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Maes & Lunau handelt geheel in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en haar opdrachtgevers dienen overeenkomstig te handelen. De persoonsgegevens uit dit 
document zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden vrijgegeven aan derden. Deze persoonsgegevens dienen vernietigd te worden zodra Maes 
& Lunau of de kandidaat daar om verzoekt, of in ieder geval binnen vier weken na beëindiging van de opdracht. 
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De organisatie 
 

Positionering van Staedion 

Staedion is een financieel gezonde grote corporatie met 37.000 woningen en ruim 6.500 

andere objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages in Den Haag en omgeving. 

Staedion is daarmee een belangrijke speler als het gaat om wonen in de regio Den Haag en 

het oppakken van grootstedelijke problematiek die daaraan verbonden is. Noblesse oblige! 

Van Staedion mag worden verwacht dat het niet alleen reactief voorziet in woonbehoeften, 

maar vanuit een sterk gevoel voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een initiërende 

en verbindende rol speelt in samenspraak met gemeenten, huurders, zorginstellingen, 

collega-woningcorporaties en andere stakeholders. Stenen en geld zijn middelen om 

volkshuisvestelijke doelen te bereiken. 

 

Om die rol goed te blijven vervullen moet en wil Staedion zijn omgevingssensitiviteit, 

flexibiliteit en innovatiekracht vergroten. De externe wereld waarin corporaties opereren 

verandert sterk op tal van fronten (woningmarkt, woonwensen, verdergaande 

extramuralisering van de zorg, toenemende problematiek in wijken/buurten, verduurzaming, 

nieuwe manieren van bouwen, digitalisering en arbeidsmarkt). Staedion gaat meer en beter 

van buiten naar binnen kijken, creatieve krachten in de organisatie worden gemobiliseerd en 

de wendbaarheid van de organisatie gaat worden vergroot. 

 

Om aan de maatschappelijke opgave te kunnen voldoen, gaat de focus liggen op wat 

Staedion buiten, als collectief, wil bereiken. Er is een grote urgentie om als Staedion het 

verschil te maken voor de grote opgaven (een groot woningtekort en 

leefbaarheidsvraagstukken in de wijken). Dit betekent het bundelen van krachten, stimuleren 

van eigenaarschap, samenwerking, de urgentie tastbaar maken en focus.  
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Staedion zal de komende jaren een grote opgave hebben in Den Haag Zuid West waar een 

grote transitie zal plaats vinden in het bezit van Staedion, teneinde de leefbaarheid in de wijk 

te vergroten. Uiteraard zal daar de samenwerking geconcretiseerd moeten worden en zullen 

de gemeente, het onderwijs en andere maatschappelijke partners samen moeten werken om 

ook het voorzieningenniveau te verbeteren. De organisatie, het bestuur en de RvC zien deze 

transitie als een grote uitdaging voor Staedion.  

 

Sinds mei 2021 is Gijsbert van Herk bestuursvoorzitter van Staedion. Recent is er gekozen 

voor één bestuurder met een directiemodel. De organisatie is in transitie en is zich aan het 

omvormen naar een flexibele, plattere en wendbare organisatie. De organisatie zal worden 

opgebouwd uit vier in plaats van nu drie directies met een logische clustering van eenheden 

met integrale aansturing: 

• Beheer en Onderhoud 

• Vastgoed en Portefeuillevernieuwing 

• Wonen en Samenleven 

• Financiën, ICT en Bedrijfsvoering 

Bij elk van de directies werken ongeveer 100 medewerkers. De directies worden ondersteund 

door de stafafdelingen Strategie, Innovatie & Communicatie, Human Resources & 

Organisatieontwikkeling, en Bestuurssecretariaat & Juridische Zaken. Daarnaast maakt 

Internal Audit deel uit van de bestuursstaf. De nieuwe organisatie gaat uit van minder 

hiërarchische sturing en meer van vertrouwen en verantwoordelijkheid laag in de organisatie.  
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Positie 
 

Governance 

De raad van commissarissen is de toezichthouder van de stichting Staedion. De leden letten 

vanuit een audit- en een remuneratiecommissie op het beleid dat wordt uitgevoerd en de 

algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van commissarissen adviseert 

daarnaast gevraagd en ongevraagd het bestuur en beslist over de benoeming, beoordeling, 

schorsing of ontslag van het bestuur.  

 

Toezichtvisie 

De raad van commissarissen heeft in samenspraak met de bestuurder een 

toezichtvisie aangegeven hoe zij haar toezichthoudende rol bij Staedion specifiek invult en 

hoe zij toezicht houdt op de verwezenlijking van de missie, visie en de bijbehorende 

ondernemingsstrategie. De toezichthoudende rol omvat daarbij elk van de drie rollen van de 

raad van commissarissen: het toezichthouden, de werkgeversrol en de klankbord- of 

adviesfunctie. De raad van commissarissen kijkt daarbij steeds vanuit het perspectief van 

huidige en toekomstige bewoners en vraagt zich af of Staedion het maximale doet om de 

doelgroep goed en leefbaar te laten wonen. 

 

Toezichtkader 

Het beoordelen van onder meer de voorstellen en besluiten van het bestuur gebeurt binnen 

een wettelijk vastgesteld toezichtkader. Dat wordt onder meer gevormd door de 

woningwet, de statuten van de stichting, de Governancecode Woningcorporaties, de 

Aedescode en de NEPROM-code.  

https://www.staedion.nl/STAEDION/media/Staedion/Over%20Staedion/Toezicht%20en%20verantwoording/Toezichtvisie-Staedion-2021.pdf
https://www.staedion.nl/uploadedFiles/Over_Staedion/Visie/Statuten_Stichting_Staedion_22-12-2016.pdf
https://www.staedion.nl/getattachment/Over-Staedion/Toezicht-verantwoording/Raad-van-Commissarissen/governancecode-woningcorporaties-2020.pdf?lang=nl-NL
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Het toezichtkader wordt ook gevormd door onder meer prestatieafspraken met de gemeente 

Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden, de strategie en het bedrijfsjaarplan. In 

de jaarverslagen legt de raad van commissarissen verantwoording af. 

 

Samenstelling raad van commissarissen 

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden. De leden van de raad van commissarissen 

dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling dient zodanig te zijn 

dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk 

en kritisch opereren. De raad van commissarissen streeft bij de omvang en samenstelling 

naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling met deskundigheid op het terrein 

van vastgoed, gebiedsontwikkeling, financiën, compliance, governance, volkshuisvesting, ICT 

en digitalisering, juridische kennis, HR en organisatieontwikkeling. Een lid van de raad wordt 

benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan eenmaal voor een periode van 

vier jaar worden herbenoemd. Twee leden zijn op voordracht van de huurdersraad, de HVS, 

benoemd. De termijn van de huidige voorzitter van de raad van commissarissen loopt in 

september 2022 af. Om die reden is de raad op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

 

De huidige raad wordt gekenmerkt door een grote mate van deskundigheid op diverse 

gebieden. De debatten zijn scherp en open. De sfeer is goed. De bestuurder wordt uitgedaagd 

en er wordt naar gestreefd op alle fronten toegevoegde waarde te leveren. Daarbij staat de 

maatschappelijke doelstelling van Staedion voorop. Er wordt scherp aan de wind gezeild.     

 

Voorzitter raad van commissarissen 

De voorzitter van de raad van commissarissen is aanspreekpunt voor de overige leden van de 

raad van commissarissen en het bestuur. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij ruimte 

biedt voor debat en ook zelf daarin volop meedoet. Wij zijn niet op zoek naar een 

procesmanager. Inhoudelijke gedrevenheid is een belangrijke waarde.   
 

Formeel heeft de voorzitter de volgende taken:  

• De vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer te laten plaatsvinden, waarin 

alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig 

is voor de uitoefening van hun taak. 

• De raad van commissarissen als team goed laten functioneren. 

• Contacten tussen de raad van commissarissen, het bestuur, de ondernemingsraad, 

huurdersorganisatie en andere belanghebbenden goed laten verlopen. 

• Ervoor zorgen dat nieuwe leden van de raad een goed inwerkprogramma krijgen. 

• Erop toezien dat het bestuur en de raad van commissarissen ten minste één keer per jaar 

beoordeeld worden. 

• Aandacht besteden aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en het 

navolgen van de Governancecode. 

• Ervoor zorgen dat leden van de raad van commissarissen actief bijdragen om tot een 

goede besluitvorming te komen, met daarbij aandacht voor onderling respect, open 

staan voor andere invalshoeken en goed luisteren.  

• De agenda voorbereiden in overleg met het bestuur.  

• Lid worden van de remuneratiecommissie.  

https://www.staedion.nl/over-staedion/toezicht-verantwoording/jaarverslagen
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Kandidaat profiel 
 

Profiel voorzitter raad van commissarissen  

In het bijzonder dient de voorzitter: 

• Het vermogen te hebben om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op 

een professionele wijze te leiden. Kan omgaan met scherpe debatten. Luistert goed. De 

voorzitter is verbindend maar daagt ook uit en stimuleert een open discussie. 

Concludeert. Is scherp in de analyse. Onafhankelijk in de oordeelsvorming en een hoge 

mate van integriteit. Bouwt aan het team en zorgt voor een open sfeer waarin iedereen 

gelijkwaardig kan participeren. Gaat voor de inhoud en niet voor de positie.  

• Rust en gezag uit te stralen, is vertrouwenwekkend en heeft geen groot ego. Heeft oog 

voor HR-vraagstukken en de werkgeversrol van het bestuur. Is toegankelijk en vervult 

een actieve klankbordrol voor het bestuur.  

• Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken die van toegevoegde waarde is 

voor de raad van commissarissen en de bestuurder.  

• Strategisch goed onderlegd te zijn. Beschikt over een goed ontwikkeld maatschappelijke 

antenne.  

• Een goed gevoel voor de interne verhoudingen te hebben die bij een organisatie als 

Staedion spelen. Heeft visie op toezicht. Is scherp in de governance en heeft een helder 

beeld van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezicht.   

• Niet te beschikken over een geprofileerd politiek profiel.  

• Bij voorkeur kennis en ervaring te hebben in de volkshuisvesting/vastgoedwereld. 
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• Ervaring te hebben als bestuurder in een complexe omgeving. 

• Ervaring te hebben als toezichthouder, bij voorkeur ook in de rol van voorzitter.  

• Betrokkenheid bij de Haagse regio is een pré. 

• Over voldoende tijd te beschikken om deze rol serieus in te vullen.  
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Procedure 
 

 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Staedion tijdens de selectieprocedure voor de 

voorzitter raad van commissarissen. 

 

o De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal 

plaatsvinden 

o CV-presentatie  

o Eerste gespreksronde met selectiecommissie maandag 3 oktober tussen 12:00-17:00 uur 

o Vervolggesprekken met RvC maandag 10 oktober 19:00-21:30 uur,  

en OR en Huurdersraad HVS. 

o Nagaan referenties 

o Fit en propertoets 

o Benoeming door de raad van commissarissen. 

 

Contactgegevens 

Deze search wordt uitgevoerd door Teunis de Haas, partner bij Maes & Lunau.  

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met: 

Ed den Ouden, research consultant 

E. ed.denouden@maeslunau.com  

T. 020-5356285 

 

  

mailto:ed.denouden@maeslunau.com
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Maes & Lunau: Beyond the obvious 
Wij gaan in alles altijd net even verder; ‘beyond the obvious’. Want elke organisatie 

heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met verbindende kwaliteiten en een 

heldere visie. Als executive search bureau willen én moeten wij hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren; wij willen organisaties helpen verbeteren. 

Het begint met te begrijpen waar de organisatie naar toe wil. Dan willen we de 

cultuur, de mensen en de organisatie goed leren kennen en aanvoelen. Vervolgens 

gaan wij aan het werk met een haarscherp profiel, op basis waarvan we kandidaten 

beoordelen. We helpen bij de start in de nieuwe positie en we houden contact tot 

lang nadat de ideale kandidaat is begonnen. 

 

Insights in search 

Ons proces is transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Wij 

geven nooit op. Wij horen en zien veel en geven dat terug aan onze kandidaten en 

cliënten. Wij geven Insights in Search. Soms zijn we eigenwijs omdat we denken dat 

een andere keuze meer succes zal brengen. Dan hebben we een goed gesprek. 

 

Uw succes is onze motivatie 

Wij doen dit al 43 jaar lang goed en grondig omdat wij ons verantwoordelijk voelen 

voor het succes van de cliënt en de kandidaat. Dat kan alleen met professionele 

gepassioneerde mensen met kennis, kunde en waarachtige betrokkenheid. Zo 

werken wij aan het resultaat van mens en organisatie. Wij geloven in het talent en 

de drive van de mens als bron voor succes. Voor ons is niets mooier dan het 

gecombineerde succes van onze cliënten en onze kandidaten. 

  


