Profielschets nieuw bestuurslid
Vanwege het vertrek van Esther Lamers in november 2020 is het bestuur van de NVBW per direct op zoek
naar een nieuw bestuurslid.
NVBW
De NVBW is het netwerk van bestuurders van woningcorporaties. De vereniging stelt zich ten doel de
professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen. Daarvoor organiseert zij
jaarlijks meerdere bijeenkomsten en masterclasses, waarvoor ook PE-punten worden toegekend. Zodra
het weer mogelijk is, zullen deze op locatie worden georganiseerd, zodat bestuurders elkaar weer kunnen
ontmoeten. Daarnaast behartigt de NVBW de belangen van haar leden als werknemer. De afgelopen jaren
is de positie van de NVBW bij stakeholders steeds belangrijker geworden en zijn nu vaste
gesprekspartner.
Bestuur NVBW
Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 enthousiaste leden, Rob Donninger, Nico Overdevest, Hans
Vedder en Karin Verdooren. Zij worden hierbij ondersteunt door een coördinator.
Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en zijn eenmalig herbenoembaar.
Binnen het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling in:


Geslacht, leeftijd en ervaring van de bestuurders



Grootte en regio van de corporaties waar de bestuurders werkzaam zijn



Karakters en interesses

NIEUW BESTUURSLID
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen, dus zijn we nu op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Vanwege de balans in ons bestuur, roepen we in het bijzonder vrouwen van buiten de randstad op zich
kandidaat te stellen.
Gevraagde competenties
•

Is een teamplayer en heeft een hands-on-mentaliteit

•

Zet zich op vrijwillige basis in voor de NVBW, committeert zich voor 4 jaar en steekt er tijd in

•

Is een verbindend bestuurder

•

Denkt op hoofdlijnen en vanuit het collectief belang

•

Beschikt over goede kennis van de bestuurdersbelangen en de sector en draagt dit naar
buiten uit

•

Is een goed voorbeeld voor de wijze waarop we in de vereniging met elkaar omgaan
(Governancecode, bezoldiging)

Taken
•

5x per jaar bijwonen en actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen

•

4x per jaar bijwonen ledenvergadering en masterclasses, waaronder de tweedaagse

•

verantwoordelijk voor de vormgeving van één masterclass per jaar samen met de NVBWcoördinator

•

Gedurende het jaar meedenken over actuele vraagstukken en deze zo nodig ook projectmatig
oppakken

PROCES
Geïnteresseerden kunnen zich melden voor 15-1-2021. Met alle geïnteresseerden zal het NVBW-bestuur in
gesprek gaan.
Aanmelden
Dat kan bij één van de bestuursleden (Karin Verdooren, Nico Overdevest, Hans Vedder of Rob Donninger)
of bij de coördinator, Christiane Hogeweg (c.hogeweg@aedes.nl)

