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Welwonen is er voor wonen én welzijn 
 
 

‘We zijn er voor alle Enkhuizers die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van  
een zinvolle plek in de Enkhuizer samenleving. Daarnaast maken we passend en betaalbaar wonen 

bereikbaar in een buurt waar je je thuis voelt’. 
 
 
 

Welwonen, een unieke combinatie van Wonen en Welzijn 

Welwonen bestaat uit twee zelfstandige organisaties: Stichting Welzijnswerk Enkhuizen en Stichting 
Woondiensten Enkhuizen.. De ene is een woningcorporatie die opereert in het publieke domein en rapporteert 
aan de huurders en de Autoriteit Wonen, de ander is een welzijnsstichting die opereert in het publieke domein 
en rapporteert aan de bewoners en de gemeente Enkhuizen. Beide organisaties werken in hetzelfde domein, 
binnen dezelfde gemeente met een overlappende doelgroep.  

Welwonen wil eraan bijdragen dat mensen in Enkhuizen prettig kunnen wonen, leven en deelnemen aan de 
samenleving. De woningcorporatie zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag 
inkomen. De woningcorporatie verhuurt in Enkhuizen circa 2250 woningen aan mensen vanaf 18 jaar, met en 
zonder een zorgbehoefte. In opdracht en met subsidie van de gemeente Enkhuizen zijn de welzijnswerkers er 
voor iedereen in Enkhuizen die ondersteuning kan gebruiken: kinderen, hun ouders, tieners, jongeren, 
volwassenen en ouderen. Enkele vaste welzijnsactiviteiten van Welwonen zijn jongerenwerk, waaronder een 
jongerencentrum, de Belmobiel, de Seniorenschool en het Enigmahuis. Welwonen beheert ook drie 
welzijnslocaties in Enkhuizen. 

De organisaties werken na een verzoek van de gemeente sinds de eeuwwisseling samen, hebben sinds juli 
2006 dezelfde directeur-bestuurder (personele unie) en staan sinds 2006 bekend onder de naam Welwonen. 
In 2009 heeft de Minister van Wonen Wijken en Integratie aangegeven de personele unie te accepteren. De 
huidige samenwerkingsovereenkomst Welwonen dateert van 2014 en is in 2021 geactualiseerd en voor 
onbepaalde tijd aangegaan.  

In de laatste governance inspectie van de Autoriteit wonen (Aw) in 2021 maakt de Aw complimenten “voor de 
voortvarendheid waarmee de directeur-bestuurder aan de slag is gegaan om richting te geven aan de 
organisatie. Er is duidelijke verbetering zichtbaar en op veel punten voldoet Stichting Woondiensten Enkhuizen 
aan de criteria voor goed bestuur. De RvC is actief aan de slag gegaan met de verbeterpunten uit de visitatie. 
Inmiddels is de RvC lid geworden van het VTW en heeft een duidelijke opdracht meegegeven aan de nieuwe 
directeur-bestuurder voor een verbeteringsslag op het gebied van cultuur”.  

De Aw heeft in deze governance inspectie ook enkele aandachtspunten aangegeven zoals actualisering van 
de samenwerkingsovereenkomst. Eind 2021 is daartoe een evaluatie uitgevoerd en een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Begin 2022 heeft overleg plaatsgevonden met de Aw om de 
voortgang van deze toezichtafspraken en aandachtspunten die uit de governance inspectie 2021 kwamen, te 
bespreken. De Aw heeft daarbij aangegeven: “Hierbij vinden we het vertrouwenwekkend te kunnen constateren 
dat er vooruitgang was geboekt, inspanning zichtbaar is en afspraken worden nagekomen.” 

 

https://www.welwonen.nu/media/1564/2021-04-28-rapport-governance-inspectie-enkhuizen-aw.pdf
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Intenties en gemeenschappelijke belangen bij de samenwerking 

Stichting Welzijnswerk Enkhuizen en Stichting Woondiensten Enkhuizen hebben door jarenlange ervaring het 
besef dat wonen en welzijn sterk met elkaar samenhangen. Eenieder heeft haar eigen belangen hierin, maar 
bovenal is er een gemeenschappelijk belang: het kunnen schakelen tussen en het verbinden van korte en lange 
termijn, de dichtbij en op afstand benadering, harde (fysieke) en zachte (sociale) ingrepen en van 
maatschappelijk en financieel rendement vragen om een integrale eenduidige aansturing, naar bewoners, 
buurten en doelgroepen.  

Zo speelt het verbeteren van het sociale klimaat in een wijk een minstens zo grote rol als de fysieke staat van 
de wijk. Waarbij leefbaarheid zich vanuit de corporatie richt op de wijk (als collectieve dienst) en welzijn zich 
richt op mensen (als individuele dienst). Er is open inzicht in het verschil en de partijen hebben het 
gemeenschappelijk belang ervaren van elkaar hierin te kunnen versterken.  

De erkenning van gemeenschappelijke belangen is de randvoorwaarde voor de samenwerking. De intentie is 
door middel van de samenwerking de doelmatigheid en effectiviteit te verhogen, waardoor maatschappelijke 
meerwaarde wordt gecreëerd. 

Het creëren van die maatschappelijke meerwaarde wordt natuurlijk beïnvloedt door de externe 
omstandigheden, zo had de Woningwet van 2015 een flinke impact op de mogelijkheden voor 
woningcorporaties op het vlak van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. In dat verband zijn er op dit 
moment een aantal trends die van invloed zijn op de samenwerking tussen Stichting Woondiensten Enkhuizen 
en Stichting Welzijnswerk Enkhuizen in de komende tijd:  

Oplopende waardering voor de rol en invloed van corporaties op de leefbaarheid  

In de wetswijziging naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet 2015 wordt de slagkracht van 
corporaties vergroot door het maximale bedrag voor leefbaarheidsuitgaven per woning te schrappen. Daarnaast 
mogen leefbaarheidsactiviteiten nu ook plaatvinden als daarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. 
Belemmeringen voor investeringen in maatschappelijk vastgoed worden weggenomen, voorbeelden zijn een 
buurtcentrum of een dagbestedingsruimte voor zorgbehoevenden. Hiervoor vervalt de eis van fysieke 
verbinding van zorgruimten met het overige vastgoed. In haar aanbiedingsbrief kondigde de minister tevens 
aan om met de sector een traject in te zetten om de samenwerking op wonen-zorg-welzijn te verbeteren.  

Teruglopende financiële ruimte voor welzijnswerkzaamheden  

De financiële positie van de gemeente Enkhuizen is sinds de decentralisatie verder verslechterd. De 
beïnvloedbare ruimte binnen de begroting is beperkt en bezuinigingen worden deels verwerkt binnen het 
welzijnsdomein o.a. door inflatiestijgingen en (voor Welwonen verplicht door te voeren) cao-salarisstijgingen 
niet te compenseren. Ondanks dat de samenwerking zorgt voor een overhead van 13,25% en daarmee ruim 
lager ligt dan gemiddeld bij gemeenten (30%) neemt de financiële ruimte voor het uitvoeren van 
welzijnswerkzaamheden steeds verder af.  

Toenemende publieke vraag om inzicht en transparantie bij organisaties met een 
maatschappelijk doel  

De grotere toegankelijkheid van (online) informatie in combinatie met het toegenomen bewustzijn over de 
impact van organisaties op de samenleving brengt met zich mee dat hogere eisen worden gesteld aan het 
afleggen van verantwoording.  
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Welwonen, de organisatie 

Welwonen is een organisch bondgenootschap met een overlappende doelgroep. Het belang bij deze twee-
eenheid is dat beide stichtingen beter profiteren van elkaars sterke punten, financiële - en sociaal 
maatschappelijke professionaliteit. Bovendien resulteert dit in een betere afstemming van werkzaamheden en 
efficiënt beheer van de welzijnsaccommodaties.  

De doelstelling van Welwonen is voor iedereen passend en betaalbaar wonen bereikbaar maken in een buurt 
waar men zich thuis voelt. Welwonen geeft daar invulling aan in Enkhuizen via de volkshuisvestelijke taken van 
Woondiensten Enkhuizen in samenwerking met Welzijnswerk Enkhuizen.  

Hieronder het organogram van Stichting Woondiensten Enkhuizen: 

 
 

Raden van Commissarissen 
 
Welwonen heeft twee raden van commissarissen: Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft een eigen raad van 
commissarissen en Stichting Welzijnswerk heeft eveneens een eigen raad van commissarissen. Beide hebben 
hun eigen verantwoordelijkheid, vastgelegd in eigen statuten en eigen reglementen. Beide raden van 
commissarissen hebben een eigen onafhankelijke accountant die toeziet op het beoordelen en controleren van 
de jaarrekeningen. Zowel Stichting Woondiensten Enkhuizen als Stichting Welzijnswerk Enkhuizen hebben 
altijd een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant over de jaarrekeningen. Jaarlijks wordt in het 
kader van de samenwerking Welwonen aanvullend door de accountant gecontroleerd op de scheiding van de 
financiën   
 
De kracht van de samenwerking Welwonen zit niet alleen in de werkorganisatie van, ook de commissarissen 
van de beide raden dragen daaraan bij vanuit de overtuiging dat ook de commissarissen samen staan voor het 
geheel van Welwonen en een voorbeeldfunctie hebben. 

 
De beide raden van commissarissen trekken daartoe dan ook op onderdelen samen op. Maandelijks stemmen 
de voorzitters de governance agenda’s af, jaarlijks bespreken de gezamenlijke raden de ontwikkelingen en de 
voortgang van de samenwerking Welwonen, en er zijn praktische afspraken voor zaken in het 
werkgeversdomein richting de directeur-bestuurder.   
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Welwonen: Ambities ondernemingsplan 
 
De ambities van Welwonen voor wonen zijn vastgelegd in het koersplan ‘Huiswaarts 2020 - 2025’. 
Samenwerken is daarbij een van de centrale uitgangspunten voor Welwonen. Samenwerken zit ook in het dna 
van Welwonen. Welwonen wil de publieke opgaven niet alleen oppakken, omdat de organisatie in partnerschap 
meer betekenisvol kan zijn voor de Enkhuizers.  
 
Huiswaarts 2020-2025 dankt haar inhoud aan de inbreng van huurders, medewerkers, gemeente en andere 
partners. Zij hebben hun ideeën gedeeld en feedback gegeven over wat Welwonen kan doen. En ook over wat 
Welwonen moet doen om betere kwaliteitswoningen te leveren, bij te dragen aan levendige gemeenschappen 
en een goede klantbeleving te kunnen realiseren.  
 
Welwonen wil dit realiseren door strategie, structuur en cultuur op elkaar te laten aansluiten en met de kennis 
van nu een aantal jaar vooruit te kijken, vanuit de zekerheid dat de samenleving continu in beweging is, terwijl 
keuzes van Welwonen decennialang impact hebben op Enkhuizen.  
 
De missie blijft in de kern hetzelfde: “voor iedereen passend en betaalbaar wonen bereikbaar maken in een 
buurt waar je jezelf thuis voelt. Ons sociale werk gaat dan ook verder dan stenen en cement, en daarom 
onderstreept Welwonen het belang van samenwerking met huurders, gemeente en de gemeenschap in brede 
zin om gezamenlijke doelen te bereiken en de sociale samenhang van ‘onze stad’ te versterken”.  
 

Teamprofiel RvC Stichting Woondiensten Enkhuizen 
 
Voor de RvC zijn de profielen en gewenste competenties vastgelegd in een teamprofiel. Dit teamprofiel vormt 
de basis voor de werving en selectie van de twee vacatures in de RvC.  
 
Op dit moment is de RvC op zoek naar twee commissarissen. Eén vacature betreft het profiel 
financieel/economisch. De tweede vacature heeft te maken met behoefte van de RvC om de komende jaren 
om kennis en ervaring op het vlak van organisatie en HRM in de RvC te hebben en daarmee de klankbordrol 
van de RvC op dit voor Welwonen belangrijke terrein de komende jaren te versterken. 

 

Kwaliteitsprofiel Financieel-economisch en fiscaal  
 
Het aandachtsgebied financieel-economisch heeft betrekking op de bedrijfsvoering, de financiële 
verslaglegging, financiële sturing en risicoanalyse, bedrijfseconomische analyses, fiscaliteit en 
financieringsvraagstukken.  
 
De commissaris is vanuit de Raad de gesprekspartner met de accountant. Gevraagd wordt:  

• Expertise op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, fiscaliteit en IT;  

• Kennis van en inzicht in de financiële verslaglegging van organisaties;  

• Kennis van en inzicht in planning- en control vraagstukken;  

• Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;  

• Kennis om de financieringsstructuur van de organisatie op risico’s te kunnen beoordelen.  

 
 
 
 
 
 

https://www.welwonen.nu/over-ons/
https://www.welwonen.nu/media/1647/teamprofiel-rvc-wde-25-11-2021.pdf
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Kwaliteitsprofiel Organisatie en HR 
 
In het vastgestelde teamprofiel van de RvC is dit aandachtsgebied nog wat meer juridisch ingevuld, maar met 
het oog op de ontwikkelingen in de komende periode is besloten het accent te leggen op  
de gebieden organisatie, management, veranderingsprocessen en management development. Deze 
commissaris is gewend te denken in termen van wat een organisatie op een bepaald punt van zijn ontwikkeling 
nodig heeft, qua structuur, leiding en personeel, en heeft kennis van de impact van automatisering. Met deze 
ervaring is de commissaris mede in staat klankbord te zijn voor de directeur bestuurder  
 
Gevraagd wordt: 

• Kennis en ervaring op het vlak van organisatie, HRM en veranderingsprocessen 

• Kennis van en inzicht in personeelsmanagement 

• Ervaring met samenwerkingsprocessen en politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen 

 

Werving en selectieprocedure 
 
Welwonen wordt in deze procedure begeleid door Dick van Ginkel, Consort. Voor nadere informatie kunt u hem 
telefonisch bereiken op 06-51272950. 
 
De vacatures zullen door middel van een gecombineerde advertentie worden opengesteld rond 4 juni 2022. 
Belangstelling voor deze vacature kan tot 18 juni 2022 kenbaar worden gemaakt door toezending van cv en 
motivatiebrief - per email: ginkel@consortgroep.nl.  
 
Na briefselectie vindt eventueel een (voorselectie)gesprek met kandidaten plaats door Consort.  

 

Selectieprocedure  
 

• Eerste gespreksronden met kandidaten vinden plaats op 28 en 29 juni; een gesprek met een 
selectiecommissie bestaande uit de drie leden van de RvC aangevuld met de directeur-bestuurder als 
adviseur 

• Zowel de HAR E. als de PvT+ worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen over 
deze voor de RvC benoembare kandidaten 

• Voorgenomen besluit raad van commissarissen over benoemingen  

• Eventueel referentie onderzoek/integriteitsonderzoek 

• Aanvraag zienswijze door Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en toetsing door AW 

• Besluit tot benoeming vindt plaats wanneer de toetsing door de Aw positief is afgerond.  

• In diensttreding (uiterlijk) 1 oktober 2022 
 
 
Een commissaris wordt aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige 
verlenging met vier jaar (maximaal acht jaar totaal). De honorering is in overeenstemming met de door de VTW 
vastgestelde beroepsregel Bezoldiging Commissarissen.  

 
 
 

https://www.vtw.nl/data/media/files/Beroepsregel_bezoldiging_commissarissen_per_2022.pdf

