Traject werving en selectie kandidaten Provinciale Klachten Commissie (PKC)
De onderstaande werving- en selectieprocedure wijkt, vanwege de opstartsituatie, iets af
van de werkwijze die voor de eenmaal ingerichte klachtencommissie (‘going concern’) in het
reglement staat beschreven
Datum/periode

Processtap

8 oktober

Sluiting van de reactietermijn.
Reacties worden op 1 punt verzameld (secretariaat@vfw.nl) en na
sluitingsdatum verspreid naar de leden van de selectiecommissie.
Briefbeoordeling door leden en geledingen van de selectiecommissie.
De selectiecommissie kent 4 leden, 2 zijn afkomstig uit de
samenwerkende huurdersorganisaties, 2 uit de samenwerkende
woningcorporaties.
Elke geleding selecteert maximaal 4 kandidaten voor de functie van
voorzitter en maximaal 8 kandidaten voor de functie van lid(secretaris).
Bijeenkomst van de selectiecommissie waarin een selectie wordt
gemaakt van kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd.

Week 8-12 okt.

Week 15-19 okt.

Week 5-9 nov.
Week 12-16 nov.
Week 19-23 nov.

De selectie resulteert in een lijst van maximaal 4 kandidaten voor de
functie van voorzitter en van maximaal 8 kandidaten voor de functie
van lid(-secretaris) waarmee een gesprek wordt gevoerd.
De lijst bevat geen kandidaten die voor één van de geledingen in de
selectiecommissie onbenoembaar zijn.
Selectiegesprekken (maximaal 12 gesprekken).
Selectiegesprekken leiden tot een voordracht van 4 leden voor de
functie van lid(-secretaris), waarvan 2 voorgedragen vanuit de geleding
van huurdersorganisaties en 2 vanuit de geleding van
woningcorporaties.
De voordracht omvat geen kandidaten die naar aanleiding van de
gesprekken voor één van de geledingen in de selectiecommissie alsnog
onbenoembaar zijn.
Selectiegesprekken leiden ook tot een shortlist van maximaal 4
personen die in aanmerking komen voor de functie van voorzitter. De
shortlist omvat geen kandidaten die naar aanleiding van de gesprekken
voor één van de geledingen van de selectiecommissie alsnog
onbenoembaar zijn.

Week 26-30 nov.
Week 3-7 dec.

Week 10-14 dec.
Week 17-21 dec.

De selectiecommissie overlegt de voordracht en de shortlist aan de
Permanente vertegenwoordiging.
De Permanente vertegenwoordiging stelt de beschikbaarheid van de
geselecteerde kandidaat-leden van de commissie definitief vast.
De Permanente vertegenwoordiging overlegt vervolgens de shortlist
van voorzitters aan de geselecteerde leden, met het verzoek daaruit
een keuze te maken.
Genoemde kandidaat-leden kiezen een voorzitter.
Einde tweede week is de bezetting van de commissie definitief.
Aanstellingsbrieven worden opgesteld.
Einde week zijn de brieven opgesteld.
Eerste vergadering PKC
(Installatievergadering; geen behandeling casussen).
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