
Trivire zoekt een commissaris (op voordracht van Huurdersparticipatieraad Trivire – HPT) met affini-
teit bewonersperspectief 
Cees Vermeer, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), is inmiddels ruim vier jaar actief in de 
Raad. Hij weet dus als geen ander wat we zoeken in een nieuwe commissaris en waarom deze rol bij Trivire 
juist zo uitdagend en interessant is. Hij legt het hieronder graag uit.  
 
Wat houdt de rol van commissaris bij Trivire in? 
“Van jou als nieuwe commissaris vragen we een actieve kritische houding, maar bovenal doen we een beroep 
op het gebruik van je gezond verstand. Je houdt toezicht door het stellen van de juiste vragen. Vanzelfspre-
kend ben je in staat strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien. Als geen ander 
onderschrijf je de maatschappelijke organisatie als relevante organisatiefilosofie en bewaak je binnen de visie 
en missie van Trivire de invulling daarvan. Daarnaast ben je als commissaris in staat een volwaardig tegenspel 
te bieden aan het bestuur van Trivire. Dit doe je op basis van een onafhankelijke positief kritische blik ten 
opzichte van het bestuur. Waar nodig stel je zaken ter discussie en durf je binnen de raad een afwijkende 
mening te ventileren." 
 
Kortom, een uitdagende positie, waarin je echt van betekenis kunt zijn voor de volkshuisvesting!” 
 

“Als commissaris bekleed je een uitdagende positie, waarin je echt 
van betekenis kunt zijn voor de volkshuisvesting!” 

 
Wat heb je in huis om deze rol goed uit te kunnen oefenen? 
• Je hebt een passie voor de volkshuisvesting en voelt je intrinsiek verbonden met onze doelgroep. 
• Je bent in staat vanuit het huurdersperspectief te acteren in de verschillende gremia 
• Je bent op de hoogte van maatschappelijke trends en bent in staat de vertaling naar onze volkshuisves-

telijke prestaties te beoordelen  
• Je hebt ervaring met toezicht houden vanuit bestuurlijk perspectief, bijvoorbeeld als eindverantwoorde-

lijke van een organisatie of als toezichthouder/commissaris. 
• Je bent bij voorkeur afkomstig uit of hebt binding met het werkgebied van Trivire (d.w.z. Dordrecht, 

Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht). 
• Je beschikt over een sterke omgevings- en politieke sensitiviteit. 
• Daarnaast beschik je over de volgende competenties: authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helikopterview, 

integriteit en moreel besef, maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oor-
deelsvorming, teamspeler en zelfreflectie.  

• Uiteraard beschik je over voldoende tijd om serieus invulling te geven aan deze rol.  
 
Hoe kun je als commissaris #vanbetekenis zijn? 
“De missie van Trivire is ‘van betekenis’. Daar zijn we van en zo willen we het verschil maken. De RvC wil van 
betekenis zijn voor de bestuurder, de organisatie maar zeker ook voor de maatschappelijke opgave waarvoor 
de organisatie staat. Lees meer in onze visie op bestuur en toezicht Trivire van 24 november 2021.”  
 
Wat mag je van Trivire verwachten? 
Trivire houdt zich bij het honorarium aan de geadviseerde beroepsregel van VTW. Trivire valt in grootteklasse 
G. Daarnaast worden in overleg permanente educatiekosten en reiskosten vergoed.  
 
Enthousiast geworden? 
Dan nodigen we je van harte uit om op deze vacature te reageren. Mail je motivatie en cv uiterlijk 31 januari 
2023 naar de afdeling HR van Trivire (HRM@trivire.nl). We hebben 15 februari gereserveerd voor de gesprek-
ken met de selectiecommissie waarin twee leden de HPT, twee leden van de RvC en adviserend lid Bestuurder 
Trivire zijn vertegenwoordigd 
 
Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met Mieke Reynen, vicevoorzitter RvC via 
jmreynen@gmail.com. Het uitgebreide profiel is hier beschikbaar via onze website.  
 
Benoeming kan pas plaatsvinden na een positieve uitslag van het geschiktheids- en betrouwbaarheidsonder-
zoek door de Autoriteit Woningcorporaties. Hierbij hoort het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). Mogelijk vragen we u ook deel te nemen aan een achtergrond- & integriteitscheck. 

 

https://www.trivire.nl/media/3122/211124-visie-op-bestuur-en-toezicht-van-trivire-def.pdf
mailto:jmreynen@gmail.com
https://www.trivire.nl/media/3868/profiel-commissarissen-van-trivire-2022-januari-2023.pdf

