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Directeur-bestuurder 
 

Het bestuur van Veluwonen wordt gevormd door M.H. (Marco) de Wilde. Hij vervult deze 

functie sinds 1 januari 2017. Zijn arbeidsovereenkomst kent een looptijd tot en met 31 

december 2020 met een mogelijkheid tot verlenging.  

Daarvoor was Marco de Wilde vanaf 1 december 2014 directeur-bestuurder bij één van 

de rechtsvoorgangers van Veluwonen: Sprengenland Wonen in Eerbeek.  

 

Nevenfuncties 
In 2018 had de directeur-bestuurder de volgende nevenfuncties: 

• lid van Verenigde Samenwerkende Woningcorporaties Apeldoorn (VSW);  

• lid Woonkeus Stedendriehoek; 

• secretaris Beheer Woonwagens en Standplaatsen Apeldoorn (BWSA). 

 

Als privépersoon had hij de volgende nevenfuncties: 

• penningmeester Dominicanenklooster Huissen; 

• voorzitter CASA Arnhem (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem). 

 

Dit zijn onbezoldigde nevenfuncties als vrijwilliger.  

 

Beoordeling van het functioneren 
Jaarlijks beoordeelt de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen het functioneren van de 

directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie bereidt (buiten de aanwezigheid van de bestuurder om) het 

functioneringsgesprek voor en vraagt input aan het MT en de staf. De beoordeling wordt gedaan aan de hand 

van de realisatie van de vooraf afgesproken doelen en aan de hand van de speerpunten in het 

prestatiecontract. De speerpunten over 2018 waren gekoppeld aan het ondernemingsplan: Het Verhaal van 

Veluwonen.  

 

Daarnaast beoordeelt de Raad de mate waarin de gevraagde competenties worden ingezet en bespreekt ze de 

persoonlijke ontwikkeling met de bestuurder. De Raad beoordeelt de realisatie van de doelstellingen aan de 

hand van de rapportages. De Raad van Commissarissen vindt de bestuurder geschikt voor zijn taak.  

 

Permanente educatie 
De Governancecode verplicht bestuurders in een periode van 3 jaar 108 PE-punten te behalen. PE-punten 

worden alleen toegekend aan opleidingen die geaccrediteerd zijn. In de periode 2016 t/m 2018 behaalde 

Marco de Wilde 128 punten.   
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Honorering 
De honorering past binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en de door het VTW en Aedes gedragen 

Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties. De bezoldiging was als volgt samengesteld:  

 

Omschrijving Bedrag 2018 Bedrag 2017 

Vast inkomen € 113.143 € 110.778 

Pensioenlasten € 19.949 € 19.427 

Belaste vergoeding 0 0 

 

TOTAAL 

 

€ 133.092 

 

€ 130.205 

 

De functie van directeur-bestuurder bij Veluwonen valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en is 

ingedeeld in klasse E. De toegestane bezoldiging in 2018 bedraagt € 137.000 (in 2017: € 132.000). 

 

Er vonden in 2018 tussen de woningstichting en de directeur-bestuurder geen transacties met tegenstrijdig 

belang plaats (Governancecode, principe 3.8).  


