
 
 

Vacature twee leden Raad van Commissarissen 
RvC Stichting Woondiensten Enkhuizen (Welwonen)  

 

Welwonen is een unieke combinatie samenwerking voor wonen en welzijn, voor alle Enkhuizers die 

ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een zinvolle plek in de Enkhuizer samenleving. We 

maken passend en betaalbaar wonen bereikbaar in een buurt waar iedereen zich thuis kan voelen. 

 

Vacatures RvC 
De Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Woondiensten Enkhuizen (Welwonen) zoekt per 1 

oktober 2022 twee nieuwe collega-commissarissen. Daarbij wordt gezocht naar commissarissen die in 

hun rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan de kracht en het onderscheidend vermogen van de 

samenwerking Welwonen. De twee organisaties Stichting Welzijnswerk Enkhuizen en Stichting 

Woondiensten Enkhuizen hebben door jarenlange ervaring het besef dat wonen en welzijn sterk met 

elkaar samenhangen. Eenieder heeft haar eigen belangen hierin, maar bovenal is er een 

gemeenschappelijk belang: het kunnen schakelen tussen en het verbinden van korte en lange termijn, 

de dichtbij en op afstand benadering, harde (fysieke) en zachte (sociale) ingrepen en van 

maatschappelijk en financieel rendement vragen om een integrale eenduidige aansturing, naar 

bewoners, buurten en doelgroepen. Voor ons is het daarom belangrijk dat nieuwe commissarissen zich 

thuis voelen in dit samenwerkingsconcept. 

Voor de RvC van stichting Woondiensten Enkhuizen zoeken we twee nieuwe commissarissen met een 

brede maatschappelijke belangstelling en band met de wereld van de sociale volkshuisvesting en het 

welzijn, en zo mogelijk eigen governance ervaring. 

Qua professionele ervaring zoeken we naar een commissaris met het profiel financieel-economisch 

en een commissaris met het profiel organisatie/HR, en staan we open voor andere ervaringen en 

deskundigheden die voor de toekomst van Welwonen interessant kunnen zijn. Naast je kwaliteiten, 

talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je 

bent van harte welkom. 

Voor de RvC als geheel en de individuele leden heeft de RvC algemene eisen geformuleerd die zijn 

vastgelegd in het teamprofiel.  

 

Sollicitatie 
U wordt verzocht te reageren voor 21 juni 2022. Sollicitaties bestaande uit een korte motivatie en een 

c.v. kunnen worden gericht aan D.H. van Ginkel via ginkel@consortgroep.nl  die deze werving zal 

begeleiden. Bij de heer van Ginkel kan ook verdere informatie over de vacature worden opgevraagd 

(+31 6 51 272 950).  

De eerste gesprekken met een delegatie uit de RvC aangevuld met de bestuurder als adviseur zullen 

plaatsvinden op 28 en 29 juni. 
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