Functieomschrijving

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Primair aandachtsgebied: maatschappelijk ondernemen/volkshuisvesting
Onze organisatie
Maasvallei is een woningcorporatie in Maastricht met ca. 4.800 verhuurobjecten in eigendom en
beheer. Maasvallei biedt mensen met een bescheiden inkomen of in kwetsbare posities, goede en
betaalbare huisvesting in aantrekkelijke woonmilieus.
De omgeving waarbinnen wij werken is zeer dynamisch. Om onze ambities waar te kunnen blijven
maken binnen de strikte kaders van de overheid zet Maasvallei in op sociaal innoveren en nieuwe
samenwerkingsvormen. Dit doen wij met een proces gestuurde, platte organisatiestructuur gericht
op de klant. Wij hebben een helder beeld van onze opgave waarbij wij continu alert zijn op de
demografische ontwikkelingen in de regio en oog hebben voor de thema’s beschikbaarheid,
duurzaamheid, betaalbaarheid en wonen & zorg.
Maasvallei hanteert de Governancecode voor woningcorporaties. Deze code geeft normen voor
goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.
In verband met reglementair aftreden zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van
Commissarissen die de ingezette koers onderschrijft.
Functie en profielschets
profielschets
De Raad heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en
staat de directeur/bestuurder met raad en advies bij. De Raad vergadert ten minste zes keer per jaar
met de directeur/bestuurder. Daarnaast zijn de leden vertegenwoordigd in één of meerdere
commissies, die op afzonderlijke momenten vergaderen. De commissarissen worden benoemd op
basis van een vastgestelde profielschets en ontvangen een passende honorering.
De leden van de Raad worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van één
herbenoeming.
De voltallige Raad is samengesteld uit vijf leden. De Raad streeft naar een evenwichtige
man/vrouwverhouding. Geschikte vrouwelijke kandidaten worden dan ook nadrukkelijk verzocht te
reageren.
De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij
hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudend orgaan en een affiniteit met de
doelstellingen en doelgroepen van Maasvallei. Van de leden wordt verwacht dat zij het principe van
een platte organisatiestructuur steunen en uitdragen.
De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of
verantwoordingsplicht naar een achterban. Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
 bestuurlijke ervaring;
 werken in teamverband, stimulerend met een positief kritische houding;
 analytisch inzicht;
 in staat om op afstand toezicht te houden;
 maatschappelijke betrokkenheid;
 zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;
 breed netwerk.
Gezien de samenstelling van de Raad zijn wij op zoek naar een kandidaat, die aanvullend op de
algemene profieleisen, beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk
ondernemen/volkshuisvesting
ondernemen volkshuisvesting bij voorkeur gecombineerd met juridische kennis.

Aandachtsgebied maatschappelijk ondernemen/volkshuisvesting
De functie van dit aandachtsgebied is om vanuit een visie op sociaal ondernemen
speciaal te letten op de kwaliteit en continuïteit van de corporatie en haar
dienstverlening. De ouder wordende bewoner neemt daarbij een belangrijke plaats in.
Specifieke kwaliteiten
 Kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Zowel in relatie tot de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van
de corporatie.
 Visie op toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie
tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen.
 Kennis van en ideeën op het gebied van samenwerking met overheden en
marktpartijen.
Informatie en sollicitatie
De procedure omtrent de benoeming leden Raad is vastgelegd in het reglement Raad van
Commissarissen. De functieprofielen van de leden van de Raad maken deel uit van het reglement.
Het reglement Raad van Commissarissen wordt op verzoek toegezonden of is te raadplegen op
onze
website www.maasvallei.nl. Voor informatie over de vacature of de organisatie kunt u contact
opnemen met de heer Ing. A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, telefoonnummer 043-3683790 of
op onze website www.maasvallei.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 2 oktober 2017.
2017 Sollicitanten dienen rekening te houden
met de ‘Fit en Propertest’, waarmee de Autoriteit woningcorporaties de voorgedragen kandidaten
aan het slot van de procedure toetst.
Uw sollicitatie kunt u tot 18 september 2017,
2017 bij voorkeur per e-mail, richten aan de heer J.Schins
die namens de Raad van Commissarissen de procedure begeleidt via j.schins@maasvallei.nl of
Postbus 6202 XA Maastricht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

