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Twee leden voor de raad van commissarissen: 

 

Op voordracht van de Huurdersraad en de Ondernemingsraad 

 

Met achtergrond in : 

 Volkshuisvesting / Public governance 

HR / Werkgeverschap / Medezeggenschap / Public governance 

 

 
Datum: 23 februari 2018 
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Over Vidomes 
Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden die zich richt op mensen met onvoldoende 
kansen op de woningmarkt. Vidomes beheert en verhuurt circa 18000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam, Voorburg, 
Delft, Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen.  
 

De missie van Vidomes luidt: ‘Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen, een thuis. Nu en in de toekomst’. De 

titel van de strategische visie is:  ‘Verschil maken’. Vidomes wil het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken 
rondom wonen. Niet alleen voor haar huurders, maar ook voor de wereld om haar heen. Het gaat ook over het uitgaan van 
de kracht van de eigen medewerkers en het ontwikkelen van talenten. 
Met deze strategische visie heeft het bestuur met haar medewerkers een heldere stip op de horizon gezet waarop 
Vidomes zich de komende jaren wil richten. In de strategische visie worden vijf thema's benoemd. Drie daarvan zijn 
‘vanzelfsprekend’, omdat iedere woningcorporatie die opgave heeft:  

 Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde 

 Duurzaam in balans  

 Tevreden klanten 
Met twee thema’s wil Vidomes het verschil maken en is Vidomes graag gangmaker voor vernieuwing en verbetering:  

 Bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant 

 In het oog, in het hart: extra zorg voor prettig en veilig wonen.  
 
Meer over de missie, visie en ambities is te lezen in de strategische visie op: https://www.vidomes.nl/media/1646/def-
strategische-visie-online-versie.pdf 
 

De kernwaarden en het DNA van Vidomes zijn: 

 We zijn betrokken: we bekommeren ons om de ander 

 We zijn daadkrachtig: we hakken knopen door en pakken aan 

 We zijn ondernemend: we zien kansen en benutten deze 

 En we doen dit alles in samenspel met de ander: we richten ons op samenwerking en dialoog 
 
 

Governance structuur 
Vidomes is een stichting met een tweehoofdig bestuur en een divers samengestelde Raad van Commissarissen (hierna RvC) 
van ten minste drie leden. De zittende bestuurder is Daphne Braal. Binnenkort zal de werving worden gestart voor het 
tweede lid van het bestuur. Sinds 2016 heeft Vidomes een nieuwe Huurdersraad (HR). 
De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van vier jaar, de zittingsduur is beperkt tot twee periodes. De RvC 
bestaat uit de volgende leden: 
 

Naam Datum einde 
zittingstermijn 

Totaal aantal 
zittingstermijnen  
(max 2) 

Prof.dr.mr.drs. J.C.M. (Hans) van Sonderen (voorzitter RvC) 2020 2 

Drs. M.C. (Christine) Oude Veldhuis MRE – vertrekkend lid 
(vice-voorzitter RvC, voorzitter remuneratiecie) 

2018  2 

Drs. M.G.T. (Marijke) Kleijweg – vertrekkend lid 
(voordracht huurders) 

2018 2 

Drs. G. (Gijsbert) Buijs (voordracht huurders) 2018 2 

Drs. P. (Paul) Rutte MRE (voordracht huurders) 2021 2 

H. (Hendrik) van Moorsel MPM RA  2019 1 

 
 

Over de vacatures 
Vanwege het aflopen van de benoemingstermijnen per mei 2018 gaat Vidomes twee nieuwe leden voor haar RvC werven: 
één commissaris op voordracht van de Huurdersraad (HR) en één commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad 
(OR).  
 
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. 
Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek 
aandachtsgebied of invalshoek hebben. Alle leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies 
collegiaal te voeren.  

https://www.vidomes.nl/media/1646/def-strategische-visie-online-versie.pdf
https://www.vidomes.nl/media/1646/def-strategische-visie-online-versie.pdf
https://www.vidomes.nl/media/1646/def-strategische-visie-online-versie.pdf
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Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en 
doelgroepen van Vidomes. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke 
belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.  
 
Voor deze vacatures is het wenselijk dat de kandidaten oog hebben voor stakeholder management, dat zij een echte 
gesprekspartner willen zijn voor de verschillende gremia, bereid zijn zitting te nemen in verschillende commissies (bv 
remuneratiecommissie) en een bepaalde binding hebben met de regio.  
 
Verder dienen de kandidaten te voldoen aan de criteria voor commissarissen zoals opgesteld door de Autoriteit 
Woningcorporaties, te weten: 

 Authenticiteit: consistent en open, gedecideerd, standvastig en zakelijk, inspirerend en met flair; 

 Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties, inzicht in 
strategische afwegingsprocessen, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kunnen adviseren over de strategische 
visie en uitvoering van het beleid; 

 Helikopterview; in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden en over alle dossiers en commissies heen te kunnen 
kijken; 

 Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar; 

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties, een 
bijdrage kunnen leveren aan de positionering van Vidomes; 

 Onafhankelijke oordeelsvorming: op afstand informatie kunnen analyseren, behoordelen en toetsen om 
opbouwend kritische vragen te durven stellen, procedureel sterk; 

 Teamspeler; in staat om in teamverband te functioneren, gevoel voor en warm hart voor mensen, zich flexibel 
kunnen opstellen, mee willen denken en rolbewuste gesprekspartner willen zijn, behulpzaam met scherp moreel 
kader; 

 Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust; 

 Zelfreflectie. 
 
Vidomes streeft naar diversiteit in haar organisatie en dus ook in haar RvC. Hieronder wordt verstaan verscheidenheid in 
geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Gezien de huidige 
samenstelling van de raad gaat sterk de voorkeur uit naar jongere vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten (man of 
vrouw) met een migratieachtergrond die in staat zijn integraal naar de verschillende portefeuilles te kijken en over 
expertise beschikken op het gebied van:  

 Volkshuisvesting / Public governance: 
o Dat betekent affiniteit met semi overheden en corporaties, aandacht voor duurzaamheid, inzicht in 

volkshuisvestingsbeleid, huurbeleid, sociale woningbouw, betaalbaarheid woningen, huurdersraad, 
stakeholder veld, gevoel voor professionaliseren van een RvC etc. 

 HR / Werkgeverschap / Medezeggenschap / Public governance:  
o Dat betekent hart hebben voor personeel en werkgeverschap, betrokken zijn bij de doelgroep van 

Vidomes, inzicht in instroom en doorstroom werknemers, talent en organisatie ontwikkeling, affiniteit 
met semi overheden en corporaties, gevoel voor professionaliseren van een RvC, kennis van de WOR 
etc. 

 
De bruto vergoeding voor een lid van de RvC is voor 2018 op jaarbasis € 13.500,= excl. BTW. 
 
De verschillende reglementen en de governance code woningcorporaties 2015 zijn te downloaden via: 
https://www.vidomes.nl/over-ons/over-onze-organisatie/organisatiestructuur/governancestructuur/ 
 

4.0 Over de procedure 
De werving- en selectieprocedure van de nieuwe leden van de RvC is een open en transparante procedure. Vidomes laat 
zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, beiden partners van het onafhankelijke 
executive search bureau Van der Laan & Co. 
 
De selectiecommissie bestaat uit drie leden van de RvC, een vertegenwoordiger namens de HR en een vertegenwoordiger 
namens de OR. Benoembare kandidaten zullen een adviesgesprek hebben met de bestuurder.  
Het is het streven om kandidaten te benoemen voor 1 mei. Een onafhankelijke integriteitstoetsing maakt onderdeel uit van 
de selectieprocedure. Ook zullen de kandidaten voor de benoemingsdatum getoetst moet worden op geschiktheid via de 
fit & proper test door de Autoriteit Woningcorporaties.  
 

https://www.vidomes.nl/over-ons/over-onze-organisatie/organisatiestructuur/governancestructuur/
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Belangstellende kandidaten kunnen hun CV met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorende profiel te 
klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY. 

http://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies

