
 

Woningcorporatie ZVH in Zaandam zoekt een  

Adviseur Governance en Organisatie 

 
Betrouwbare sparringpartner en (zelf)organisatietalent met hart voor de 

volkshuisvesting 

 

 

De functie 

Onze organisatie heeft betrouwbaarheid, integriteit en ondernemerschap hoog in het 

vaandel staan. Als adviseur Governance en Organisatie lever je hier een actieve bijdrage 

aan. Als bestuurssecretaris en adviseur van onze Raad van Commissarissen (RvC) en 

directeur-bestuurder organiseer en bereid je de bestuurlijke overleggen voor. Je zorgt 

voor tijdige aanlevering van vergaderstukken, notuleert de vergaderingen en je zorgt 

voor de correcte toepassing van het besluitvormingsproces van de RvC en 

auditcommissie. Je adviseert zowel de RvC leden als de directeur-bestuurder over en je 

bewaakt de toepassing van onder meer de Governancecode, de Aedescode en 

Statuten.  

Je adviseert over de corporate governance en compliance, je bewaakt en coördineert 

daartoe de bestuurlijke verantwoordelijkheden rondom statuten, reglementen, 

protocollen en codes. Tevens ben je bestuurssecretaris van de audit- en 

remuneratiecommissie van de RvC en je ondersteunt hen, onder andere bij de werving 

en selectie van leden van de RvC. Je onderhoudt onze integriteitscode en houdt 

integriteit levend in onze organisatie. 

In deze functie coördineer je het vierjaarlijkse visitatieproces.  

 

Veelal vinden de overleggen tussen bestuur en RvC en AC in de avond plaats bij ons op 

kantoor in Zaandam.  

 

Als adviseur Governance en Organisatie adviseer je de bestuurder en het 

BestuursAdviesTeam (BAT) over de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Een 

belangrijk thema daarin is de zelforganisatie. Je hebt daar ideeën over hoe je dit verder 

kunt ontwikkelen en de organisatie in kunt ondersteunen. Je houdt je bezig met de 

strategische personeelsplanning en je stelt de uitgangspunten op voor personeels- en 

organisatiebeleid van onze organisatie. Samen met de personeelsadviseur ontwikkel en 

implementeer je personeelsinstrumenten. Je voert samen met de directeur-bestuurder 

het overleg met de OR. Verder zorg je voor rapportage en analyse van de personele 

sturingscijfers en ben je budgetverantwoordelijk.  

 

Over ZVH 



 
ZVH heeft als missie het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen met de 

laagste inkomens in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die 

graag aan deze maatschappelijke taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in 

willen zetten.  

Bij ZVH werken we met zelforganiserende teams. Dat biedt veel vrijheid om met elkaar 

het werk zelf in te richten en een optimale dienstverlening aan onze bewoners te geven. 

Door de korte lijnen die er zijn en je verantwoordelijkheid in je functie, kun je bovendien 

snel handelen als dat nodig is. Dat maakt het werken bij ZVH aantrekkelijk voor mensen 

die graag het initiatief nemen, ondernemend zijn en echt resultaat willen bereiken en 

die zich blijvend willen ontwikkelen. ZVH werkt volgens het driekamermodel. De 

Adviesteamleden adviseren de directeur-bestuurder bij besluitvorming conform dit 

model over het vastgoed, de maatschappelijke kamer en financiën.  

 

Jouw talenten 

Je hebt HBO-WO werk- en denkniveau en hebt een afgeronde HBO-opleiding human 

resource management. Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieontwikkel- en 

verandertrajecten, het opstellen van personeelsbeleid en de ontwikkeling van 

personeelsinstrumenten. Je bent bekend met zelforganisatie. Uiteraard ben je goed op 

de hoogte van codes en wetgeving rondom Governance en je bent in staat dit naar 

ZVH te vertalen. Kennis van de volkshuisvesting is een pré. 

Je bent doortastend in je optreden, biedt tegenwicht als dat nodig is en bent 

onafhankelijk en kritisch. Je hebt zeer goede communicatie vaardigheden, zowel 

mondeling als schriftelijk. Je werkt zeer accuraat en kunt, zeker gelet op de 

vergadercyclus van bestuur en RvC, goed plannen en organiseren. Je zoekt de 

samenwerking op en neemt graag initiatieven. Daarnaast zijn je coachings- en 

adviesvaardigheden goed. 

 

Wat wij bieden 

- Het salaris bedraagt maximaal € 5.474,00 bruto per maand op fulltime basis en is 

afhankelijk van je kennis en ervaring. De functie is ingeschaald in schaal K van de 

CAO-Woondiensten; 

- Een dienstverband van 32 uur per week; 

- Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 

- Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer; 

- Mogelijkheden tot scholing; 

- Persoonlijk Loopbaanontwikkelingsbudget voor jouw loopbaan carrière; 

- A-la-carte vergoeding van maximaal € 160,00 netto per maand bij een fulltime 

dienstverband; 

- Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken; 



 
- Voor je werk krijg je de beschikking over een mobiele telefoon en laptop of 

surface 

 

Reageren kan 
Als je enthousiast wordt over deze functie, maken we graag kennis met je. Je 

motivatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 16 april 2020 mailen naar 

personeelszaken@zvh.nl.  

 

Meer informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Ilse Kuik, manager Wonen, op 

telefoonnummer (075) 68 11 740.  

 

Een selectieassessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Het overleggen van 

een verklaring omtrent gedrag behoort daar ook bij.   

 

Deze functie wordt zowel intern als extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang op plaatsing in de functie.  

 

Meer weten over ons? Kijk op onze website: www.zvh.nl 

 

Ilse Kuik, manager Wonen 
“Ik werk al ruim 12 jaar bij ZVH, waarvan de laatste 3 jaar met 
zelforganiserende teams. Dat betekent geen managers meer in de 
klassieke zin. Wel aanspreekpunten voor de vastgoed-, vermogens- 
en maatschappelijke kamer die samen met de bestuurder het BAT 
(BestuursAdviesTeam) vormen. Een spannend en inspirerend 
traject voor ons allemaal! Het vraagt van ons allemaal een andere 
manier van werken; het vraagt om ondernemerschap, initiatief, 
samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en geven, en 

vooruitkijken. Alle teams hebben een dashboard die maandelijks nieuwe info bevat. Daarop 
kunnen de teams en de bestuurder sturen. En we zijn nog steeds niet klaar, maar zijn we dat 
ooit? We hebben nog steeds vragen aan elkaar van hoe doen we dat in deze situatie? En 
wat is de rol van het BAT hierin? Het is ontzettend leuk hoe mensen hier enthousiast over 
zijn, nooit meer terug willen naar de oude situatie en een andere kant van zichzelf ontdekt 
hebben en dat laten zien! Help jij mee om deze organisatieontwikkeling verder op weg te 
helpen?” 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:personeelszaken@zvh.nl
http://www.zvh.nl/

