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Over l’escaut  

 

Met ruim 6.000 woningen in Vlissingen en Oost-Souburg, heeft l’escaut een belangrijke rol in de wijken en buurten. Zij zoeken 

voor hun klanten een betaalbare woning in een passende leefomgeving, met oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid. En 

met bijzondere aandacht voor de mensen die dat nodig hebben. L’escaut richt zich vooral op huishoudens met lagere 

inkomens, die recht hebben op huurtoeslag. Zij willen dicht bij de huurders staan en bieden persoonlijke aandacht.  

 

L’escaut wil van een maatschappij gerichte organisatie transformeren naar een maatschappij gedreven organisatie. In 2019 is 

gestart met het wijkgericht werken. Er is veel meer in samenhang met de buurt gekeken naar wat er speelt. Wat is er 

belangrijk in een wijk? Dat weten vooral de mensen die er wonen. De stem van de buurt is ontzettend belangrijk. L’escaut 

stelt het denken vanuit de klant centraal en wil daarmee loskomen van het systeemdenken. 

 

De Zeeuwse woningcorporaties werken nauw met elkaar samen in het samenwerkingsverband Zuidwestsamen, bijvoorbeeld 

op het gebied van opleidingen voor medewerkers en op ICT-gebied. 

 

Op korte termijn ontstaat een vacature binnen de Raad van Commissarissen van l’escaut. Het betreft een zetel op voordracht 

van Huurdersvereniging l’escaut. De nieuwe commissaris heeft een volkshuisvestelijk profiel en heeft bij voorkeur regionale 

binding.  

 

In deze profielschets treft u nadere informatie aan over l’escaut, de Huurdersvereniging, de Raad van Commissarissen (RvC) 

en het gewenste profiel voor de nieuwe commissaris. 
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Huurdersvereniging l’escaut 

 

De Huurdersvereniging l’escaut behartigt de belangen van de huurders van l’escaut. Zij maakt zich hard voor goede en 

betaalbare sociale huurwoningen en een klantvriendelijke woningcorporatie. Onafhankelijk, kritisch en oplossingsgericht. Zo 

bouwt  zij mee aan een Vlissingen waar iedereen zich thuis voelt.  

 

Huurdersvereniging l’escaut en l’escaut hebben in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd welke invloed de 

Huurdersvereniging l’escaut heeft op het beleid van l’escaut. De huurdersvereniging adviseert onder andere over de jaarlijkse 

huurverhoging, huurbeleid, leefbaarheid en vernieuwing van het aanbod.   
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Raad van Commissarissen 

 

De RvC van l’escaut bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. 

De belangrijkste taak is toezicht houden op de besturing van l’escaut. De RvC ambieert toezicht houden ‘met passie’. Zij richt 

zich op ‘de bedoeling’, de hierbij horende ‘vraag achter de vraag’, de behoeften van de doelgroep en waar nodig oplossingen 

met maatwerk. 

 

De RvC kijkt mee met de keuzes, doelstellingen en prestaties van l’escaut op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld of er 

voldoende passende woningen zijn voor de sociale doelgroepen. Maar ook of er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en of de 

huren niet te hoog zijn. De RvC overlegt hierover regelmatig met de bestuurder van l’escaut. Daarnaast geeft de RvC 

goedkeuring aan het ondernemingsplan en controleert de raad het jaarverslag van l’escaut. 

 

De RvC van l’escaut vindt het daarbij belangrijk dat het toezicht wordt uitgevoerd op een wijze die, naast de eisen van Good 

Governance, aansluit bij de ontwikkelingen van de organisatie en het werken vanuit de bedoeling. Het toezicht dient er mede 

toe om de strategische koers van de organisatie te versterken. Om die reden concentreert het toezicht zich steeds meer op 

het overleg met de bestuurder vanuit de adviesrol en vervult de RvC steeds meer de functie van sparringpartner. 
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De RvC heeft twee aparte commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie ondersteunt en 

adviseert de RvC bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van het (financiële) toezicht. De primaire taak 

van de remuneratiecommissie is het zorgdragen voor continuïteit in het bestuur, het beoordelen van het functioneren van de 

directeur-bestuurder en het organiseren van de zelfevaluatie van de RvC. 

 

Jaarlijks spreekt de RvC met enkele belanghouders en de huurdersvereniging over de maatschappelijke prestaties van l’escaut. 

Ook spreekt de raad, naast de bestuurder, met de ondernemingsraad en het managementteam. De uitdaging is om nog meer 

en explicieter te denken en werken vanuit de huurder en hierbij de systeemwereld ondersteunend te laten zijn in plaats van 

leidend. 

. 
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Algemeen profiel  

 

Alle leden zijn generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden 

nodig die op strategisch niveau kunnen denken en over een helikopterview beschikken. De afzonderlijke leden beschikken 

over specifieke deskundigheden om op specifieke deelterreinen als klankbord en adviseur van het bestuur te functioneren. 

Binnen de RvC zijn bepaalde specialismen, zoals financiën, nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen. 

 

Van elk lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij over de volgende kwaliteiten beschikt: 

• Inzicht en/of kunnen schakelen op bestuurlijk en/of toezichthoudend niveau; 

• Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien; 

• Een duidelijke affiniteit met de doelgroep en een brede maatschappelijke betrokkenheid; 

• Vorm kunnen geven aan het contact met externe stakeholders; 

• Affiniteit met de volkshuisvesting en in staat ontwikkelingen van zijn of haar kennisgebied te vertalen naar 

volkshuisvestingsopgaven van l’escaut; 

• In staat om financiële positie van l’escaut te kunnen beoordelen in relatie tot de opgave of bereid dit te leren; 

• Onderschrijft de kernwaarden van l’escaut zoals beschreven in het ondernemingsplan; 

• Een proactieve opstelling en voldoende tijd. 

 

Alle leden van de RvC volgen na benoeming een introductieprogramma waarin de relevante aspecten van de positie aan bod 

komen. 
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Profiel huurderscommissaris  

  
Enthousiaste toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en betrokken bij huurders 

 

De nieuwe commissaris heeft een volkshuisvestelijk profiel en is bekend met de woningcorporatie sector. Hij/zij heeft bij 

voorkeur regionale binding en heeft oog heeft voor de belangen van huurders, woningzoekenden maar ook van buurten als 

geheel. De commissaris zal goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC moeten kunnen verwoorden en écht snappen wat 

onder huurders leeft. 

 

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die: 

• visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving; 

• op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op 

het gebied van wonen, welzijn en zorg; 

• kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het 

maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden; 

• oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de 

verwachtingen die zij hebben; 

• goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden en een bruggenbouwer kan zijn; 

• een brede maatschappelijke belangstelling heeft; 

• toezichthoudende kennis en/of ervaring heeft; 

• bij voorkeur zelf ervaringsdeskundig is (of is geweest) als huurder. 

 



 

8 
 

Competenties 

& persoonlijkheid  
 

De RvC van l’escaut wil graag breed de diversiteit binnen haar team vergroten. Gelet op de huidige samenstelling van de RvC 

en de directe betrokkenheid met de huurders is de nieuwe commissaris bij voorkeur afkomstig uit de regio en/of uit Zeeland. 

Ook worden nadrukkelijk toezichthouders met een niet westerse achtergrond uitgenodigd om te reageren. 

 

Voor het profiel geldt bovendien de volgende eigenschappen: 

• Open, integer en verbindend persoon; 

• Toegankelijk en communicatief vaardig op alle niveaus; 

• Teamspeler, goed kunnen werken in teamverband, stimulerend met een positief-kritische houding; 

• Geen systeemdenker, maar denken vanuit de bedoeling; 

• Kan schakelen op bestuurlijk niveau, heeft ervaring met strategische besluitvormingsprocessen; 

• Goede sparringpartner voor bestuurder en in staat zijn om op afstand toezicht te houden;  

• Helicopterview, brede belangen in het oog houden en analytisch en conceptueel sterk;  

• Maatschappelijk betrokken en zicht op maatschappelijke ontwikkelingen; 

• Bestuurlijke ervaring en breed netwerk is een pre. 
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Reactie en procedure 

 

Bent u die enthousiaste toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en betrokken bij huurders? Dan nodigen wij u graag 

uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: 

sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39267. 

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.  

 

De benoeming van de nieuwe leden RvC zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit 

woningcorporaties. 
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ERLY, the consulting company 
 

• Advies 
• Werving & search 
• Assessments 
• Opleidingen  
 

“Bouwen aan nieuw leiderschap met nieuwe 
generatie toezichthouders en bestuurders” 


