
 

 

 
 

 

 

 

 

Oproep tot kandidaatstelling voor verkiezingen leden 

Deelnemersraad WSW 

 
Per 1 januari 2022 zijn er vier vacatures in de Deelnemersraad. Dit betekent dat hiervoor later dit jaar 

verkiezingen worden gehouden. Als gevolg van de nieuwe zeggenschap van de Deelnemersraad vanuit 

het strategisch programma WSW is dit de eerste keer dat deze verkiezingen plaatsvinden. 

 

Wat doet een lid van de Deelnemersraad? 

De Deelnemersraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van WSW over zaken die voor de 

deelnemers van belang zijn. De Deelnemersraad heeft ook goedkeuringsbevoegdheden bij bepaalde 

bestuursbesluiten. Een in het oog springend voorbeeld is de betrokkenheid van de Deelnemersraad bij de 

totstandkoming van het strategisch programma van WSW. Daar is samen gebouwd aan een 

toekomstbestendig borgstelsel vanuit het collectief van deelnemers. 

 

Hoe verloopt de procedure? 

De verkiezingen worden voorafgegaan door kandidaatstelling aan de Voordrachtscommissie. 

Kandidaatstelling kan iedere deelnemende corporatie bij WSW doen. De Voordrachtscommissie toetst 

vervolgens de profielen van de kandidaten aan het profiel van de Deelnemersraad en komt (mede) op 

grond hiervan tot een voordracht aan de deelnemers. De deelnemers kiezen en benoemen vervolgens de 

leden van de Deelnemersraad. Bij de voordracht houdt de Voordrachtscommissie rekening met een 

representatieve afspiegeling, zoals nader beschreven is in het profiel.  

Het profiel kunt u vinden via de volgende link: 

https://www.wsw.nl/fileadmin/user_upload/Deelnemersraad/Profiel_van_de_Deelnemersraad_-

_vastgesteld_2021.pdf 

 

Kandidaatstelling 

Vindt u het belangrijk om inspraak te hebben op het beleid van WSW en uw collega-deelnemers te 

vertegenwoordigen vanuit het collectieve belang en vindt u het interessant om in een vroeg stadium 

betrokken te zijn bij zaken die voor deelnemers belangrijk zijn, maak dan gebruik van deze mogelijkheid 

en stel een kandidaat voor de verkiezingen voor het lidmaatschap van de Deelnemersraad. 

Wilt u als corporatie iemand kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Deelnemersraad WSW, stuur 

dan uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2021 uw kandidaatstelling per e-mail naar 

bestuurssecretariaat@wsw.nl. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van de schriftelijke verklaring 

van de kandidaat dat deze zijn of haar kandidaatstelling aanvaardt. Gelet op de huidige samenstelling 

van de Deelnemersraad worden corporaties opgeroepen om kandidaten te stellen die werkzaam zijn als 

(statutair) bestuurder bij een corporatie met minder dan 10.000 woonequivalenten of categoraal 

werkzaam zijn. 

 

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de Deelnemersraad of de procedure om iemand 

verkiesbaar te stellen? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van WSW, 

https://www.wsw.nl/fileadmin/user_upload/Deelnemersraad/Profiel_van_de_Deelnemersraad_-_vastgesteld_2021.pdf
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bestuurssecretariaat@wsw.nl of 06 57 20 95 50. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 4 

november (tussen 15.00 – 18.30 uur) en 5 november (tussen 13.00 – 17.00 uur) aanstaande via Teams.  

 

Verkiezing lid Voordrachtscommissie 

Naast verkiezingen voor leden van de Deelnemersraad is er ook een vacature in de 

Voordrachtscommissie van de Deelnemersraad. De taak van de Voordrachtscommissie is om 

verkiezingen te organiseren voor leden van de Deelnemersraad. De Voordrachtscommissie bestaat uit 

drie natuurlijke personen werkzaam bij deelnemers en zijn (statutair) bestuurder of dragen 

eindverantwoordelijkheid voor de financiële zaken. De leden van de Voordrachtscommissie worden 

voorgedragen door de Deelnemersraad en verkozen en benoemd door de deelnemers. 

 

Per 8 september jl. is Esther Borstlap afgetreden als lid van de Voordrachtscommissie in verband met 

haar voorzitterschap van de Deelnemersraad. Naast de in te vullen vacature zitten momenteel Ria 

Koppen en Barend Kuenen in deze commissie. 

 

Tijdens de Deelnemersraadvergadering van 8 september jl. heeft de Deelnemersraad besloten om 

Anneke Lalkens voor te dragen als lid van de Voordrachtscommissie. Anneke is daarvoor beschikbaar. 

Anneke is momenteel lid van de Deelnemersraad en werkzaam als manager financiën en bedrijfsvoering 

bij Christelijke Woningstichting Patrimonium Groningen. Zij heeft zich de afgelopen periode vanuit de 

Deelnemersraad beziggehouden met de vraagstukken rondom Deelnemersraad nieuwe stijl, dit naar 

aanleiding van het strategisch programma van WSW waarin de zeggenschap van de Deelnemersraad is 

gewijzigd. 

 

De deelnemers wordt via de komende verkiezingen gevraagd Anneke Lalkens te benoemen als lid van 

de voordrachtscommissie per 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar. 
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