn op
hun maatschappelijke functie en prestatie.
Commissie Governancecode Woningcorporaties
De Commissie Governancecode Woningcorporaties toetst aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken
aan de Governancecode en spreekt zich uit over de vraag of een corporatie al dan niet heeft gehandeld in strijd
met de Code. De benoeming, taak en werkwijze van de Commissie zijn vastgelegd in het Reglement Commissie
Governancecode Woningcorporaties. De Code is bindend. Als de Commissie van oordeel is dat de Code wordt
overtreden dan kunnen de besturen van Aedes en de VTW een besluit nemen over mogelijke sancties die
variëren van publicatie (‘naming and ‘shaming’) tot in het uiterste geval ontnemen van het lidmaatschap van de
corporatie.
De Commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar meestal in Den Haag en wordt ondersteund door een
secretaris. Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt een extra vergadering of hoorzitting belegd. De
tijdsbesteding van een vergadering betreft ongeveer 3 uur voorbereiding en 2 uur vergadertijd. Voorzitter en
leden ontvangen een bij de functie passende vergoeding.
Profiel lid commissie Governancecode
Het lid van de commissie Governancecode is medeverantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van
klachten en toetsingsverzoeken van belanghebbenden.
Voor de ontstane vacature zoeken wij een kandidaat die bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft in het lokaal of
provinciaal bestuur. Wij zijn daarnaast op zoek naar de volgende combinatie van competenties:
•

Is thuis in het functioneren van maatschappelijke ondernemingen;

•

Heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen; is in staat zich in de positie van beide partijen te
verplaatsen en is onbevooroordeeld;

•

Heeft kennis van of ervaring met het vervullen van een toetsende rol in het kader van bijvoorbeeld
governancecodes, het bestuursprocesrecht of een andere vorm van geschilbeslechting;

•

Heeft kennis van, ervaring met en gevoel voor de positie en belangen van consumenten(huurders);

•

Beschikt over een open mind; is analytisch, in staat een eigen visie te formuleren, maar ook staat ook
open voor nieuwe visies en visies van gesprekspartners;

•

Is bij benoeming tot, en in functie als lid niet op enigerlei wijze verbonden aan een woningcorporatie;

•

Beschikt bij voorkeur over bekendheid met het terrein van woningcorporaties en affiniteit met de
doelgroepen van woningcorporaties.

Procedure
Voor de wervingsprocedure is een selectiecommissie opgericht die bestaat uit de voorzitter van de commissie
Governancecode, een lid van het algemeen bestuur van Aedes en een lid van het algemeen bestuur van VTW.
De benoeming geschiedt door het bestuur van Aedes en VTW.
Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
•

Gesprekken: vrijdag 18 december 2020

•

Besluit benoeming door Bestuur Aedes-VTW en openbaarmaking benoeming: januari/februari 2021

•

Start als lid Commissie Governancecode Woningcorporaties: per 1 maart 2021

Reactietermijn
Aedes en VTW hechten evenals de Commissie Governancecode Woningcorporaties aan een diverse
samenstelling van de Commissie qua leeftijd en (culturele) achtergrond. Wij nodigen daarom met name ook
geïnteresseerden die bij deze diversiteit passen van harte uit te reageren. Uw motivatiebrief en CV ontvangen
wij graag uiterlijk zondag 6 december 2020 en kunt u sturen aan: b.mossinkoff@aedes.nl. U ontvangt binnen
één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Ingrid van der Kraan, VTW (i.vdkraan@vtw.nl)
of Barbara Mossinkoff, Aedes (b.mossinkoff@aedes.nl). Aanvullende informatie over de Governancecode en de
Commissie Governancecode is te vinden op de websites van Aedes (www.aedes.nl) en VTW (www.vtw.nl).

