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Over Bazalt Wonen 

 

Woningcorporatie Bazalt Wonen is een unieke woningcorporatie. Uniek omdat ze naast de verhuur van zo’n 7.000 woningen 

en diverse andere (verhuur)eenheden in 16 kernen in de gemeente Zaltbommel en de gemeente Altena ook 

volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius in Caribisch Nederland biedt. Uniek omdat de corporatie een 

dochteronderneming Bouwlinie heeft, die zich als projectontwikkelaar gericht bezighoudt met het vinden van nieuwe locaties 

en het realiseren van zowel huur als koop nieuwbouwprojecten in het werkgebied. 

 

Bazalt Wonen is ervan overtuigd dat iedereen een prettig huis, thuis én leven zou moeten hebben. Niet voor niets is de missie 

daarom: ‘een thuis beleven met Bazalt Wonen’. Om dit te realiseren wil Bazalt Wonen een krachtige, solide en prominente 

woningcorporatie en maatschappelijke ondernemer zijn. De kernwaarden van waaruit zij handelen zijn: Met aandacht en op 

maat, Verrassend en Samen doen. 

 

Als maatschappelijke organisatie voelt Bazalt Wonen zich bovendien betrokken bij en medeverantwoordelijk voor 

maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied. Daarom werkt zij nauw samen met belangrijke partners zoals de 

gemeenten, verschillende maatschappelijke- en zorgpartners en de drie huurdersverenigingen Huurdersvereniging Inbreng, 

Huurders Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena en Huurdersvereniging de Bommelerwaard. 

 

Vanwege het aftreden van twee van de leden van de Raad van Commissarissen ontstaan twee vacatures: 

• Een commissaris met profiel Volkshuisvesting, op voordracht huurdersverenigingen 

• Een commissaris met profiel Vastgoed  
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Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en 

heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De RvC wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en 

nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een andere culturele 

achtergrond te reageren. 

 

In deze profielschets treft u nadere informatie aan over de Raad van Commissarissen en de gewenste profielen voor de twee 

nieuwe leden. 
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Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Bazalt Wonen houdt toezicht op Bazalt Wonen, maar is van mening dat zij zelf te allen 

tijde de uitvoering van haar rol en besluitvorming moet kunnen verantwoorden richting externe toezichthouders, maar vooral 

richting de maatschappij en meer specifiek de klanten en stakeholders van Bazalt Wonen. 

 

De RvC vervult de volgende rollen: werkgever, klankbord, toetser en netwerker. De werkgeversrol en de toetsende rol zijn de 

rollen met een formeel karakter. De rol van klankbord, maar ook netwerker, is de meer informele rol, waarbij RvC en bestuur 

samen optrekken in het realiseren van de opgaves en doelstellingen van Bazalt Wonen. 

 

De RvC vult haar rol proactief in. Dat betekent dat zij niet alleen reageert op wat de bestuurder inbrengt, maar zelf ook 

thema’s agendeert. Bijzonder in haar rol is verder haar betrokkenheid bij en toezicht op Bouwlinie en de ontwikkelingen in 

Caribisch Nederland. Dit zijn twee thema’s die vragen om een eigen en bijzondere invulling van de rol van de RvC. 

De RvC geeft met bovenstaande invulling aan haar ambitie om de + van Bazalt Wonen door te vertalen in haar manier van 

toezichthouden. Daarvoor moet zij haar rol in het realiseren van de opgaven en doelstellingen meer expliciet definiëren. Dit 

vertaalt zij vervolgens naar individuele en teamontwikkelingsdoelen. Hierover legt de RvC verantwoording af in haar 

jaarverslag. 
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Primair werken RvC en bestuur samen vanuit vertrouwen, openheid en transparantie. Alleen op deze wijze kan invulling 

gegeven worden aan de klankbordfunctie van de RvC richting de bestuurder. Dit is ook de stijl die past bij de gewenste cultuur 

van Bazalt Wonen. Dit vraagt wel om wederzijdse inspanningsverplichting: openheid, volledigheid, kwalitatief hoogwaardige 

informatie en tijdigheid van relevante informatie, een duidelijke agenda, een heldere beleidscyclus, en de ruimte om kritisch 

te zijn zowel binnen RvC als in de relatie tussen RvC en bestuur. 

 

Bazalt Wonen is een financieel gezonde organisatie, maar ook jong en in ontwikkeling én heeft een aantal bijzonderheden 

zoals Bouwlinie en het werk in Caribisch Nederland. De RvC moet in dat licht kritisch en alert blijven, met voldoende oog voor 

de risico’s en interne beheersing. De RvC hecht daarnaast veel waarde aan: ruimte om vragen te stellen, om nieuwsgierig en 

onbevangen te zijn, met als doel elkaar goed te willen begrijpen. De RvC deelt met elkaar haar observaties en signalen. 
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Algemeen profiel  

Raad van Commissarissen 
 

De RvC streeft naar een brede en evenwichtige samenstelling, waarbij de volgende elementen in ieder geval van belang zijn: 

• Aanwezige competenties: Governance (en organisatieontwikkeling), volkshuisvesting/maatschappelijk, juridisch, 

financieel, vastgoed, duurzaamheid en digitale transformatie; 

• Stakeholdermanagement, in het bijzonder richting huurders(organisaties), OR en gemeenten; 

• Kennis van de regio en het politieke en maatschappelijke speelveld; 

• Diverse (team)rollen vertegenwoordigd; 

• Gedeelde bestuur- en toezichtvisie, met name gericht op de kerncompetenties en cultuur van Bazalt Wonen. 

 

Hoewel voor de gehele organisatie van belang, zijn specifiek voor het bestuur en de leden van de RvC de volgende 

gedragsnormen, naast de kernwaarden, die de basis moet zijn van het handelen: 

• Verantwoord en transparant; 

• Open en integer: vanuit vertrouwen en informeel karakter; 

• Omgevingsbewust. 

 

 

 

  

https://zigbukcpproduction.blob.core.windows.net/bazaltwonen-ksp-web-hupo-portal-p-pub/Over_BazaltWonen/202206_visietoezichtbestuur.pdf
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Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders 

Profiel Volkshuisvesting 

  

Een bevlogen huurderscommissaris met kennis van de corporatiesector en volkshuisvesting 

  

Voor dit profiel zoeken wij 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; 

• 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; 

• een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Bazalt 

Wonen.  

 
Bazalt Wonen kent drie huurdersverenigingen die de belangen van de huurders van Bazalt Wonen behartigen, te weten 

Huurdersvereniging Bommelerwaard voor de huurders in Bommelerwaard, Huurdersvereniging Inbreng en Huurders 

Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena voor de huurders in de woonkernen van Land van Altena en Heusden. 

Deze voordrachtzetel is op voordracht van Huurdersvereniging Bommelerwaard. 
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Lid Raad van Commissarissen 

Profiel Vastgoed  

 

Een scherpe toezichthouder met kennis van maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid 

 

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die: 

• Kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling en maatschappelijk vastgoedbeheer; 

• Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed, mede met het oog op dochteronderneming 

Bouwlinie, die zich als projectontwikkelaar gericht bezighoudt met het vinden van nieuwe locaties en het realiseren van 

nieuwbouwprojecten in het werkgebied; 

• Inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen; 

• Ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en 

risico’s;  

• Een goede gesprekspartner is voor het bestuur op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement; 

• Ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en publiek-private samenwerking; 

• Op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen in de bouw en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid en innovatieve 

bouwconcepten. 
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Competenties & persoonlijkheid  

 

De Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen is op zoek naar twee kandidaten die complementair zijn en de diversiteit in 

meerdere opzichten in de raad kunnen versterken en: 
• zich betrokken voelen bij maatschappelijke ontwikkelingen; 

• groot volkshuisvestelijk hart hebben en weten wat er speelt in werkgebied; 

• toegankelijk zijn, maar tegelijkertijd stevig in de schoenen staan; 

• werken vanuit vertrouwen, openheid en transparantie; 

• goed kunnen reflecteren en het team hierin mee kunnen nemen; 

• teamspelers zijn die samenwerkingsgericht zijn en op collegiaal niveau goed weten te schakelen; 

• de goede vragen weten te stellen en out of the box kunnen denken; 

• een gezonde dosis humor meebrengen en bijdragen aan een goede sfeer. 
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Reactie en procedure 

 

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Bazalt Wonen?  

Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Miranda Been, telefoon 

(035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39300 (Profiel Volkshuisvesting) of ref.nr. 39301 (Profiel Vastgoed).  

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.  

 

Benoeming van nieuwe leden RvC vindt plaats 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” 


