Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het
‘borgstelsel’. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met
publieke achtervangers en heeft de cruciale rol dat stelsel in stand te houden en zo optimale
financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken. Dat doet WSW door borg te staan voor de
rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van woningcorporaties.
WSW is een onderlinge waarborg. Goede afstemming en communicatie met de deelnemende
corporaties is van groot belang. De Deelnemersraad is hierbij van bijzondere betekenis.
De Deelnemersraad maakt deel uit van de statutaire bestuursstructuur van WSW en bestaat uit 15
natuurlijke personen afkomstig uit de kring van de deelnemers. De Deelnemersraad adviseert het
bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van WSW inzake aangelegenheden die voor de
deelnemers van belang zijn.
WSW zoekt naar acht nieuwe leden van de Deelnemersraad. Dit vanwege het aflopen van de (laatste)
zittingstermijn van zeven leden per 1 juli 2019 en één per heden.
De voordrachtscommissie van de Deelnemersraad roept kandidaten op om zitting te nemen als:
Lid van de Deelnemersraad WSW
Wij zoeken met name kandidaten van grote corporaties uit de Randstad met een profiel van directeurbestuurder. WSW streeft ernaar dat de corporaties waar de leden van de Deelnemersraad werkzaam
zijn een representatieve afspiegeling is van de deelnemende corporaties.
Voor selectie en voordracht is een profielschets opgesteld, waarin ook de functie-eisen zijn
opgenomen. Deze is te vinden op https://www.wsw.nl/over-wsw/organisatie/deelnemersraad/.
Hier vindt u tevens het rooster van aftreden.
Benoeming vindt plaats door de Raad van Commissarissen, op voordracht van de Deelnemersraad
zelf. In verband met de gewenste samenstelling en het rooster van aftreden van de Deelnemersraad
wordt gezocht naar vier leden voor een periode van twee jaar en vier leden voor een periode van drie
jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij WSW, mevrouw G. van de Brink, e-mail:
gea.vandebrink@wsw.nl. U wordt vriendelijk verzocht een CV en motivatie bij te sluiten.
Sluitingsdatum is 28 februari 2019.
Meer informatie over het lidmaatschap van de Deelnemersraad is te verkrijgen bij de voorzitter van de
voordrachtscommissie, de heer Matthieu van Olffen, 06 - 46 31 60 57.

