
 
 

 

Vacature lid raad van toezicht 

met een financieel profiel. 

 

Woningstichting Anna Paulowna is een actieve, klantgerichte, enthousiaste woningcorporatie. Ze is 

transparant en professioneel. Woningstichting Anna Paulowna beheert circa 1.400 verhuureenheden. 

De corporatie heeft bezit in de gemeente Hollands Kroon, in de kernen Anna Paulowna, Breezand en 

Van Ewijcksluis en in de gemeente Schagen, in Petten. 

 

Woningstichting Anna Paulowna is een maatschappelijke organisatie. Zij heeft een sterke band met 

haar bewoners en met het werkgebied en heeft grote aandacht voor de belangen van haar huurders. 

Onze huurders praten en beslissen zo veel als mogelijk mee bij relevante onderwerpen. 

 

Kernwoorden die passen bij Woningstichting Anna Paulowna zijn: sociaal, betrokken, betrouwbaar, 

nuchter, kwaliteit en klantgericht. 

Op het gebied van klantvriendelijkheid en bedrijfsvoering is de corporatie veelvuldig beoordeeld tot 

behorende bij de kopgroep van de Nederlandse woningcorporaties.  

 

Als lid van de raad van toezicht toetst u met vier collega’s het beleid aan de statutaire en 

strategische doelen van de corporatie. U adviseert de directeur-bestuurder en staat deze ook als 

klankbord terzijde. 

U bent met name in staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen en te adviseren 

over de bij de het financieel profiel behorende aspecten, die ten grondslag liggen aan 

bestuursbesluiten. Als generalist verliest u daarbij het grote geheel niet uit het oog.   

De leden hebben uiteraard hun specifieke deskundigheid, maar bovenal een helikopterview. 

U hebt gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen en draagt het maatschappelijk ondernemen 

van een compacte woningcorporatie een warm hart toe. Als teamspeler voelt u zich 

medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en haar doelrealisatie. 

 

U brengt als lid van de raad van toezicht onder andere toegevoegde waarde mee op (een aantal van) 

de volgende onderdelen:   

• Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een 

onderneming;  

• Financiële cijfers kunnen interpreteren, ‘erachter’ kunnen kijken en inzicht hebben in de 

strategische implicaties voor de langere termijn;  

• Visie op financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken;  

• Inzicht in treasury-vraagstukken en instrumenten;  

• Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s;  

• Fiscaal inzicht;  

• Inzicht in risicomanagement. 

 

U hebt minimaal een HBO-niveau, bent bij voorkeur woonachtig in de regio Kop van Noord-Holland 

en hebt binding met de samenleving in het algemeen en met volkshuisvesting in het bijzonder. 

De volledige profielschets raad van toezicht en het reglement raad van toezicht zijn terug te vinden 

op onze website www.wsap.nl. 

De functie kent een vergoeding van € 6.440,- per jaar. 

Voorafgaand aan de benoeming moet de Autoriteit Woningcorporaties een positieve zienswijze 

afgeven over de geschiktheid en de betrouwbaarheid van elk nieuw lid van de raad van toezicht. 

Meer informatie daarover treft u hier. 

 

U kunt uw reactie (met CV) vóór 16 mei 2022 richten aan: info@wsap.nl t.a.v. de heer P. Conijn, 

voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. Gezien de huidige samenstelling van de raad 

van toezicht worden vrouwen en minderheden in het bijzonder uitgenodigd te solliciteren.   

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer M. Versteeg, voorzitter van de raad van toezicht, 

06-38745048. 
 

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

 

https://wsap.nl/wp-content/uploads/2021/07/profielschets-raad-van-toezicht.pdf
https://wsap.nl/wp-content/uploads/2021/07/reglement-raad-van-toezicht.pdf
http://www.wsap.nl/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid/informatie-voor-kandidaten
mailto:info@wsap.nl

