
 

 

Christelijke Woonstichting 

Patrimonium is een maat-

schappelijke organisatie op 

Urk.  

Patrimonium is klantgericht 

en richt zich op het huisves-

ten van diverse doelgroepen. 

Zij richt zich uitsluitend op het 

gebied van volkshuisvesting. 

Patrimonium profileert zich 
als een ambitieuze woning-
corporatie die samen met 
belanghouders en andere 
marktpartijen werkt aan de 
ontwikkeling van een veilige 
en duurzame leefomgeving. 
 
Patrimonium bezit bijna 1.000 

woningen op Urk. Zij is daar-

mee de grootste aanbieder 

van huurwoningen in de 

gemeente.  

In de komende jaren zal de 

omvang van de bevolking fors 

toenemen. Patrimonium levert 

een belangrijke bijdrage aan 

de benodigde groei van 

woningen.  

De leiding van de organisatie 

is in handen van de directeur-

bestuurder. Hij legt verant-

woording af aan de Raad van 

Commissarissen die uit vijf 

personen bestaat. 

 
Christelijke Woonstichting  
Patrimonium 

Postbus 116, 8320 AC URK 

Richel 4, 8321 RX  URK 

0527-681705 

www.patrimoniumurk.nl 

De Raad van Commissarissen (RvC) van Chr. Woonstichting Patrimonium zoekt per 1 
januari 2023 een nieuw lid voor de 
 

RAAD VAN COMMISSARISSEN m/v 
(met volkshuisvestelijke kennis) 
 
 
Wat doet de Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de organisatie 
zonder op de stoel te gaan zitten van de directeur-bestuurder. De RvC vervult een 
klankbordrol voor de directeur-bestuurder en ziet toe dat de gestelde 
maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. Daarnaast vervult de RvC de rol van 
werkgever voor de directeur-bestuurder. 
 
Samenstelling Raad van Commissarissen 
De raad streeft naar een gebalanceerde samenstelling - geslacht, leeftijd, kennis en 
expertise, persoonlijkheidskenmerken en (lokale) binding.  
 
Wat verwachten wij van het te benoemen lid: 

• heeft affiniteit met de sociale huursector en voelt zicht betrokken met de doelgroep 
(huurders);  

• is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen; 

• weet kritische vragen te stellen; 

• kan de toezichthoudende rol goed scheiden van de rol van directeur/bestuurder; 

• kan analytisch denken om complexe (financiële) vraagstukken te kunnen  
     beoordelen; 

• heeft gevoel bij bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

• heeft lef en is een teamspeler; 

• kan goed luisteren en heeft empathisch vermogen; 

• heeft affiniteit met de Urker gemeenschap en respecteert de Christelijke identiteit 
van de corporatie. 

 
Spreekt deze functie u aan? 
Wij zien uw reactie (met motivatie en CV) graag tegemoet. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Jaap Jongejan, vice-voorzitter van de RvC (telefoonnummer: 
06 13 48 65 55). 
 
Sollicitatie 
Uw motivatiebrief en CV kunt u voor 26 augustus 2022 sturen naar:  
Chr. Woonstichting Patrimonium 
T.a.v. selectiecommissie RvC 
Postbus 116 
8320 AC  URK 
 

of naar het mailadres: info@patrimoniumurk.nl 
 

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 5 tot 9 september 2022.  
Tegenover het lidmaatschap van de RvC staat een passende vergoeding. 
De benoeming van het nieuwe RvC-lid vindt plaats conform de richtlijnen van de 
Autoriteit woningcorporaties. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Meer informatie via onderstaande links: 

Fit- en propertest Autoriteit woningcorporaties 

Governancecode woningcorporaties 

Profielschets Raad van Commissarissen 

Toezichtvisie Patrimonium 

Reglement Raad van Commissarissen 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid
https://www.patrimoniumurk.nl/wp-content/uploads/2021/03/Governancecode-woningcorporaties-2020.pdf
https://www.patrimoniumurk.nl/wp-content/uploads/2021/03/Profielschets-RvC-2022.pdf
https://www.patrimoniumurk.nl/wp-content/uploads/2021/06/Toezichtvisie-Patrimonium-2021.pdf
https://www.patrimoniumurk.nl/wp-content/uploads/2021/03/Reglement-RvC.pdf

