
       

 

 

Vacature lid Raad van Advies 

WILT U VAN BETEKENIS ZIJN VOOR GOED EN BETAALBAAR WONEN IN MIDDELBURG? 
 

Woongoed Middelburg (Woongoed) is een woningcorporatie met een duidelijk maatschappelijk doel. Woongoed 
verhuurt in Middelburg ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. Meer informatie 
over Woongoed vindt u op www.woongoed.nl.  
 
De Huurdersvereniging Middelburg (HVM)  is de overkoepelende huurdersorganisatie die de belangen van alle 
huurders vertegenwoordigd. De formele relatie tussen Woongoed en HVM is verankerd in de Overlegwet en in de 
Woningwet. Meer informatie over HVM vindt u op www.hvm-middelburg.nl.

 
HVM stelt in samenwerking met Woongoed een Raad van Advies in om vanuit verschillende perspectieven de 
stem van de huurder te horen.  
 

Voor de oprichting van de Raad van Advies zoeken wij meerdere leden. 
 
Leden van de Raad van Advies zijn maatschappelijk betrokken mensen uit de (Middelburgse) samenleving. Als lid 
van de Raad van Advies kent u de belangen van de huurders en kunt u de stem van de huurder vertolken. We 
streven in de Raad van Advies naar diversiteit in leeftijd, levensfase en op de disciplines:  

 wonen en Zorg;  

 sociale en maatschappelijke vraagstukken;  

 bewonersparticipatie en leefbaarheid;  

 onderhoud en duurzaamheid;  

 financiën, betaalbaarheid en beschikbaarheid.  
 
De Raad van Advies signaleert ontwikkelingen en adviseert Woongoed en HVM gevraagd en ongevraagd bij 
beleidsontwikkeling en het hierop uit te brengen gekwalificeerd advies.  
 
Heeft u: 

 maatschappelijke betrokkenheid bij de Middelburgse samenleving;  

 affiniteit met de belangen van (huidige en toekomstige) huurders;  

 affiniteit met de doelstellingen van een woningcorporatie; 

 kennis van en inzicht in organisatie- en dienstverleningsaspecten;  

 betrokkenheid bij één of meer van bovengenoemde maatschappelijke disciplines;  

 zitting op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak? 

 
En bent u in staat: 

 plannen te beoordelen rekening houdend met de belangen van de huurders en verhuurder; 

 plannen te beoordelen in relatie tot de effecten op korte, middellange en lange termijnbeleid;  

 met een positief kritische grondhouding in een open sfeer te communiceren;  

 ‘onafhankelijk’ en op hoofdlijnen te opereren? 
 

Dan zoeken wij u! 

http://www.woongoed.nl/
http://www.hvm-middelburg.nl/


 
Wat krijgt u er voor terug? 
Deze maatschappelijke taak biedt u de mogelijkheid om met andere maatschappelijk betrokken mensen een 
belangrijke rol te spelen in de volkshuisvestelijke opgave van Woongoed in Middelburg.   
Leden worden voor een zittingsperiode van vier jaar benoemd. Een lid kan eenmaal herbenoemd worden. 
 
Woongoed faciliteert de Raad van Advies bij het organiseren van de bijeenkomsten. U krijgt een 
vacatievergoeding van €150,- per bijeenkomst. Er zijn voldoende mogelijkheden om aan kennisontwikkeling te 
doen. Er is budget beschikbaar om u extern te laten adviseren. 
 
Gaat u deze maatschappelijke uitdaging aan?   
Stuur dan uw motivatiebrief en CV vóór 1 januari 2021 aan:  
Woongoed Middelburg t.a.v. Richard Blom via mail naar rblom@woongoed.nl.  
 
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marijn Dieleman, bestuurslid van HVM, 
telefoon 0118 – 637488. 
 


