
Vacature lid Raad van Commissarissen 
 

 
 
 

Als stichting wordt SJHT gecontroleerd door een Raad van Commissarissen (RvC). Twee van de commissarissen worden 

geworven onder de huurders van SJHT. In verband met het vertrek van een van de leden per 1 januari 2020, zijn wij op 

zoek naar een nieuwe huurderscommissaris voor de RvC. 

 

De Raad van Commissarissen is een orgaan wat zich bezighoudt met het toezichthouden op het beleid van SJHT. 

Daarnaast heeft de RvC een adviestaak en heeft de Raad ten opzichte van de directeur-bestuurder de rol van werkgever. 

 

Profiel van een Huurderscommissaris 

• Je bent 18-30 jaar en huurt woonruimte bij SJHT; 

• Idealiter verwacht je nog enige jaren bij SJHT dan wel in de omgeving van Enschede of Hengelo te blijven 

wonen; 

• Je bent representatief voor de huurders van SJHT; 

• Je bent in staat huurders te vertegenwoordigen en huurdersbelangen te waarborgen; 

• Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling; 

• Je hebt interesse in en/of de motivatie om veel te leren over volkshuisvesting; 

• Je hebt een goed analytisch denkvermogen en bent in staat kritische vragen te stellen; 

• Je bent bereid om voldoende tijd te investeren om snel de inhoud en achtergrond van bepaalde dossiers eigen 

te maken en tijd vrij te maken voor zaken als een externe vergadering in andere delen van het land; 

• Het beschikken van kennis van corporate en public governance is een pré; 

• Het beschikken over juridische kennis is een pré. 

 

Functieomschrijving 

• Je vergadert maandelijks met de Raad van Commissarissen over beleidsstukken, financiële overzichten en 

landelijke wetgeving. Ook vergader je zo nodig met een externe partij. 

• De aanstellingstermijn van een commissaris bedraagt vier jaar met de mogelijkheid om nog eenmaal 

herbenoemd te worden voor eenzelfde periode; 

• Je ontvangt een passende vergoeding voor je werkzaamheden; 

• De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 10-20 uur per maand, inclusief vergaderingen. Je bereidt de vergadering 

voor en verdiept je in beleidsstukken met een kritische en scherpe blik; 

• Bij aanstelling volg je een opleidingsprogramma en gedurende je termijn volg je trainingen om je kennis up-to-

date te houden; 

• Als vertegenwoordiging van de huurders heb je ten minste eenmaal per jaar contact met de 

projectbeheerderscommissie van de SJHT. 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in de functie, stuur dan je motivatie en CV vóór 15 mei 2019 naar 

wouterhorlings@gmail.com. Voor informatie over de procedure kun je naar het genoemde e-mailadres mailen. Voor 

informatie over de functie kan je contact opnemen met huurderscommissaris Hilde Smits via hildesmits25@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de projectbeheerderscommissie, 

 

Maike Brand en Wouter Horlings 

 


