
 

 

Bestuurssecretaris (16-20 uur) 
 

Wil jij werk dat er echt toe doet? Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is de veilige basis van 

waaruit je je leven kunt opbouwen. Zonder ons zouden veel mensen geen (betaalbare) woning 

hebben. Ons werk gaat gepaard met een aantal grote uitdagingen. Hoe komen we uit de wooncrisis? 

Hoe gaan we de woningen verduurzamen? Wat betekent dit voor het onderhoud aan de woningen? 

Hoe zorgen we voor huisvesting van kwetsbare mensen?  

 

Wij zijn op zoek naar een Bestuurssecretaris (16-20 uur per week) 

De bestuurssecretaris verzorgt de secretariële, organisatorische en algemene ondersteuning van de 

RvC en ondersteunt bij bestuurlijke taken 

 

De functie: 

 

• Verricht werkzaamheden als secretaris van de RvC. Initieert, coördineert en bewaakt de 
overleggen van RvC, auditcommissie en remuneratiecommissie. Plant overleg, woont bij en 
zorgt voor verslaglegging en actielijsten. 

• Adviseert de RvC gevraagd en ongevraagd over governance vraagstukken, treedt op als 
sparringpartner.  

• Onderzoekt en bewaakt of de organisatie compliant is. Signaleert hiaten en onderneemt actie 
hierop.  

• Signaleert ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van governance, anticipeert 
hierop en adviseert over benodigde aanpassingen om compliance op dit gebied binnen de 
organisatie te borgen. 

• Draagt te onderzoeken aspecten op het gebied van compliance aan de business controller 
aan ten behoeve van audits en signaleert non-compliance. Signaleert in- en externe 
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op governancebeleid. 

• Doet voorstellen voor correcte toe- en aanpassing van het governancebeleid. en adviseert de 
bestuurder hierin gevraagd en ongevraagd.  

• Bewaakt alle bestuurlijke overleggen (kwaliteit van de voorbereiding; bijwonen; toezien op 
verslaglegging en opvolging van acties). 

• Adviseert MT en bestuurder gevraagd en ongevraagd over organisatorische, beleidsmatige en 
bestuurlijke vraagstukken op tactisch en strategisch niveau; treedt op als sparringpartner.  

• Ziet toe op juridische borging van beleid in overeenkomsten en reglementen; toetst (laat 
toetsen), beheert en bewaakt op kwaliteit. 

• Organiseren, voorbereiden en verslaglegging van OR- vergaderingen bewaken van planning 
en ondernemen van acties 

 

Wij vragen: 
• Kennis van bestuurszaken en volkshuisvesting  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en redigeren  

• Kennis van secretariële en managementbeginselen 

• Kennis van relevante automatiseringspakketten 

• Enkele jaren relevante werkervaring op HBO werk- en denkniveau 

 

NB voor deze functie zijn verschoven werktijden van toepassing.  

 

  



 

 

 

Wij bieden: 

Een functie met veel zelfstandigheid en volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. Het salaris is conform de CAO Woondiensten schaal K (max € 5.597,- bij 36 uur). We 

bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.  

 

Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam en circa 115 

medewerkers.  

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  

 
Informatie en sollicitatie 

Meer details over onze organisatie en deze functie vind je op onze website. Voor vragen kun je 

contact opnemen met onze directeur-bestuurder, Monique Brewster 0172 – 418 518.  

 

We ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 6 augustus via deze link. Jouw reactie wordt verwerkt 

door Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en overige correspondentie. 

 

Een assessment en het opvragen van referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit 

van de sollicitatieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 
 

https://www.woonforte.nl/
https://vacaturepro.nl/vacature/bestuurssecretaris-16-20-uur/?ref=apply&utm_source=Woonforte&utm_medium=Portal&utm_campaign=Bestuurssecretaris

