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Op zOek 
naar een 

cOmmissaris 
nieuwe stijl

Diversiteit en transparantie zijn tegenwoordig 
de kernbegrippen in het wervingsproces van 

een nieuwe commissaris. in de praktijk zijn de 
zittende toezichthouders van corporaties echter 
nog een vrij homogeen gezelschap. Hoe krijgen 

corporaties dat veranderd?
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voorleggen aan de Autoriteit woningcorpora-
ties. Dat geldt ook bij voorgenomen herbenoe-
mingen (zie kader). De RvC’s kiezen nog 
steeds hun  eigen leden, met uitzondering van 
de huurderscommissaris. Hoe ziet die zoek-
tocht eruit? Diversiteit en transparantie zijn  
tegenwoordig kernbegrippen in het wervings-
proces van een nieuwe commissaris. ‘Een 
evenwichtig samengestelde RvC  betekent  
verscheidenheid’, schrijft de Governancode 
woningcorporaties 2015 voor. ‘Denk daarbij aan 
geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en 
expertise, etnische afkomst en persoonlijk-
heidskenmerken.’ In de praktijk vormen de  
zittende toezichthouders bij corporaties echter 
nog een vrij homogeen gezelschap. Uit het 
rapport De arbeidsmarkt van  interne toezicht-

Hij was er van ontdaan. De voorzitter van de raad van commissaris-
sen van een van de rechtsvoorgangers van corporatie Poort6 in 

Gorinchem. De voorzitter van de huurdersvereniging wilde een afspraak 
met hem maken. Hoe durfde een huurder hem zomaar aan te spreken? 
Albert den Teuling (71) vertelt het voorval lachend. ‘Zo ging het zo’n 30 
jaar geleden.’ Den Teuling is al 35 jaar lid van de huurdersvereniging van 
het huidige Poort6 en tegenwoordig voorzitter. ‘Tijd dat ik  opstap’, zegt 
hij: ‘Maar het is makkelijker om vers bloed te vinden voor de raad van 
commissarissen dan voor de huurdersvereniging.’

Homogeen gezelscHap
De raad van commissarissen wordt steeds meer gezien als hét gover-
nance-mechanisme dat misstanden moet voorkomen. De maatschappe-
lijke eisen aan commissarissen is daardoor sterk toegenomen. Die ont-
wikkeling is al enkele jaren gaande en heeft zijn weerslag gevonden in 
de regels van de nieuwe Woningwet. Zo moeten corporaties sinds 1 juli  
van dit jaar beoogde kandidaat-commissarissen voor een ‘zienswijze’ 
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houders onder de loep van de Rotterdamse 
Erasmus Universiteit blijkt dat in 2014 de leef-
tijd van een commissaris bij een corporatie  
gemiddeld tussen de 55 en 60 jaar ligt. Ruw-
weg 36 procent is vrouw. De vrouwen maakten 
wel een inhaalslag. In 2010 was slechts 21  
procent vrouw, staat in de tussenrapportage 
van de Monitoringcommissie  Governancecode 
Woning-corporaties van dat jaar. Het aandeel 
RvC-leden met een alloch tone achtergrond 
was volgens die rapportage in 2010 slechts  
1 procent.  

Werven via een netWerk
Ze zijn er wel, kandidaten die op zoek zijn naar 
een commissariaat dat meer divers is samen-
gesteld, blijkt uit het onderzoek van de Eras-
mus Universiteit. Maar hoe vinden corporaties 
die mensen? Nadat bij Poort6 vorig jaar een 
vacature ontstond voor een commissaris op 
voordracht van de huurders, besloten de RvC 
en huurdersvertegenwoordiging de werving 
van begin af aan samen te doen. Men zocht 
specifiek naar een jonge vrouw. Lokale betrok-
kenheid was daarbij niet belangrijk, zegt  
Den Teuling. ‘Gorinchem is klein. Dat wordt al 
snel ons kent ons. Daarom hadden we liever 
 iemand van buiten de stad.’ De wervings-

commissie ging te rade bij het landelijk Netwerk Vrouwelijke Commis-
sarissen (zie kader). RvC-voorzitter Kobie van Maarseveen (63): ‘We 
kregen verschillende cv’s die pasten bij het door ons gezochte profiel. 
Een aantal kandidaten had onze gezamenlijke voorkeur. Daar voerden 
we gesprekken mee. En uiteindelijk waren we het volledig eens over de 
keuze voor een 37-jarige vrouw.’ De raad heeft echt profijt gehad van dat 
netwerk, zegt Van Maarseveen. ‘Maar het is wel belangrijk dat je de uit-
eindelijke selectie zelf doet’, vervolgt ze. 

soft skills
Uiteindelijk kenmerken toezichthouders zich door een mix van kennis, 
vaardigheden en attitude. Minder grijpbare ‘soft skills’ zijn daarbij steeds 
belangrijker. Tot de competenties die commissarissen volgens de nieuwe 
Woningwet moeten hebben, behoren bijvoorbeeld: authenticiteit, een 
teamspeler zijn en lastige vragen kunnen stellen. Eigenschappen die 

moeilijk te operationaliseren zijn in een profiel. 
En dan moet de raad ook nog eens samen- 
gesteld zijn uit verschillende persoonlijkheids-
kenmerken. ‘Wij zijn er als raad in geslaagd om 
een groep te vormen van totaal verschillende 
personen’, zegt Van Maarseveen. ‘Iedereen 
kijkt vanuit een andere invalshoek. Er zijn  
commissarissen met een vrij zakelijke blik,  
anderen zijn wat meer  beschouwend. Daar-
door vullen we elkaar goed aan en houden we 
elkaar scherp.’ 

vtW-leergang
De tijd dat nieuwe commissarissen vooral via 
het ‘old boys network’ – het informele netwerk 
van vriendjes van (ex-)toezichthouders – wer-
den geworven, ligt grotendeels achter ons. Het 
Rotterdamse onderzoek toont aan dat de min-
der traditionele groep ‘jonge’ toezichthouders, 

Jonge 
toezichthouders 
vinden hun 
functie vaker via 
formele kanalen

Toolkit VTW  
en handreiking Aedes
De website van de Vereniging toezicht-
houders woningcorporaties biedt een 
‘Doe-het-zelf-toolkit voor werving & 
selectie van toezichthouders’. in twintig 
stappen biedt deze website de bezoeker 
een traject dat leidt tot het vinden en 
 aanstellen van een nieuwe collega- 
commissaris.
De Vtw werkt aan de verdere ontwikke-
ling van deze toolkit zodat rvc’s nog 

 beter kunnen voldoen aan de eisen van  
de fit and propertest van de autoriteit 
woningcorporaties, www.vtw.nl/toolkit.

aedes heeft een handreiking voor 
 bestuurders en commissarissen met 
 informatie over de fit and propertest, 
www.aedes.nl, zoekterm fit and 
 propertest voor nieuwe bestuurders  
en commissarissen.

Fit anD prOpertest 
nieuwe autOriteit 
 wOningcOrpOraties: 

De stand 
van zaken
Op 17 juli ontving de autoriteit woning-
corporaties de eerste aanvraag voor het 
uitbrengen van een zienswijze over de 
geschiktheid van een commissaris. eind 
juli staat de teller op vier. Van deze vier 
aanvragen vraagt de autoriteit in drie 
 gevallen aanvullende informatie op om-
dat de gegevens niet compleet zijn. als 
het dossier compleet is, start de wette-
lijke beslistermijn van vier weken. Deze 
 termijn kan met vier weken verlengd 
worden. De autoriteit verwacht deze 
verlenging in alle vier de gevallen nodig 
te hebben. Vooralsnog is de autoriteit 
van plan om alle kandidaten uit te nodi-
gen voor een gesprek. Desgevraagd 
meldt de autoriteit dat ze op termijn 
mogelijk meer ‘risicogerichte keuzes’ 
wil maken bij het al dan niet uitnodigen. 
‘Dat betekent dat de autoriteit van een 
gesprek af kan zien wanneer er op basis 
van alle beschikbare informatie naar het 
oordeel van de inspecteur geen aanlei-
ding meer is voor een gesprek.’

mensen tussen de veertig en vijftig, hun functie  
vaker via formele dan informele kanalen vindt.  
Inge Vermeulen (44) is daarvan een voorbeeld. Zij 
is sinds twee jaar lid van de RvC van Woonpartners 
in Midden Holland. Ze heeft zelf gereageerd op 
een vacature op de website van de Vereniging 
Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Ze 
volgde de Leergang aankomend commissarissen 
van de VTW en liep in dat kader een stage bij een 
corporatie in Goes. Die opleiding en stage zorgden 
er volgens Vermeulen voor dat ‘ze boven op de 
stapel kwam te liggen’. RvC-voorzitter van Maar-
seveen van Poort6 beaamt dat het zo kan gaan. 
Haar corporatie heeft ook goede ervaringen  
met een stagiaire van deze VTW-opleiding. ‘Ze 
bracht ons echt een extra, verfrissend inzicht en 
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 allochtonen. ‘Misschien doen we te weinig moeite om mensen met een 
andere culturele achtergrond voor een commissariaat te interesseren’, 
zegt Inge Vermeulen. ‘Laten we uitzoeken of we voor deze groep ande-
re wervingskanalen kunnen inzetten,  bijvoorbeeld via sociale media.’

Bij de RvC’s van Poort6 en Woonpartners zijn momenteel geen vacatu-
res. Ze hebben dus nog niet concreet te maken gehad met de nieuwe 
 eisen van de Woningwet bij de benoeming van een nieuwe commissaris. 
‘Ik weet wel dat een raad veel en gedetailleerde informatie over de 
beoogde nieuwe kandidaat moet leveren aan de Autoriteit woning-
corporaties’, zegt Vermeulen. ‘Daar is ook niks op tegen. Maar ik zou 
het heel jammer vinden als in de praktijk blijkt dat dit nieuwe kandidaten 
 afschrikt. Een commissariaat bij een corporatie is een belangrijke functie. 
Ik vind het heel gaaf en erg verrijkend om dit naast mijn reguliere 
baan te doen.’

erik van kooten van werving- en 
selectiebureau publicspirit merkt 
dat steeds meer mensen die een 
toezichthoudende functie zoeken, 
bewust kiezen voor een corpora-
tie. Voorheen hadden kandidaten 
vaak slechts een voorkeur voor 
het semipublieke  domein, de sec-
tor maakte daarbij niet zoveel uit. 
‘je zou kunnen zeggen dat alle 
 negatieve publiciteit een positief 
effect heeft. corporaties lagen 
onder een vergrootglas. ik merk 
dat veel kandidaten hebben nage-
dacht over de maatschappelijke 
betekenis van een corporatie. 
mensen met een grote maat-
schappelijke betrokkenheid wil-
len nu graag een bijdrage  leveren 
aan het werk van  corporaties.’

Ook pmp supervisor signaleert 
een duidelijke interesse in toe-
zichtsfuncties bij een corporatie, 
zegt oprichter gerben van der 
werf. Dit online platform waar 
vraag en aanbod, in zowel (semi-)
publieke als private sectoren, 
 elkaar kunnen ontmoeten, 
heeft ruim 450 kandidaten in het 

bestand. na screening door pmp 
kunnen potentiële aanbieders 
een profi el van zichzelf maken 
en daar kunnen vragers met 
 zoekfuncties gericht op zoeken. 
‘Van onze kandidaten is 40 pro-
cent  actief op zoek naar een 
 commissariaat bij een corporatie’, 
zegt Van der werf. 
pmp supervisor, 
www.commissarisvinden.nl.

De werving en selectie zelf 
doen of (deels) uitbesteden? 
De  beslissing is aan de raad van 
commissarissen zelf. een van de 
voordelen van de inschakeling 
van een werving- en selectie-
bureau is dat het moeite en tijd 
bespaart. in de toolkit voor wer-
ving en selectie van de Vtw staan 
 enkele voor- en nadelen op een 
rij www.vtw.nl/toolkit.

selectie van wervings- en 
 selectiebureaus waar corporaties 
 gebruik van maken:
• atrivé, adviesbureau op het 

 terrein van wonen, 
www.atrive.nl

• De galan groep, 
www.galangroep.nl

• ebbinge, www.ebbinge.nl
• erly, www.erly.nl
• maes & lunau, 

www. maeslunau.com
• nationaal register, 

www.nationaalregister.nl
• publicspirit, 

www.publicspirit.nl
• rieken & Oomen, 

www.riekenoomen.nl

enkele andere zoekplaatsen: 
• netwerk Vrouwelijke 

 commissarissen. Dit netwerk 
biedt onder meer een 
 linkedin-groep voor toekom-
stige  vrouwelijke commissaris-
sen en maakt  vacatures ook 
via  twitter bekend. 
@toezichtmetpit en www.
vrouwelijkecommissarissen.
wordpress.com. 

• De vacaturesites: 
www.vtw.nl/
vacatures-in-de-rvt. 
en www.werkaanwonen.nl. 

andersom heeft ze bij ons veel kunnen 
leren. Een kandidaat met dit traject achter de 
rug, heeft  bij een volgende vacature in onze 
raad een streepje voor.’

nieUWe Wervingsk analen
De Governancecode stelt verantwoording van 
de gevolgde procedure van werving en selectie 
in het jaarverslag verplicht. En vacatures 
 moeten op de website van de corporatie staan. 
Maar toch kan de transparantie van het wer-
vingsproces van commissarissen in de semi-
publieke sector nog beter, constateert het 
 Rotterdamse onderzoek. Het is belangrijk dat 
de vacatures meer mensen bereiken, zoals 

Bewustere keuze voor  corporatie 
bij potentiële commissarissen


