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1. ZOWONEN 
 
ZOwonen, een woningbouwcorporatie in Sittard, ondergaat een transitie van een 
vastgoedbedrijf naar een maatschappelijk georiënteerde organisatie. In de basis zijn de 
woningen bedoeld om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ‘thuis-gevoel’ van de 
huurders van ZOwonen, zodat zij vorm kunnen geven aan hun leven. De woningen vormen 
een belangrijk instrument om sturing te kunnen geven aan de brede sociaal 
maatschappelijke opgave. Mede op basis van dit gegeven is voor een nieuwe koers en 
vastgoedstrategie gekozen. Belangrijke uitgangspunten binnen de vastgoedstrategie zijn 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, zorg en kwaliteit. 
 
ZOwonen heeft een governancemodel met een eenhoofdig directiemodel en een Raad van 
Commissarissen (RvC). De RvC van ZOwonen, welke bestaat uit 5 commissarissen, heeft een 
driedelige taak. Allereerst dient de raad toezicht te houden op de beleidsvorming en 
beleidsuitvoering door de corporatie zoals die voortvloeit uit deze strategie. Voorts vervult 
de raad de werkgeversfunctie voor de directeur-bestuurder. Tenslotte heeft de raad een 
klankbordrol voor de directeur bestuurder. Besluiten worden genomen in de vergaderingen 
van de RvC. Met betrekking tot een aantal zaken worden agendapunten voorbereid door 
twee commissies. Dit zijn de audit- en de remuneratiecommissie. De belangrijkste taak van 
de auditcommissie is enerzijds het bewaken van de kwaliteit van de financiële 
informatievoorziening van de corporatie en de wijze van totstandkoming daarvan, alsmede 
de voorbereiding van besluiten op dit vlak in het kader van toezicht door de hele raad. 
Anderzijds wordt toegezien op de wijze waarop de interne beheersing is vormgegeven mede 
in relatie tot de interne controle en de externe accountantscontrole. De 
remuneratiecommissie zorgt voor de voorbereiding van besluiten ten aanzien van de 
werkgeversrol in relatie tot de bestuurder. 
 
Naar de website: https://zowonen.com 
 



   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
Naast de auditcommissie en de remuneratiecommissie start de RvC van ZOwonen in 2021 
een Commissie Maatschappelijk Presteren. In deze commissie nemen deel, behoudens de 
directeur-bestuurder en de ‘Manager Maatschappelijk Presteren’, de twee commissarissen 
die op voordracht van de huurders zijn benoemd, de zogenaamde huurderscommissarissen. 
De RvC van Woningbouwvereniging ZOwonen zoekt voor de Commissie Maatschappelijk 
Presteren  een trainee-commissaris (TC) met een sociaal maatschappelijk profiel.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De TC zal naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen ook deel uitmaken van de 
Commissie Maatschappelijk Presteren. De TC zal echter niet deelnemen aan eventuele 
stemmingen in de RvC-vergaderingen. 
 
 
3. PROFIEL 
 

 Is in opleiding om op termijn een regulier lid van een RvC van een corporatie te worden. 

 Heeft de bereidheid zich te scholen / bekwamen op actuele thema’s en op ontbrekende 
basiskennis. 

 Heeft ervaring en of affiniteit met de problematiek van bijzondere doelgroepen en hun 
belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein. 

 Kan maatschappelijke trends signaleren en weet deze te vertalen naar de 
volkshuisvesting. 

 Heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van belanghouders. 

 Onderkent de specifieke rol van de corporatie als maatschappelijke onderneming en 
bewaakt deze mede op basis van de visie en missie van ZOwonen. 

 Heeft een scherpe visie op de inclusieve samenleving en de problematieken die gepaard 
gaan met langer zelfstandig thuis wonen. 

 Heeft zicht op relevante maatschappelijke vraagstukken, dan wel heeft de bereidheid 
zich hierin te verdiepen. 

 Dient bekend te zijn met de governancecode voor de corporatiesector, dan wel dient 
hij/zij hiermee bekend te worden. 

 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Beschikt over onderstaande competenties en of vaardigheden, dan wel heeft de 
bereidheid zich daartoe te bekwamen. 

 Dient in staat te zijn een onafhankelijke houding aan te nemen. 

 Dient goede vragen te kunnen stellen, kritisch te zijn, open te staan voor de mening van 
anderen en hij/zijn dient in een team te kunnen functioneren. 



   

 

 

 

 

 

 

 Dient integer te zijn. 

 Dient over een academisch denk- en werkniveau te beschikken en dient ingewikkelde 
materie snel te  kunnen  overzien.  

 Beschikt daarnaast ook  over  een ‘gezond  boerenverstand’. 

 Weet zijn/haar intuïtie op een goede manier in te zetten en kan gevoelens van twijfel 
bespreekbaar maken. 

 Beschikt over voldoende tijd om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten en vergaderingen 
van de RvC en de Commissie Maatschappelijk Presteren van ZOwonen. 

 Heeft geen (neven)functies die leiden tot enige vorm van belangenverstrengeling. 
 
 
5. ZOWONEN BIEDT U 
 
De kans om als ‘firsttimer’ ervaring op te doen in een toezichthoudende rol en een relevante 
bijdrage te leveren op basis van een aanstelling voor een jaar met een vergoeding voor 
werkelijk gemaakte onkosten. 
 

 
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Niek Weelinck 
06 21273705 
niek.weelinck@beljonwesterterp.nl 
 
 
      


