Tijdelijk raad van commissarissen Vooruitgang verlengd, Schrader krijgt nieuwe rol
De Autoriteit woningcorporaties heeft de aanstelling van de tijdelijke Raad van Toezicht bij
Woonstichting Vooruitgang met drie maanden verlengd. Ook heeft de Autoriteit Vooruitgang tot 1
september de tijd gegeven om aan de verplichtingen ten aanzien van het verscherpt toezicht te
voldoen. Hiermee geeft de Autoriteit Woningcorporatie Vooruitgang extra tijd om een nieuwe
governance-structuur op te zetten. De plannen hiervoor zijn in samenspraak met Steven Schrader, de
huidige bestuurder, ontwikkeld. Schrader heeft besloten dat binnen deze nieuwe structuur, zijn
capaciteiten beter tot zijn recht komen in een andere functie. Hij wordt met ingang van 1 januari 2019
director bij de dochterondernemingen van de corporatie. Gelet op de zwaarte van zijn functie de
afgelopen jaren, neemt hij de komende maanden zijn verdiende verlof op, zodat hij vol energie met
zijn nieuwe functie kan beginnen. Er zal in de tussentijd een waarnemend bestuurder voor de
woonstichting worden aangesteld.
Een discussie over de koers van Vooruitgang – mede ingegeven door de Woningwet 2015 – heeft in
de afgelopen twee jaar veel energie gekost en spanningen opgeroepen, resulterend in de voortijdige
collectieve ontslagname van de RvC in december 2017. De nieuwe tijdelijke RvC heeft vanaf januari
2018 een eigen beeld van de koers en de discussie gevormd, tezamen met Steven Schrader.
De conclusie van de besprekingen is dat Vooruitgang een nieuwe start gaat maken en in een nieuwe
governance samenstelling. Daarbij is de conclusie getrokken dat deze fase het beste kan plaatsvinden
indien de capaciteiten van de huidige bestuurder op een andere wijze wordt ingezet.
“Bestuurder Steven Schrader heeft zich decennialang met hart en ziel ingezet voor de volkshuisvesting
en Vooruitgang. Zowel zijn inzet alsook de resultaten dwingen veel respect af. Wij stellen het zeer op
prijs dat hij in deze moeilijke tijd altijd het belang van de Woonstichting voorop is blijven stellen en
voor onze Woonstichting beschikbaar blijft. Dit getuigt van sterk professioneel handelen” aldus de
voorzitter van de tijdelijke raad van commissarissen van Vooruitgang Prof. Goos Minderman. ‘Wij
hopen dat door deze verlengde aanstelling en de duidelijkheid over de rol van Steven Schrader, de rust
kan terugkeren. Woonstichting Vooruitgang is een woningbouwcorporatie die een belangrijke bijdrage
levert aan de volkshuisvesting in de gemeente Teylingen.’
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen
de heer Prof. Dr. Mr. Goos Minderman, telefoon nummer 06 2181 1251.

Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim is een dynamische corporatie met 2.500 verhuurbare
eenheden en 25 medewerkers. Voor meer informatie zie www.wstvooruitgang.nl

