
 

Bijlage: Reglement regionale klachtencommissie Zuid West 

PROFIELSCHETS REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE ZUID WEST 
 
De Regionale klachtencommissie Zuid West brengt onafhankelijke adviezen uit over klachten over de 
medewerkers en/of dienstverlenging van de aangesloten woningcorporaties. De aangesloten 

woningcorporaties zijn: 
- Oost West Wonen; 
- Zeeuwland; 
- Beveland Wonen; 
- Woningbouwvereniging Arnemuiden; 
- Woongoed Middelburg; 
- l'escaut woonservice. 

 
De commissie bestaat uit vijf leden: 
- Eén lid – tevens voorzitter – wordt op voordracht van een werkgroep, bestaande uit twee 

vertegenwoordigers van de aangesloten corporaties en twee van de huurdersorganisaties, gekozen; 
- Twee leden worden voorgedragen op voordracht van (een van de) huurdersorganisaties; 

- Twee leden worden voorgedragen door het bestuur van de aangesloten corporaties. 
 

Zij beoordelen geschillen zonder last of ruggespraak. Dit betekent ook dat leden niet financieel 
afhankelijk zijn van de aangesloten woningcorporaties. 
 
De klachtencommissie heeft minimaal eens per jaar overleg met de directeur-bestuurders en 
vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties. Hierdoor blijven zij betrokken en wordt er kennis en 
ervaring vanuit de regio opgedaan.  

 
De commissie en de werkgroep Werving & Selectie wordt ondersteund door een onafhankelijk 
secretariaat. 
 
Kennis en vaardigheden commissie 
In bijgaand Reglement Regionale klachtencommissie Zuid West staan de voorwaarden waar een 
commissielid aan moet voldoen. Naast deze voorwaarden worden aanvullende kennis en vaardigheden 

gevraagd. De voorzitter en leden van de Regionale klachtencommissie hebben aantoonbare affiniteit met 
of kennis van algemeen sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke betrokkenheid 

zoals de sociale volkshuisvesting. Zij zijn zich rolbewust en hebben bijzonder gevoel voor 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Voor de beoordelingen moeten zij beschikken over vaardigheden 
om te komen tot gezamenlijke meningsvorming en consensus. Zij zijn kritisch en analytisch ingesteld en 
beschikken over empathisch vermogen. Zij zijn in staat om de juiste vragen op het juiste moment te 
stellen en blijk ervan te geven te kunnen luisteren. 

 
Gevraagde eigenschappen 
In het kader van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden de volgende eigenschappen gevraagd: 
1. Integriteit:  geen belangenverstrengeling, het uitkomen voor de eigen mening en het vermogen 

discreet om te gaan met informatie. 
2. Distantie: het vermogen de zaak op afstand, in grote lijnen te beoordelen, elkaar in zijn 

verantwoordelijkheid te respecteren en op basis van vertrouwen te adviseren. 
3. Analytisch: het vermogen hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden en vlot tot de kern van een kwestie 

te kunnen komen. 
 
Diversiteit samenstelling commissie 
Ieder commissielid draagt op eigen wijze bij aan de onafhankelijke adviezen. Diversiteit in de commissie 

is van belang. Diversiteit in: 

- De commissie is een goede afspiegeling van de algemene bevolkingskenmerken en roltypen. 
- De commissie beschikt over meer dan gemiddelde kennis op het juridisch gebied, het technische 

gebied en de sociale component, alle voor zover gerelateerd aan de volkshuisvesting. 
- De commissie heeft affiniteit met de verschillende delen van het werkgebied; regionale binding 

wordt nagestreefd zonder dat er sprake is van regionale vertegenwoordiging. 
 
Aanvullende vaardigheden voorzitter 

De voorzitter geeft sturing aan het beoordelingsproces en is primair verantwoordelijk voor het verloop. 
Hij/zij beschikt daarom over de volgende aanvullende vaardigheden: 
- Procesgevoeligheid; 
- Bindend vermogen; 
- Creatief en inventief in het zoeken naar oplossingen; 
- Het vermogen het proces en resultaat herkenbaar schriftelijk uit te dragen. 


