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VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN  
REINIGINGSDIENST WESTELIJKE MIJNSTREEK 

Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) 
RWM NV is de uitvoerende organisatie van de aandeelhoudende 
gemeenten (Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen (partieel)) uit de 
Westelijke Mijnstreek. Uitgangspunt bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden zijn de beleidsmatige kaders van deze gemeenten. De 
vier aandeelhoudende gemeenten vervullen de eigenaarsrol in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De gemeente Echt-
Susteren zal vanaf 2023 ook aansluiten, dit komt de robuustheid van de 
organisatie ten goede. 
 
RWM voert haar werkzaamheden op het gebied van afvalinzameling en 
daaraan verwante taken zo efficiënt mogelijk uit, met veel respect voor de 
omgeving en de mensen in en om het bedrijf. Naast het ophalen van afval 
beheert de RWM ook een 6-tal milieuparken. Ook houden zij zich bezig 
met allerlei reinigingstaken. Denk hierbij aan reiniging van de openbare 
weg, gladheidbestrijding en bestrijding van onkruid. Dankzij hun ervaring 
adviseren zij de gemeenten bij het maken van beleid op afval- en 
reinigingsgebied. 
 
RWM weet dat de aard van haar werk effect heeft op het milieu en de 
maatschappij. Zij vinden het vanzelfsprekend om rekening te houden met 
duurzaamheid tijdens de uitvoering van haar taken. Betrokkenheid bij 
mens en milieu staat daarom hoog in het vaandel. 
 
Daarnaast wil RWM gezien worden als een solide en modern bedrijf, dat 
eerlijk en integer zakendoet. RWM staat voor kwaliteit en service, 
uitgevoerd door deskundig en betrokken personeel. 

 

De organisatie  
De organisatie bestaat momenteel uit ongeveer 120 medewerkers, 
waarvan ongeveer 25 medewerkers op kantoor en de overige 
medewerkers op de milieuparken op de wagens. 
De directeur/bestuurder vormt het dagelijks bestuur van het bedrijf. 
 

 

 

Raad van Commissarissen (RvC) 
Als ‘bedrijf op afstand’ van de aandeelhoudende gemeentes kent RWM 
een 3-hoofdige Raad van Commissarissen (RvC) die belast is met het 
toezicht op de organisatie op het gebied van het bestuur en de algemene 
gang van zaken. Ook heeft de RvC in die hoedanigheid een adviserende 
functie.  Aan de gemeenten wordt via rapportages en de periodieke 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) inzicht verschaft in de 
stand van zaken binnen de taakuitvoering, inclusief de daarmee 
samenhangende financiële aspecten. 
 
De RvC ziet, met alle stakeholders als uitgangspunt, toe dat de 
directeur/bestuurder effectief en doelmatig bestuurt met de best 
mogelijke kwaliteit van dienstverlening binnen de gegeven opdracht door 
de aandeelhouders. Tevens adviseert de RvC de directeur/bestuurder en 
vervult zij de werkgeversrol naar de directeur/bestuurder. 
 
Ook vervult de RvC een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische 
keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is 
geregeld, is zorgvuldig en voldoet aan de maatstaven van good 
governance.  
 
De Raad van Commissarissen (RvC) van RWM is zodanig samengesteld 
dat alle expertises en deskundigheden aanwezig zijn die noodzakelijk en 
gewenst zijn om te kunnen fungeren als kritische en inhoudelijk sterke 
sparringpartner van de directeur/bestuurder. De RvC kenmerkt zich door 
een open aanspreekcultuur, het geven van vertrouwen en betrokkenheid 
op de inhoud. 
 
Voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) 
Als voorzitter RvC ben je eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de 
directeur/bestuurder. Dit met respect voor ieders rol, met gepaste afstand, 
nabij waar nodig. Naast je rol als voorzitter ben je ook belast met de rol 
van (technisch) Voorzitter van de AvA. Je bent een evenwichtig, autonoom 
en innovatief persoon, die kracht en tegenkracht weet uit te nutten.  
Je hebt ruime ervaring als toezichthouder en bent een strategisch denker 
die met scherpte en zuiverheid vooropgaat in wat, wanneer en hoe 
geagendeerd dient te worden.     

Wij zijn voor de Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) op zoek naar een Voorzitter Raad van 
Commissarissen.  Een ervaren toezichthouder met kennis van afvalverwerking. 
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Je bent sensitief en procesmatig ingesteld en weet in teamverband de 
basis van vertrouwen en werksfeer uit te bouwen om zo om te gaan met 
veranderingen, onzekerheid en dynamiek. Een verbinder, die zich 
makkelijk beweegt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Een stevige 
persoonlijkheid, maar ook toegankelijk en benaderbaar.  
Je hebt de energie om je in te zetten voor een adequate invulling van de 
functie en bent voldoende beschikbaar. Je moet hierbij denken aan een 
tijdsinvestering van gemiddeld 10 uur per maand waarbij sprake is van een 
daarbij passende en marktconforme bezoldiging.  

 

Functie-eisen 
- Academisch werk- en denkniveau; 
- Ruime bedrijfskundige expertise; 
- Kennis van en bij voorkeur ervaring in de sector van afval en 

reiniging; 
- Ervaring/kennis van besluitvormingsprocessen binnen het 

publieke domein/overheid; 
- Ruime bestuurlijke ervaring in een eindverantwoordelijke positie; 
- Het vermogen in teamverband te functioneren; 
- Ervaring met juridische aspecten in een onderneming;  
- Strategisch denker en beschikt over een gezonde balans “lef” en 

“geweten”; 
- Sterke politieke sensitiviteit; 
- Je beschikt over een relevant netwerk; 
- Communicatief sterk (in woord en geschrift).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageer dan uiterlijk voor 20 januari 2022 en 
upload jouw cv met motivatiebrief naar onze website via: 
http://www.geerts-partners.nl/vacatures.  
 
Wil je meer weten bel dan met Sander Geerts, directeur, via  
013-207 10 06 of Carelien Liebrecht, senior-adviseur, bereikbaar op  
06 21 29 76 33. 

 
De voorselectiegesprekken in Born met Sander Geerts vinden plaats op 
26 en 28 januari 2022. De gesprekken bij de RWM zijn gepland in week 6 
en 7. Zodra de data bekend zijn worden die gepubliceerd op onze website. 
 
De RvC doet een voordracht aan de AvA voor de benoeming van de 
nieuwe voorzitter. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Gezien de diversiteitsambities van RWM worden ook vrouwen nadrukkelijk 

gevraagd te reageren op deze positie  
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