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De organisatie 
De Goede Woning is de oudste en grootste wooncorporatie in Apeldoorn. Kernactiviteiten van 
De Goede Woning zijn het bouwen, beheren en verhuren van woningen en ondersteunen van 
mensen die hulp nodig hebben bij het wonen. De basis van de activiteiten is vastgelegd in het 
recent vastgestelde ondernemingsplan ‘Samen buurten’ (2020 t/m 2024).  
 
De huurders van de Goede Woning zijn vertegenwoordigd in de huurdersbelangenvereniging 
De Sleutel. De Sleutel werkt met een groot aantal bewonerscommissies. Maandelijks hebben de 
manager wonen en de bestuurder overleg met De Sleutel. Ook is De Sleutel vertegenwoordigd 
in de Samenwerking, het samenwerkingsverband waarin de huurdersbelangenorganisaties van 
de verschillende corporaties in het werkgebied samenwerken. Het bestuur van de 
huurdersbelangenvereniging wordt gevormd door betrokken vrijwilligers.  
 
De Goede Woning werkt nauw samen met huurdersbelangenvereniging De Sleutel, de 
gemeente en collega corporaties (Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties). 
In totaal werken er 70 medewerkers bij De Goede Woning. Het managementteam, onder 
leiding van de directeur bestuurder, mevrouw K. Walter, bestaat uit een manager wonen, 
manager vastgoed en een manager financiën en control. Het MT wordt ondersteund door 
verschillende staffunctionarissen en de bestuur controller. De RvC wordt ondersteund door de 
bestuurssecretaris. De RvC ziet naast de bestuurder frequent meerdere MT-collega’s of 
medewerkers in haar bijeenkomsten.  
 
Historie 
De Goede Woning is uit nood geboren. In de jaren ’10 van de vorige eeuw heerst armoede en 
de woontoestand van arbeiders is slecht. Tegelijkertijd zijn fabrieken in opkomst. Volgens een 
groep industriëlen kan oprichting van een woningbouwvereniging uitkomst bieden. Zo leidt 
particulier initiatief van een zeepfabrikant tot oprichting van De Goede Woning. De oprichting 
van de woningbouwvereniging betekent sociale vernieuwing voor de gemeente Apeldoorn.  
De Goede Woning moet om zich te bewijzen eerst een aantal proefwoningen bouwen. Zes 
woningen aan de Zwolseweg herinneren nog aan die tijd. De woningbouwvereniging slaagt 
glansrijk voor de proef. Na het succes van de proefwoningen worden in snel tempo meer 
woningen gebouwd. Thans bestaat de huurvoorraad uit circa 8.000 woningen. 
 
Missie en visie 
Wonen vormt een fundamenteel onderdeel in het bestaan van mensen. Het is een belangrijke 
basis voor gelijke kansen in het leven. De Goede Woning is er voor mensen die aangewezen zijn 
op sociale huurwoningen. Voor hen maakt De Goede Woning het wonen betaalbaar en 
bereikbaar.  
Wonen als fundament gaat over meer dan alleen stenen. Het is de taak van De Goede Woning 
om verder te gaan dan alleen het vastgoed. Maar de organisatie ziet ook dat ze niet alles alleen 
kan, samen buurten is essentieel. De Goede Woning heeft de volgende prioritering bepaald:  
➢ Goede Prijs 
➢ Goede Woning 
➢ Goed Wonen 
➢ Goede Woonomgeving 
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De inrichting van de organisatie ondersteunt de missie. In de sturing richt het management en 
bestuur zich op de belangrijkste resultaatgebieden: 

• De waardering van huurders (klanttevredenheid) 

• De (toekomstige) waarde van het vastgoed 

• De waardering door de maatschappij 

• De financiële en organisatorische vitaliteit 
 
De visie is uitgewerkt in organisatiecompetenties die voortkomen uit de kernwaarden. Er zijn 
concrete voorbeelden uitgewerkt hoe De Goede Woning wil werken en samenwerken. Mensen 
en hun prestaties liggen aan de basis van elke succesvolle organisatie. De Goede Woning 
investeert in een organisatiecultuur waarbinnen verschillende mensen vertegenwoordigd zijn 
en zich thuis voelen. De kleurentaal van Insights Discovery® inspireert De Goede Woning hierbij 
door het inzicht in haarzelf en in de ander te vergroten. Door dit inzicht in de sterke en minder 
sterke kanten en inzicht in wat de organisatie drijft en verbindt, bereikt De Goede Woning haar 
organisatiedoelen. 
 
Toekomstige ontwikkelingen en ambities 
De nieuwe Apeldoornse Woonagenda bevat een visie voor de langere termijn uitgewerkt in 26 
actiepunten voor de komende vier jaar. Kern is dat Apeldoorn een stad wil zijn waar het voor 
alle generaties prettig wonen is en waar kinderen veilig kunnen opgroeien, met voldoende 
ruimte om te sporten en te spelen. Dat streven wordt benadrukt doordat er de komende jaren 
minimaal 5.500 nieuwe woningen (koop en huur) bij komen. De nadruk ligt daarbij op 
goedkope en middel dure woningen. Waarvan in ieder geval een netto toevoeging 
(nieuwbouw) van 500 sociale huurwoningen tot 2023. In de woonagenda wordt daarnaast 
aandacht gevraagd voor het duurzamer en levensloopbestendiger maken van bestaande 
woningen, woonwagens/standplaatsen en voor de combinatie wonen en zorg. 
 
De combinatie van de opgaven in betaalbaarheid (Goede Prijs), beschikbaarheid (Goede 
Woning, Volume & Mutatiegraad), kwaliteit (Goede Woning) en leefbaarheid (Goed Wonen en 
Goede Woonomgeving) is fors. Reden waarom De Goede Woning continu werkt aan 
beleidsscenario’s en risicomanagement. De organisatie signaleert en agendeert en is scherp op 
haar rol en rolneming. De Goede Woning is de eerstverantwoordelijke voor een Goede Prijs en 
een Goede Woning. Reden waarom de organisatie actief wil bijdragen aan de ontwikkeling van 
slimme verduurzamingsstrategieën. De Goede Woning is een gezonde organisatie en wil op 
lange termijn een betrouwbare partner in de stad blijven. De Goede Woning is dan ook stevig in 
het begrenzen van haar mogelijkheden.  
 
De omgeving waarbinnen De Goede Woning haar werk doet is complexer geworden. De Goede 
Woning ziet dat de inspanning die de organisatie moet leveren om haar ambities te realiseren 
hoger is en meer vraagt van medewerkers. Dit doet de organisatie door Goed Ondernemen toe 
te passen.  
 
De visie op hoe De Goede Woning wil ondernemen is uitgewerkt in de kernwaarden van de 
organisatie en de gezamenlijke ontwikkelagenda met de nadruk op verduurzaming: 
https://www.degoedewoning.nl/bekijk-ons-ondernemingsplan-2020-2014) 
 
 

https://www.degoedewoning.nl/bekijk-ons-ondernemingsplan-2020-2014
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Raad van Commissarissen 
De RvC werkt vanuit haar visie op besturen en toezicht houden. Doelstelling van het intern 
toezicht is de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers te houden. Daarbij vervult de 
RvC meerdere rollen. Toezichthouder, werkgever, klankbord & adviseur voor het bestuur. De 
RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij de 
corporatie. Ze is ook werkgever van het bestuur. De RvC staat het bestuur gevraagd en 
ongevraagd met raad ter zijde. Bij de vervulling van de taak richten de commissarissen zich naar 
het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang 
van de betrokken belanghebbenden, primair de (toekomstige) bewoners en de gemeente. 
 
De RvC bestaat uit vijf leden; de heer J.A. Gerritsen (voorzitter), mevrouw E.G. Pieters (lid, 
juridisch profiel), de heer P.C. Jaspers (lid en voorzitter AC, financieel/risk profiel) en de huidige 
twee vacante posities.  
Leden van de Raad van Commissarissen dienen voldoende beschikbaar te zijn om de 
ontwikkelingen in de branche en in het werkgebied en binnen De Goede Woning te kunnen 
volgen. De Raad van Commissarissen vergadert minimaal 8 keer regulier per jaar. De 
benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van verlenging van 
vier jaar. De leden van de Raad van Commissarissen worden beloond conform het vigerende 
beleid van De Goede Woning. Dit is de VTW-normering passend bij de omvang van de 
organisatie. Binnen de RvC functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie.  
De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn van 
elkaar, het bestuur, de organisatie en partijen waar de organisatie mee samenwerkt. De leden 
van de RvC onderschrijven de principes en bepalingen van de Governancecode 
woningcorporaties 2020.  
 
Algemeen profieleisen Raad van Commissarissen 
De profielschets is opgebouwd uit de onderstaande acht aandachtsgebieden waarbij ieder lid 
van de Raad van Commissarissen beschikt over: 

 Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht:  
➢ academisch werk- en denkniveau dat door opleiding én/of werkervaring is bereikt;  
➢ aantoonbaar bestuurlijke of directie-ervaring bij één of meerdere ondernemingen en 

kan daarvan meerdere referenties benoemen; daarbij is ervaring als toezichthouder 
gewenst; 

➢ beschikt over een helikopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kan 
hoofd- en bijzaken onderscheiden;  

➢ beschikt over inzicht in strategische afwegingsprocessen;  
➢ beschikt over inzicht in en heeft ervaring met risicobeheersing van financiële en niet 

financiële aard;  
➢ beschikt over kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 
➢ beschikt over bestuurlijke intuïtie en intelligentie en maakt ook de gevoelsmatige 

kwesties bespreekbaar;  
➢ is als betrokken teamlid oprecht geïnteresseerd in de mening van de ander, durft ook 

een afwijkende mening te hebben; 
➢ vertoont op het gebied van integriteit voorbeeldgedrag; 
➢ beschikt over goed ontwikkelde competenties als discussievaardigheid, 

vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid. 
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 Brede maatschappelijke ervaring 
Elk lid van de Raad van Commissarissen heeft aantoonbaar bestuurlijke ervaring met 
maatschappelijke vraagstukken die direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan wonen. 
Bovendien heeft elk lid aantoonbare affiniteit met de doelstelling, cliënten en het werkveld van 
De Goede Woning.  

 Basiskennis van volkshuisvesting 
Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn de ontwikkelingen van zijn of haar 
kennisgebied te vertalen naar de volkshuisvestingsopgaven van De Goede Woning.   

 Basiskennis van financiën 
Een lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn de financiële positie te beoordelen 
naar de (volkshuisvesting)opgaven van De Goede Woning.   

 Specifieke kennisgebieden 
De Raad van Commissarissen zal naast de individuele generalistische kwaliteiten tenminste als 
collectief over de volgende specialismen beschikken:  

➢ Volkshuisvestelijk;  
➢ Financieel-economisch;  
➢ Juridisch;  
➢ Technisch beheer en projectontwikkeling;  
➢ Organisatorisch/ bestuurlijk.  

Verschillende specialismen kunnen in één persoon verenigd zijn.  
De leden zijn bij voorkeur woonachtig en nog actief werkzaam in Apeldoorn, waarbij kennis van 
formele en informele structuren en verhoudingen tussen lokale organisaties gewenst is. Daarbij 
is het streven vernieuwing in de Raad van Commissarissen en wordt gezocht naar vitale, 
energieke commissarissen. Nadrukkelijk worden ook mensen met een niet-westerse 
achtergrond uitgenodigd te solliciteren.   

 Onafhankelijk 
Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft, conform de Governance code, de 
verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat 
de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan 
afwegen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  

 Onpartijdig 
Een lid van de Raad van Commissarissen functioneert zonder last of ruggespraak naar andere 
partijen.  

 Gedragskenmerken 
Leden van de Raad van Commissarissen hebben een actieve houding. Ook zijn zij in staat goed 
op zichzelf en het team te reflecteren. Ze zijn in staat om zowel de toezichtrol, advies-en 
klankbordfunctie als werkgeversrol goed te vervullen. Ze staan open, stevig, proactief, positief 
kritisch en ook beschouwend in het leven. Daarnaast werken commissarissen individueel en 
gezamenlijk aan de persoonlijke en teamontwikkeling (middels permanente educatie (PE) en 
zelfevaluatie).  
 
Ten behoeve van de teameffectiviteit in de RvC zijn verschillende rollen benoemd. De leden van 
de RvC dienen complementair te zijn. De RvC heeft zowel algemene eisen als specifieke eisen 
t.a.v. de verschillende teamrollen benoemd. 
 

Profiel van het lid van de Raad van Commissarissen met de portefeuille HRM 
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Het lid van de Raad met de specifieke HRM-deskundigheid heeft dan wel is: 

➢ Een brede HRM-achtergrond;  
➢ Bij voorkeur werkzaam in een grote(re), maatschappelijke organisatie; 
➢ Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van “modern” (o.a. in-, door- en 

uitstroombeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en veranderprocessen) HRM/HRD-beleid 
op strategisch niveau; 

➢ Kennis en opvattingen over human values (boeien en binden); 
➢ Ervaring in of met ondernemingsraden strekt tot de aanbeveling; 
➢ Ervaring als toezichthouder is een pre; 
➢ Op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t Good Governance. 

De ideale kandidaat weet wat er in een complexe politieke omgeving op strategisch en 

bestuurlijk gebied in Nederland speelt. Heeft het vermogen om op basis van deze kennis de rol 

(het vak) van toezichthouder te vervullen. Is kritisch en onafhankelijk en tevens lid van de 

remuneratiecommissie. 

 

Profiel van het lid van de Raad van Commissarissen met de portefeuille vastgoed 
Het lid van de Raad met de specifieke vastgoed deskundigheid heeft dan wel is: 
➢ Een bouwkundige achtergrond, gericht op technisch (portefeuille)beheer & 

(project)ontwikkeling, alsmede op de duurzaamheidsopgave;  
➢ Werkzaam in een grote(re) organisatie en heeft bij voorkeur volkshuisvestelijke kennis;  
➢ Specifieke inhoudelijke kennis van de ontwikkelingen in de corporatiesector; 
➢ Beschikt over een netwerk dat aansluit bij de activiteiten van De Goede Woning;  
➢ Ervaring als toezichthouder is een pre; 
➢ Op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t Good Governance. 

De ideale kandidaat is organisatiesensitief en weet gevoel te ontwikkelen bij wat er in een 

complexe politieke omgeving op strategisch en bestuurlijk gebied in Nederland speelt. Heeft 

het vermogen om op basis van deze kennis de rol (het vak) van toezichthouder te vervullen. Is 

kritisch en onafhankelijk en tevens lid van de audit commissie. 

Het lid met de portefeuille vastgoed wordt op voordracht van de huurdersbelangenvereniging 
“De Sleutel” benoemd.  
 
Procedure  
De Goede Woning laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van 
Bergen Search (www.vanbergensearch.nl). De directeur-bestuurder maakt als adviseur deel uit 
van de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen. 
 
De benoembare kandidat(en) wordt voor kennismaking en advies doorgeleid naar een 
delegatie van de ondernemingsraad (HRM en vastgoed kandidaat) en de 
huurdersbelangenvereniging (vastgoed kandidaat). Onderdeel van de procedure is het invullen 
van een “verklaring omtrent integriteit’’ en het ondergaan van de Fit & Proper test.  

http://www.vanbergensearch.nl/

