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1. Inleiding 

HW Wonen is een corporatie die ongeveer 10.000 woningen, garages en bedrijfspanden verhuurt in 

de Hoeksche Waard. HW Wonen is thuis in de Hoeksche Waard en kent de wensen en behoeften 

van de (potentiële) klanten. HW Wonen heeft constructieve samenwerkingsrelaties met relevante 

partners in het netwerk. Zij ziet ook de veranderde context tot het wonen, op nationaal, regionaal 

en lokaal gebied. Regels en afspraken met allerhande partijen krijgen daarmee steeds nieuwe 

invulling. Er wordt meer gevraagd van mensen zelf en ook van HW Wonen als enige 

woningcorporatie in de Hoeksche Waard. HW Wonen is een financieel gezonde en slagvaardige 

organisatie. Er werken circa 100 mensen.  

 

Het werkgebied van HW Wonen  

 

 

 

Het bezit van HW Wonen bestaat uit meer dan 50% uit eengezinswoningen. In deze categorie vallen 

ook de grondgebonden seniorenwoningen. Daarnaast bestaat de woningvoorraad van HW Wonen uit 

34% appartementen met en zonder lift. Ruim 66% van de woningvoorraad heeft een huur onder de 

lage aftoppingsgrens. Een beperkt deel van deze woningvoorraad, circa 8%, uit vrije sectorwoningen. 

In de komende jaren, mede in het licht van de nationale afspraken, ligt het accent op het 

verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt houden/maken daarvan voor senioren. 

Daarnaast zijn er verschillende grote nieuwbouwprojecten in uitwerking. 

HW Wonen is een open en maatschappelijke organisatie. HW Wonen voorziet in voldoende 

betaalbare huisvesting voor woningzoekenden met een lager inkomen en mensen die niet zelf in 

hun huisvesting kunnen voorzien. Speciale aandacht wordt gegeven aan onder andere senioren, 

jongeren, alleenstaanden, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en 

statushouders. De kwetsbaarheid van de huurders van HW Wonen neemt toe door ontwikkelingen 

als langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor wordt de samenwerking van HW Wonen met de 

gemeente Hoeksche Waard en de zorg- en welzijnspartijen steeds verder geïntensiveerd. In dit 

groeiproces zoeken partijen de balans tussen enerzijds rolvastheid en anderzijds constructieve 

samenwerking met als doel beheersbare ‘ontschotting’.  
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2. Missie, visie en belangrijke issues in de komende planperiode  

Onze Missie 

Iedereen verdient een thuis. Goed en betaalbaar wonen in de Hoeksche Waard, nu en in de 

toekomst, daar zorgen wij voor. HW Wonen verhuurt goede, energiezuinige en betaalbare sociale 

huurwoningen. We bieden huisvestingsoplossingen in de dorpen van de Hoeksche Waard. Naast de 

sociale doelgroep kunnen ook huurders met een middeninkomen bij ons terecht. Daarbij werken 

we samen met partners en bewoners aan levendige dorpen. We hebben oog voor de landelijke 

omgeving en cultuur van de Hoeksche Waard.  

Onze visie: 

• De klant staat op 1. We zijn een klantgedreven organisatie. 

• Wij zijn dé huisvestingspartner van de Hoeksche Waard. We zetten ons in voor levendige 
dorpen, ondersteunen bij de woon-zorgvragen van de toekomst en gaan voor een prettig en 
duurzaam woon- en leefklimaat. 

• We staan midden in de samenleving, weten wat er speelt en zijn zichtbaar aanwezig. We 
werken samen met bewoners en partners. We bieden ruimte aan lokale initiatieven en zijn 
een betrouwbare partner. 

• We zijn als lerende organisatie nieuwsgierig en willen het elke keer een stapje beter doen. 
We stellen onze medewerkers in staat om te groeien en met plezier hun werk te doen. 

• Onze prioritering als we moeten kiezen over de inzet van middelen: 1. beschikbaarheid, 2. 
betaalbaarheid, 3. verduurzaming. 

 
HW Wonen wil met een gezonde en inspirerende organisatie een prettige en uitdagende plek 

bieden aan de medewerkers, zodat ook zij zich thuis voelen. Door invulling te geven aan deze 

ambities, kunnen zij oprecht zeggen: welkom thuis bij HW Wonen! In het ondernemingsplan 

beschrijft HW Wonen hoe zij in de periode 2023-2026 invulling geeft aan de ambities. 

Ondernemingsplan 2023-2026  

1. De klant op 1: Van ‘klantvriendelijk’ naar ‘klantgedreven’. 

Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• De klantvisie zit in het DNA van medewerkers. 

• We scoren gemiddeld een 8 op klanttevredenheid. 

• We zijn een A-corporatie in de Aedes benchmark op klanttevredenheid. 

• Doelen klantcontactstrategie zijn behaald. 
 

2. Goed en snel onder dak: Vergroten van de beschikbaarheid van woningen voor 
verschillende doelgroepen. 

 
Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• We breiden de projectenportefeuille uit tot in ieder geval 1.500 sociale huurwoningen om in 
2030 te groeien richting 10.000 sociale huurwoningen. In 2026 liggen we daarin op koers. 

• We realiseren 200 extra vrije sector huurwoningen (niet-daeb) tot 2030.  

• Er is een flexibele woningvoorraad van 200 tijdelijke woningen, waaronder twee 
woongebouwen voor flexwonen. 

• We beschikken over voldoende passende woningen om een acceptabele zoektijd (max 2 jaar) 
te kunnen garanderen. 
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• De wens- en ontwikkelportefeuille sluit aan bij de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte in 
de dorpen. 

• De behoefte aan toegankelijk wonen hebben we scherp in beeld. 
• Jongeren zijn een aparte doelgroep. We bewaken hun slaagkansen 

 
3. Je woonlasten de baas: Doorzetten van de huidige koers met extra oog voor de 

woonbehoefte per inkomensgroep. 

Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• Het percentage huurachterstand langer dan twee maanden stabiliseert of vertoont een 
dalende lijn.  

• Er zijn geen huisuitzettingen door huurschuld. 

• We versnellen de verduurzaming, waarbij er geen woningen met slechte labels (EFG) meer 
zijn in 2028. 

• De huurvoorraad met een huur tot € 550 blijft tot en met 2025 minimaal constant, 
procentueel en absoluut. (prijspeil 2022)  

• Er is meer doorstroming, waardoor er een betere fit ontstaat tussen inkomen en huurprijs. 
 

4. Meters maken in duurzaam wonen: Van pilots naar snelheid in verduurzaming 

Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• We liggen op koers met de energietransitie 2030: 

• We doen een LVI bij gemiddeld 400 woningen per jaar. 

• We leggen jaarlijks bij 360 woningen zonnepanelen in het zonnepanelenproject. 

• We hebben beleid en keuzes op circulariteit, klimaatadaptie en biodiversiteit. 

• Onze eigen bedrijfsvoering is meer duurzaam. 

• Een realisatiegraad LVI en nieuwbouw van 80% of hoger. 

• 90% van onze huurders is betrokken bij de energietransitie. 
 

5. Een verzilverde woontoekomst: Met partners naar een samenhangende 

dorpsaanpak met gerichte keuzes 

Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• In elk dorp is een goed functionerende dorpsaanpak. 

• We dragen bij aan huisvesting voor zorgpersoneel. 

• We realiseren tot en met 2030 200 woningen binnen een geclusterde woonvorm om de 
doorstroming op gang te brengen en kansen te creëren voor jongeren en gezinnen. In 2026 
liggen we daarin op koers.   

• Toevoegingen zijn zoveel mogelijk ‘altijd goed’ woningen.  

• We hebben een betere match tussen huishouden en woning. 
 

6. Samen fijn wonen: Van brandweer die blust naar opbouwend woonnetwerk dat 

voorkomt  

Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• Alle kwetsbare wijken hebben een ruimte voor ontmoeting. 

• Overlastmeldingen hebben een goede plek in het netwerk. 

• Huurders waarderen hun leefomgeving. 
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7. Elke keer een stapje beter: Van focus op de waan van de dag, naar samen bouwen 

aan wat (over)morgen nodig is.  

Onze ambities 2026: waar staan we dan? 

• We weten nieuw talent aan te trekken. 

• We binden en boeien medewerkers en ontwikkelen gericht op wat we nu en in de toekomst 
nodig hebben om te kunnen presteren. 

• Processen en werkafspraken zijn vastgelegd en worden nageleefd. 

• Beleid is vastgelegd en actueel. 

• We scoren minimaal B op de Aedes benchmark op bedrijfslasten. 

• We presteren naar vermogen. 
 

3. Financiële cijfers  

Per 31 december 2021 zijn de belangrijkste financiële cijfers: 

• Balanstotaal € 1,8 miljard; 

• Marktwaarde in verhuurde staat van het bezit in exploitatie € 1,7 miljard; 

• Eigen vermogen € 1,4 miljard  

• De huuropbrengst over 2021 bedraagt € 72 miljoen.  

• Het operationeel resultaat bedraagt in 2021 € 26 miljoen.  

• De loan to value (o.b.v. beleidswaarde) bedraagt circa 48%.  

De externe accountant is vanaf boekjaar 2019 KPMG. 

4. Huurdersverenigingen  

In 2022 zijn de huurdersverenigingen gefuseerd van 3 naar 1 huurdersvereniging. Een sterke 

huurdersvereniging wordt hiermee gewaarborgd. De huurdersvereniging wordt nauw betrokken bij 

het beleid van HW Wonen. Dit doen we, naast betrokkenheid bij en advies op beleid, door het 

verkennen van nieuwe participatievormen onder begeleiding van een externe partij. De rode draad 

daarbinnen is de klant centraal en werken aan vitale dorpen op een sterk eiland. 

5. Bestuurlijke aansturing  

Bij HW Wonen is er sinds medio 2017 sprake van een tweehoofdig Bestuur. De instelling van een 

tweehoofdig Bestuur volgde op een doorgevoerde organisatieaanpassing naar een bewust plattere 

structuur. Medewerkers zijn georganiseerd in teams die onder leiding van teamleiders werken aan 

een procesgerichte organisatie. 

Het Bestuur bestaat uit de heer D.J.F. Lausberg, benoemd per 9 april 2020 en de heer  

J.C. Schudde, benoemd per 1 februari 2021.  

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur staan beschreven in de statuten 

van HW Wonen en het Bestuursreglement.  
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6. Samenstelling en verantwoordelijkheden van de Raad van 

Commissarissen 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) 

 

Naam 

 

Functie 

 

Expertise 

 

Commissies 

 

Aftredend 

De heer mr.  

B.K.A. van 

Rijsbergen 

 

Voorzitter 

Huurders-voordracht 

Juridische zaken 

Governance 

Lid Remuneratie-

commissie  

26-03-2026 

Niet 

herbenoembaar 

Mevrouw  

A.H.C. van 

Heijningen 

Vicevoorzitter, 

huurdersvoordracht 

Volkshuisvesting, 

stedelijke 

ontwikkeling & 

planologie 

 17-04-2023 

niet 

herbenoembaar 

De heer ir.  

R.A.M.M. Gradus 

 

Lid Vastgoedontwik-

keling, projecten 

en financiën 

Lid 

Auditcommissie 

21-11-2023 

herbenoembaar 

Mevrouw  

S.M. Keijl RA CISA 

Lid Financiën & 

Control 

Voorzitter 

Auditcommissie 

01-09-2024 

herbenoembaar 

Mevrouw A.H. van 

Steensel  

Lid HRM & 

organisatie-

ontwikkeling, 

zorg en 

maatschappelijk 

ondernemerschap 

Voorzitter 

Remuneratiecom-

missie 

17-02-2026 

herbenoembaar 

 

Leden van de Raad worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen eenmaal voor een 

tweede zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd. 

Een voorwaarde voor (her)benoeming overeenkomstig de Woningwet is een positieve zienswijze 

van de minister. De Autoriteit Woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de 

geschiktheid en betrouwbaarheid. 

De Raad van Commissarissen en het Bestuur onderschrijven en werken volgens de Governance 

Code Woningcorporaties. 

De Raad van Commissarissen en het Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting 

en toepassing van de governance van de woningcorporatie en de naleving daarvan. 
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 Verantwoordelijkheden  

• Houdt zich met inachtneming van de eigen rol bezig met missie, visie en strategie van de 
corporatie en de vertaling ervan in de praktijk; 

• Heeft een toezichthoudende rol; 

• Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevante (beleids-)ontwikkelingen en kansen 
in de (lokale) context van de corporatie; 

• Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevante ontwikkelingen en signaleert 
afwijkingen; 

• Fungeert als werkgever voor het Bestuur; 

• Fungeert als klankbord voor het Bestuur; 

• Houdt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van organisatie-brede 
bijeenkomsten, het voeren van één op één gesprekken met Bestuursleden, het onderhouden 
van contact met de Ondernemingsraad, huurders(vereniging) en andere belanghebbenden; 

• Onderhoudt extern contact met belanghouders (in de omgeving); 

• Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie; 

• Is zich bewust van de voortrekkersrol van HW Wonen als enige woningcorporatie in de 
Hoeksche Waard en als verbinder van maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. 

 

Algemeen profiel van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van 

het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen is 

betrokken bij het strategisch beleid en de positie van HW Wonen in de maatschappelijke context. 

Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor de Bestuurders. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen en dient 

te beantwoorden aan het navolgende profiel: 

− De RvC is in staat om volwaardig gesprekspartner van het Bestuur te zijn op strategisch 

niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en 

sparringpartner kunnen zijn. Dit vereist dat de Raad in zijn geheel beschikt over goed 

analytisch inzicht en zich positief-kritisch ten opzichte van het Bestuur opstelt. 

− Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat deze in zijn geheel 

beschikt over: 

• kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht; 

• WO werk- en denkniveau; 

• strategische oriëntatie; 

• brede maatschappelijke ervaring, betrokkenheid en verantwoordelijkheid; 

• kennis van en affiniteit met de volkshuisvesting; 

• kennis van de financiële regelgeving voor de sector en financieel beheer van een 
onderneming; 

• kennis van vastgoed(beheer); 

• bekendheid met de regio Hoekse Waard en met de lokale context; 

• goed ontwikkelde sociale vaardigheden; 
• geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de corporatie. 
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Met in achtneming van deze algemene uitgangspunten dienen binnen de Raad specifieke 

deskundigheden aanwezig te zijn op de volgende gebieden: 

• financiën, bedrijfseconomie, treasury; 

• juridische en fiscale zaken; 

• governance in de sector; 

• human resource management en organisatieontwikkeling; 

• volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie; 

• projectontwikkeling, bouw en commercieel beheer van vastgoed; 

• openbaar bestuur; 
• welzijn en zorg. 

 

7.  Vacature Lid Raad van Commissarissen 

De tweede benoemingstermijn van mw. Van Heijningen loopt op 24 april 2023 af. Hierdoor 

ontstaat een vacature voor een lid van de RvC van HW Wonen op voordracht van de Huurders. 

Gezien de huidige samenstelling, de competenties van de zittende leden en de volkshuisvestelijke 

uitdagingen binnen het werkgebied van HW Wonen wordt gezocht naar een lid RvC met het profiel 

volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie. 

De kandidaat zal op voordracht van de huurdersvereniging HW Wonen worden benoemd, hetgeen 

vraagt om een duidelijke affiniteit met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en belangstelling 

voor het huurdersperspectief.  

Specifieke selectiecriteria voor deze vacature zijn: 

• Heeft een eigentijdse visie op de volkshuisvesting, volkshuisvestelijk beleid zoals huurbeleid, 
toewijzingsbeleid en strategisch voorraadbeleid; 

• Is goed thuis in politiek/bestuurlijk besluitvorming en kan dat in samenhang met de 
maatschappelijke opgave van de woningcorporatie overzien; 

• Heeft inzicht in relevante wet- en regelgeving; 

• Kennis en bij voorkeur ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en inzicht in de 
bijbehorende financiële complexiteit en risico's; 

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

• Inspireert op het gebied van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van volkshuisvesting, 
stedelijke ontwikkeling en planologie; 

• Ervaring met toezicht houden en governance, dan wel beschikken over toezichthoudende 
kwaliteiten; 

• Eventuele binding met de regio mag niet leiden tot een belangenconflict.  
 

Persoonlijke kenmerken: 

• rolvast in de rol van commissaris; 

• ervaring om strategie te vertalen in beleid en implementatie; 

• oog voor de mens, zowel de werknemers van HW Wonen als de huurders; de verbondenheid 
in de regio is sterk en de bewoners zijn trots op hun streek; 

• affiniteit met het type (landelijk) werkgebied zoals de Hoeksche Waard; 

• passende persoonlijkheid in een diverse RvC; 

• eigen stijl, stelt andere vragen, kan omdenken. 
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8. Bezoldiging  

De beloning van bestuur is conform de normen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). De 

beloning van de Raad van Commissarissen is conform ‘Beroepsregel honorering commissarissen’.  

9. Procedure en planning 

DirectieWerf voert met een aantal kandidaten in week 51 en week 2 een voorselectie gesprek. Op 

basis van deze gesprekken wordt advies uitgebracht in week 3 van 2023 aan de selectiecommissie, 

bestaande uit de voorzitter en lid van de RvC en de voorzitter Raad van Bestuur als adviserend lid. 

Tegelijkertijd zal een tweede gesprek gevoerd worden met een voordrachtscommissie waarin twee 

afgevaardigden van de Huurdersvereniging deelnemen en het lid Raad van Bestuur. De 

commissieleden krijgen de betreffende CV’s en brieven ter inzage. De selectie/ en 

voordrachtscommissie voert vervolgens de selectiegesprekken met de shortlistkandidaten op 25 

januari en 1 februari 2023.  

DirectieWerf toetst aan het slot van de procedure het beeld dat van de kandidaat gedurende de 

gesprekken is ontstaan bij een drietal referenten en rapporteert hierover aan de opdrachtgever. 

Tevens zal de beoogde kandidaat gevraagd worden om een Management Drives test te doen ter 

toetsing van de complementariteit van de leden van de RvC. De benoeming zal plaatsvinden 

volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een fit- en proper test bij de Autoriteit 

woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure.  

10. Informatie en sollicitatie  

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor 

informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag 

vóór 12 december 2022, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, per e-mail: info@directiewerf.nl.  

Zie voor meer informatie over HW Wonen: www.hwwonen.nl 

DirectieWerf, november 2022 

mailto:info@directiewerf.nl
http://www.hwwonen.nl/

