
Vacature
Bestuurssecretaris

24 uur per week
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en 

organisatorische ondersteuning van de directeur-bestuurder

en de RvC. Kom jij ons team per 1 januari 2023 versterken? 



Bent de sparringpartner, spiegel en adviseur van de bestuurder, MT-leden en de RvC 

Ondersteunt de organisatie bij juridische zaken en de bestuurder bij het tijdig

doorlopen van het bestuurlijk besluitvormingsproces 

Fungeert als secretaris van de RvC en ondersteunt de raad bij de werkzaamheden

Toetst stukken aan beleid en wetgeving en bewaakt gemaakte afspraken en

besluiten in bestuurlijke organen

Houdt toezicht op de governance van de organisatie en zorgt dat alle governance

documenten up-to-date zijn 

Bewaakt de integriteit en het naleven van wet- en regelgeving, waaronder de AVG

Houdt relevante ontwikkelingen binnen de sector bij op het gebied van wet- en

regelgeving, standpunten en activiteiten van externe partijen 

Vertegenwoordigt Rhenam Wonen in externe netwerken en coördineert het contact

met huurdersorganisaties conform de Overlegwet 

Ondersteunt de bestuurder inhoudelijk, bijvoorbeeld door presentaties te maken,

notities te schrijven en aan bestuurlijke dossiers te werken 

Wat ga je doen? 
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische

ondersteuning van de directeur-bestuurder en de RvC. Daarnaast draag je zorg voor het

proactief adviseren van het management en bestuur over organisatieontwikkeling,

governance en compliance. Je maakt onderdeel uit van het managementteam (MT). 

Jij:

Over ons
Bij Rhenam Wonen zetten wij ons dagelijks in om onze

huurders een prettig, betaalbaar en passend (t)huis te

kunnen bieden. Wij staan dicht bij onze huurders en zijn het

gezicht in de wijk en buurt. Zo kunnen wij maatwerk leveren

aan onze huurders. Ben jij - net als Rhenam Wonen -

betrokken, wendbaar, aanspreekbaar en daadkrachtig? Kom

dan ons team versterken per 1 januari 2023.

 
Een afwisselende functie binnen een open organisatie 

Een salaris van €4130 - €5903 per maand op basis van 
36 uur per week (schaal K, CAO Woondiensten) 

Een dienstverband voor de periode van één jaar, 
dat bij gebleken geschiktheid omgezet wordt in 
een vast dienstverband

Solliciteer nu!
En, ben je al overtuigd? Ja? Wacht dan niet langer met
solliciteren. Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 
donderdag 17 november naar Carine Kuipers-Despomare
(info@rhenam.nl) met als onderwerp 'Vacature
Bestuurssecretaris’. Het eerste gesprek vindt plaats op
dinsdag 22 november, het tweede gesprek op dinsdag 29
november. Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op
woensdag 30 november. Voor vragen kun je contact opnemen
met Carine Kuipers-Despomare via (0317) - 68 32 00.

Misschien zien wij jou binnenkort op ons kantoor in Rhenen!
Wij kijken uit naar jouw bericht. 

HBO+/WO werk- en denkniveau met een juridische achtergrond, aangevuld met

enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie 

Kennis van governance, wet- en regelgeving en bestuurlijk proces, bij voorkeur

binnen de corporatiesector 

Betrokken bij de huurder en volkshuisvesting 

Voelt zich thuis binnen een organisatie die de kernwaarden betrokken,

aanspreekbaar, wendbaar en daadkrachtig vooropstelt

Uitstekende advies- en communicatievaardigheden 

Accuraat, communicatief, analytisch, integer en beschikt over overtuigingskracht 

Zijn wij een match?
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan zijn wij wellicht een match!

Onze opgave
Rhenam Wonen staat de komende jaren voor een grote volkshuisvestelijke opgave.

Naast de verduurzaming van ons bezit, hebben wij een stevige bouwopgave. Daarin

werken wij nauw samen met andere corporaties in de regio Foodvalley (onze

kernregio) en de U16. Rhenam Wonen heeft 27 enthousiaste medewerkers en verhuurt

circa 3000 woningen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. 

Wil jij dit aantal samen met ons laten groeien? 

Reageer dan snel op deze vacature. 

Wat bieden wij jou?

Ben jij onze nieuwe Bestuurssecretaris? (24 uur)

mailto:info@rhenam.nl

