
Rol en uitdaging van de RvC
De RvC is het interne toezichtsorgaan 
van onze corporatie. De RvC houdt 
toezicht op strategische onderwerpen, 
hoofdlijnen van beleid en belangrijke 
prestatie-indicatoren. Concreet zijn  
de taken van de RvC: 
•  toetsen en accorderen van de door  

de bestuurder ingebrachte cruciale 
beleidsvoornemens en van begroting 
en jaarstukken;

•  behartigen van de werkgeversrol  
naar de bestuurder;

•  bijstaan van de bestuurder als 
klankbord op alle voorkomende  
terreinen, van maatschappelijke  
inzet tot financieel beleid.

Als commissaris bij Thius ben je:
•  een professional met (aantoonbaar) 

hbo/academisch werk- en denk niveau. 
 Je kennis en ervaring betreffen: 
 -   visie op toegevoegde waarde van 

corporaties voor hun klanten en 
stakeholders;

 -   kennis van het maatschappelijke 
speelveld van de corporatie;

 -   kennis van en ervaring in zorg, 
wonen en/of maatschappelijk 
vastgoed;

 -   kennis van en ervaring met de 
doelgroepen van een corporatie.

•  een maatschappelijk bestuurder/ 
ondernemer; rationeel, nuchter én 
genuanceerd;

•  betrokken bij de regio Rivierenland, 
doordat je er woont of werkt;

•  bereid je blijvend verder te 
ontwikkelen, door permanente 
educatie (PE-punten) en jaarlijkse 
zelfreflectie in de RvC.

Ons aanbod:
We bieden je een rol in een complex 
werkveld dat continu in verandering is. 
Daarnaast bieden we mensen een dak 
boven het hoofd; we zijn dus een orga-
nisatie die werk doet wat ertoe doet. 
Thius is een gezonde woningcorporatie 
in het Rivierengebied. 

De benoeming is voor een periode van 
vier jaar met een mogelijkheid tot 
verlenging van vier jaar. De honorering 
volgt de ‘Adviesregeling honorering 
toezichthouders in woningcorporaties’ 
van de VTW. 

Ben je geïnteresseerd? 
De reactietermijn eindigt op  
12 augustus 2020. De gesprekken 
vinden plaats op donderdag   
20 augustus 2020.

Voor meer informatie 
Je reactie, in de vorm van een brief met cv, is welkom bij Astrid Bouman, 
HRM-adviseur, via werken@thius.nl. Ook voor vragen kun je bij haar 
terecht (06) 51 76 70 30.

Ben je een ervaren  
toe zichthouder met 
genoemde expertise, 
dan horen wij graag  
van je! 

Commissaris
Maatschappelijk en zorg profiel 
tevens huurderscommissaris

Kijk voor meer informatie op www.thius.nl en volg ons op LinkedIn.

Woningcorporatie Thius (voorheen SCW en SWB) verhuurt ruim 8.000 woningen  
in Buren, Neder-Betuwe en Tiel. Wij staan dicht bij onze huurders. Met circa  
65 mensen werken we samen aan goede dienstverlening in drie afdelingen vanuit 
Lienden en Tiel. 

Thius is op zoek naar een:  

Klik hier en 
solliciteer!

• Hbo werk- en denkniveau
•  Kennis maatschappelijk  

speelveld
•  Maatschappelijk bestuurder/ 

ondernemer
•  Betrokken bij regio Rivierenland

De sollicitatieprocedureHerken jij je hierin?

Kennismakingsgesprek

Tweede ronde

Aanvraag zienswijze

Benoeming

mailto:werken%40thius.nl?subject=Vacature%20commissaris
http://www.thius.nl
https://thius.nl/over-thius/werken-bij-thius/sollicitatieformulier/
https://thius.nl/over-thius/werken-bij-thius/sollicitatieformulier/

