
Als gevolg van het aftreden van een lid van de Raad van Commissarissen (RvC) vanwege het bereiken 
van de maximale zittingsduur, ontstaat binnen de Raad een vacature voor een:

Lid van de Raad 
van Commissarissen

Vacature

Tablis Wonen timmert hard aan de weg om een open 
en doelmatige organisatie te zijn om van daaruit de 
grootste klantwaarde te genereren. De reorganisatie 
is goeddeels achter de rug, de focus ligt nu onder 
andere op digitalisering, klantgerichtheid en samen-
werking met externe partijen. 

De Raad van Commissarissen is een mix van ver-
nieuwers, bruggenbouwers en perfectionisten. Als 
persoon zoeken we bij voorkeur een bedachtzame 
doordenker wiens bijdrage ligt in objectieve wel-
overwogen analyses. Iemand die wil weten waarom, 
wil onderzoeken en begrijpen. Die snel de zwakke 
plekken ziet in een plan of argumentatie. Daarnaast 
is het belangrijk dat het nieuwe lid zich kwetsbaar 
durft op te stellen in verband met het bespreken van 
het ongezegde na afloop van de vergaderingen.

Wij zoeken een kandidaat die met name grondige 
kennis en ervaring heeft met ontwikkeling en beheer 
van vastgoed en dan specifiek corporatievastgoed. 
Tevens is kennis en ervaring van de volkshuisves-
ting in het algemeen een vereiste.

De profielschets van de RvC van Tablis Wonen 
vindt u hier. 

Het vastgoedprofiel vraagt om visie op de  
vastgoedmarkt en de voor de corporatie relevante 
doelgroepen in relatie tot de samenstelling van de 
vastgoedportefeuille. Gevraagd wordt kennis van:
• product/marktcombinaties in wonen en zorgvast-

goed
• beleggers- (rendement) en beheerdersrol (resul-

taat) van de corporatie
• duurzaamheid, energieprestaties en domotica
• strategisch voorraadbeleid en (des)investeringen
• politieke en bestuurlijke besluitvorming

Het volkshuisvestingprofiel heeft als functie 
om vooral vanuit betrokkenheid bij en visie op de 
volkshuisvesting, participatie en versterking van 
wijken en buurten een bijdrage te leveren aan de  
continuïteit van de corporatie en haar dienstverle-
ning en nieuwe ideeën van buiten naar binnen te 
brengen. Gevraagd wordt kennis van:
• maatschappelijke ontwikkelingen en veranderin-

gen in relevante doelgroepen
• opbouw van de samenleving in verschillende  

typen wijken
• participatie, belangenbehartiging en maatschap-

pelijke verankering
• vo

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie 
in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en beheert 
4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molen- 
landen (Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskensgraaf,  
Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan).  

We willen dat onze huurders plezierig wonen en een 
fijn en betaalbaar thuis hebben in een prettige woon-
omgeving. Een kleine vijftig enthousiaste en betrok-
ken medewerkers zetten zich hier dagelijks voor in.  
Tablis Wonen is gewoon plezierig wonen in een goed huis!
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Bij deze profielen behoren ook drie sub-profielen die 
strekken tot aanbeveling: Personeel & Organisa-
tie, Marketing & communicatie en ICT & Innovatie. 
Digitalisering is overigens een actueel thema bij  
Tablis Wonen. 

Gevraagd wordt dat de nieuwe commissaris  
beschikt over:
• kennis van en inzicht in de volkshuisvesting en 

het maatschappelijke krachtenveld waarbinnen 
een woningcorporatie opereert

• ruime bestuurlijke ervaring
• brede maatschappelijke belangstelling en betrok-

kenheid, in het bijzonder met de lokale vraagstuk-
ken en de leefbaarheid van wijken en buurten

• affiniteit met huurdersbelangen
• (zo mogelijk) binding met Sliedrecht en de Drecht-

steden
• een visie op het legitimatievraagstuk en kennis 

van governance
• een hoog besef van normen en waarden en  

integriteit
• vermogen tot zelfreflectie

Het tijdsbeslag van deze functie bestaat uit een  
5 tot 6-tal vergaderingen met het bestuur, een zelf- 
evaluatiebijeenkomst, diverse themabijeenkom-
sten en stakeholderscontacten, vergaderingen met 
de huurdersorganisatie en de ondernemingsraad, 
een regelmatige ronde langs het bezit, het volgen 
van opleidingen in het kader van permanente edu-
catie en diversen ad hoc. De tijdsbesteding wordt 
doorgaans geschat op gemiddeld 4 uur per week.  
De honorering is conform de VTW-beroepsregel.

Procedure 
Belangstelling voor deze vacature kan tot 4 juni 
2021 kenbaar worden gemaakt door een brief met  
motivatie, curriculum vitae en foto te mailen naar  
Tablis Wonen, t.a.v. het bestuurs- en management- 
secretariaat, secretariaat@tabliswonen.nl
Het eerste gesprek met onze RvC vindt plaats na 
de zomervakantie. Daarna vinden vervolggesprek-
ken plaats met daarvoor in aanmerking komende 
kandidaten. De directeur-bestuurder is bij één of 
meer gespreksrondes aanwezig. 

De kandidaat die na deze gesprekken overblijft, zal 
vervolgens ook kennismakingsgesprekken hebben 
met de huurdersorganisatie en de ondernemings-
raad. De OR heeft adviesrecht ten aanzien van 
een voorgenomen benoeming. Daarnaast is een  
positieve zienswijze vereist van de Autoriteit woning-
corporaties die de kandidaat toetst op geschiktheid  
en betrouwbaarheid. Meer informatie over die 
procedure is te vinden op www.ilent.nl.

De benoeming is voor een periode van vier jaar, met 
ingang van 10 december 2021, met de mogelijkheid 
van een tweede termijn.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van Tablis Wonen, telefoonnummer 
(0184) 44 48 44.
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