
WERVING & SELECTIE 
VAN BESTUURSLEDEN EN/OF HUURDERSCOMMISSARISSEN 

Elke huurdersorganisatie krijgt er ooit mee te 
maken; het werven van nieuwe bestuursleden of 
het aanstellen van een nieuwe commissaris van 
de Raad van Toezicht /Raad van Commissarissen 
op voordracht van de huurders. Dat is geen 
gemakkelijke opgave. Bestuursleden wil je graag 
voor langere tijd in je bestuur opnemen en een 
huurderscommissaris wordt voor een bepaalde tijd 
aangesteld, maar in die tijd dat zij deel uitmaken 
van de organisatie wil je natuurlijk wel die klik en 
het gevoel hebben de juiste keuze gemaakt te 
hebben.

Ontzorgen 
Alles valt of staat met goede voorbereiding. De 
wervingscampagne moet perfect  aansluiten met 
wat jouw organisatie voor ogen heeft. De Nieuwe 
Wind heeft inmiddels al vele wervings- en 
selectieprocedures met succes afgerond. We zijn 
ervan overtuigd  dat  we ook in jouw organisatie 
kunnen zorgen voor uitbreiding van het bestuur en/
of het werven van huurderscommissarissen. We 
ontzorgen je door zelfstandig te zorgen voor de  
sollicitatieprocedure, met jouw wensenpakket als 
leidraad, en samen met jou gaan we uiteindelijk 
het gesprek aan met kandidaten die zich via de 
wervingscampagne van De Nieuwe Wind hebben 
aangemeld. 

Wervingspagina 
Op de website van De Nieuwe Wind  wordt 
speciaal voor jouw organisatie een afgeschermde 
pagina aangemaakt waar kandidaten zich kunnen 
aanmelden. Zo wordt een volledig digitale 
sollicitatieprocedure gerealiseerd. We houden je 
via wekelijkse overzichten op de hoogte van de 
aanmeldingen en stemmen met jou af wanneer de 
kandidaten worden uitgenodigd.

OP MAAT 
Samen met jou stellen we een wervingsplan op:
- Inclusief voorbereidende werkzaamheden
- Opstellen algemene wervingscriteria en/of 

wervingsdoelen
- Keuze wervings- en communicatiemiddelen
- Het maken van een vacature oproep en/of 

maken van wervingsboodschap
- De Nieuwe Wind ontwerpt de wervingspagina
- Wekelijks overzicht via mail
- Inclusief gesprekken met kandidaten
- Aannemen en afwijzen van kandidaten

TARIEF 
Neem contact op met jouw adviseur voor een 
passend aanbod
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