
Woningstichting Den Helder verhuurt circa 10.000 ve rhuureenheden in de gemeente 
Den Helder en is een van de grootste verhuurders va n sociale woningen in de Kop van 
Noord-Holland. Verhuur van sociale woningen vormt d e kernactiviteit. Daarnaast heeft 
Woningstichting een aantal commerciële bv’s.  
 
Het bestuur van Woningstichting ligt in handen van een Directie. 
De Raad van Commissarissen, bestaand uit zes leden,  benoemt en houdt toezicht op 
het Bestuur. De Raad van Commissarissen is direct e n sterk betrokken bij de 
beleidsmatige koers van Woningstichting en van de b v’s.  
De Raad komt minimaal acht maal per jaar bijeen.  
 
De Raad van Commissarissen heeft een vacature voor  
 

 EEN LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN (m/v) 
 

Profielschets: 
Wij zoeken een RvC-lid met bestuurlijke ervaring en daarnaast juridische kennis en kennis 
op het gebied van wet- en regelgeving.   
Kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting is gewenst.  
 
Beroepsmatige of zakelijke betrokkenheid bij Woningstichting Den Helder (zowel bestaand 
als in het recente verleden) kan een belemmering zijn voor het lidmaatschap, evenals het 
politiek actief zijn in de gemeente Den Helder. 
 
Procedure: 
Bij de benoemingsprocedure zijn de Raad van Commissarissen, de Directie van 
Woningstichting, en de Ondernemingsraad betrokken. Kennismakingsgesprekken met 
vertegenwoordigers van deze organen kunnen onderdeel zijn van de procedure. 
Een fit en proper toets door de Autoriteit woningcorporaties is eveneens onderdeel van de 
procedure. Meer informatie daarover vindt u op www.ilent.nl, onder ‘Autoriteit 
woningcorporaties’.  
 
Informatie: 
Voor specifieke informatie kunt u zich richten tot de voorzitter Raad van Commissarissen, 
mevrouw A. van Langen via e-mail: avance@zonnet.nl o.v.v. sollicitatie RvC. 
 
Reageren: 
Sollicitatiebrieven naar aanleiding van deze advertentie dienen, vergezeld van een 
curriculum vitae, vóór 14 juli 2017 te worden gericht aan de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, mevrouw A. van Langen. Adres: Woningstichting Den Helder, Postbus 90, 
1780 AB Den Helder. 
 
De gesprekken met kandidaten worden gepland op dinsdag 25 juli 2017.  
Indien deze datum u niet schikt, wilt u dat in uw sollicitatie aangeven, zodat wij daar, in geval 
van selectie, rekening mee kunnen houden.  
 


