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Profielschetsen RvC 

Profielen Raad van Commissarissen MeerWonen 

versie 20/11/2015 

 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvC 

De Raad van Commissarissen (RvC) is een intern toezichthoudend orgaan dat zich richt op het 

bestuurlijk functioneren van de stichting MeerWonen. De taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de RvC zijn primair te vinden in de statuten van MeerWonen. De RvC 

houdt toezicht en brengt de maatschappelijke omgeving binnen. Daarnaast zijn de RvC advies en 

goedkeuringsbevoegdheden toegekend. Zo dient het bestuur haar volkshuisvestelijke, 

maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen, alsmede de begroting van de corporatie 

ter goedkeuring voor te leggen en kan de raad het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Ook 

stelt zij, als werkgever van het bestuur, onder andere het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast.  

De RvC heeft daarnaast vooral een (interne) controlefunctie. In de Woningwet 2015 en de 

Governancecode woningcorporaties is neergelegd waaruit het uitoefenen van goed toezicht dient te 

bestaan. Bovendien zijn de leden lid van de Vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW) en 

hanteren zij de governancecode voor hun handelen. In het algemeen geldt dat de RvC in staat moet 

zijn het toezicht voortdurend uit te oefenen en niet gehouden is verantwoording af te leggen over zijn 

handelen aan het bestuur van de corporatie. Tenslotte heeft de RvC een toetsende rol met betrekking 

tot de bewaking van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting. 

 

Profielschetsen en aantal commissarissen 

Er zijn meerdere redenen waarom een RvC van vijf leden wenselijk en redelijk lijkt. Zo voelt het als 

passend bij de omvang van de organisatie, is het hoger dan het wettelijk minimum (drie) en geeft het 

ruimte voor uitbreiding bij een eventuele volgende fusie zonder dat er mensen eerder vertrekken dan 

gewenst is met het oog op de continuïteit van het toezicht. 

 

De vijf hoofdprofielen zijn: 

1. Bestuurlijk 

2. Volkshuisvestelijk/juridisch planologisch 

3. Financieel-economisch 

4. Projectontwikkeling 

5. Zorg, welzijn, maatschappelijk 

 

Voor tijdelijk (integratieproces) is bovendien als hoofdprofiel onderscheiden: 

6. HRM/verandermanagement 

 

Huurdersorganisaties hebben het recht (gezamenlijk) een bindende voordracht te doen voor 

commissarissen. Het aantal huurderscommissarissen (HC) is afhankelijk van het totaal aantal RvC-

leden. Bij vijf commissarissen zijn er twee HC’s, bij zeven commissarissen zijn er drie HC’s. Door te 

starten met een RvC van zeven personen, is er ruimte voor een HC vanuit elke 

gemeente/huurdersorganisatie waarin de corporatie werkzaam is.  
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Voor de op voordracht van de huurdersorganisaties benoemde commissarissen gelden dezelfde 

criteria en vereisten als voor de andere commissarissen. Van de huurdersorganisaties wordt derhalve 

verwacht dat zij bij hun voordracht ten volle rekening houden dat de door hen voorgedragen 

commissarissen voldoen aan het algemeen profiel en aan het specifieke kwaliteitsprofiel waaraan 

(ook bij vacaturevervulling) in het team van commissarissen behoefte is.  

 

Algemeen kwaliteitsprofiel  

Ieder RvC-lid heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de 

besluitvorming van de raad van commissarissen, zodanig dat de RvC de in aanmerking komende 

belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten 

opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 

opereren. Om een goed team te vormen, zijn er een aantal vereisten voor ieder RvC-lid (algemeen 

kwaliteitsprofiel). 

  

Algemene competenties 

In de AMvB bij de Woningwet 2015 is opgenomen welke competenties commissarissen moeten 

hebben en wat daaronder kan worden verstaan (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, 

Bijlage I bij Artikel 19 p. 70): 

 

1. Authenticiteit 

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt 

zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open 

communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar 

diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen 

van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders. 

 

2. Bestuurlijk inzicht 

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog 

voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan 

schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn 

aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.  

 

3. Helikopterview  

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. 

Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, 

vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.  

 

4. Integriteit en moreel besef  

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. 

Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en 

ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. 

Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.  
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5. Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid  

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en 

bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed 

geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in 

de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit 

vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse 

belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en 

verantwoordt zich daarover.  

 

6. Onafhankelijke oordeelsvorming  

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in 

durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn 

tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. Teamspeler 

Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is 

tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele 

belangen.  

 

7. Vakinhoudelijke kennis en visie  

Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van 

financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het 

gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn 

doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op 

risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.  

 

8. Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)  

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te 

leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen 

gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen 

en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.  

 

9. Zelfreflectie  

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en 

zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar 

functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar 

handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten 

benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces. 

 

Teamcompetenties & diversiteit  

Naast algemene competentie van ieder lid van de RvC, zijn er competenties die zich richten op de 

groep als totaal. Zo hecht MeerWonen sterk aan zowel de menselijke competenties (de 

psychologische component) als aan de diversiteit binnen het team. Hoe meer een team voorziet in alle 

van deze competenties, des te groter is de kans op een goed functionerend team. 
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Menselijke competenties 

We onderscheiden de volgende menselijke competenties: 

 

1. De analytische competenties. 

Eigenschappen zijn kwantitatief, kritisch en feitelijk. Bij een corporatie gaat het hier vaak over de 

financieel-economisch specialisten en de mensen die met een meer technische achtergrond hun rol 

vervullen 

 

2. De organisatorische competenties. 

Eigenschappen zijn: volgordelijk, beheerst, gestructureerd en waarschuwend. In een toezichthoudend 

orgaan is deze rol onmisbaar, maar dient ook niet overheersend te zijn. 

 

3. De communicatieve competenties. 

Eigenschappen zijn gevoelig, mensgericht en verbindend. Dit is degene die naast de ratio ook intuïtie 

en onderbuikgevoelens durft bespreekbaar te maken. Vaak ook iemand die een bevlogen, 

idealistische rol in de maatschappij vervult. Niet per se het standaardprofiel van een toezichthouder, 

maar iemand die de grenzen opzoekt. 

 

4. De filosofische competenties.   

Eigenschappen zijn conceptueel denken, synthese, visueel, inspirerend, integrerend. Voor een 

corporatie kan het iemand zijn die maatschappelijke trends inbrengt en dit kan vertalen naar de koers 

van de organisatie. Iemand die de corporatie kan weerhouden om te gemakkelijk de traditionele weg 

te kiezen.  

 

Diversiteit 

De RvC acht diversiteit in de samenstelling van belang, evenals dat hij goede kennis heeft van het 

werkgebied van de corporatie. Dit betekent dat de RvC uit personen bestaat met een uiteenlopende 

achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, beroepsgroepen, etnische afkomst en 

persoonlijkheidskenmerken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige 

zetelverdeling in de RvC. Bij de werving van commissarissen wordt daarom niet alleen gekeken naar 

de specifieke deskundigheden die kandidaten inbrengen, maar ook naar hun bijdrage aan de 

diversiteit van de samenstelling van de RvC en hun passendheid binnen het team. Dit vertaalt zich 

daarin dat bij de vervulling van een vacature in de RvC ermee rekening moet worden gehouden, dat: 

 minimaal twee leden een aantoonbare bekendheid en affiniteit hebben met de woonregio 

waarin de corporatie actief is (bij 7 RvC-leden zijn dit er minimaal drie); 

 de RvC diversiteit kent qua geslacht, leeftijd en culturele achtergrond; 

 het gewenst is dat zowel personen afkomstig uit het bedrijfsleven als personen uit de 

zogenaamde non-profitsector in de RvC vertegenwoordigd zijn; 

 in de raad bij voorkeur de navolgende disciplines/deskundigheden vertegenwoordigd zijn: 

 kennis van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening/juridisch planologische kennis; 

 financieel-economische kennis; 

 bestuurlijke, politieke kennis; 

 projectontwikkeling; 

 zorg, welzijn, maatschappelijk. 
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Op de korte termijn (voor de periode van een jaar na de fusie) ligt het voor de hand tevens een profiel 

te hebben dat zich richt op HRM (human resource management) & verandermanagement. 

Het is uiteraard mogelijk dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Ook 

is het denkbaar dat een kennisgebied bij meerdere personen aanwezig is. Dit zal met name spelen als 

de raad uit meer dan vijf personen bestaat. Het gaat erom, dat de RvC als geheel op bovengenoemde 

kennisgebieden voldoende in huis heeft. 

 

Specifieke kwaliteitsprofielen 

Als rollen zijn specifiek van belang: de voorzitter en de commissarissen op voordracht van de 

huurders. Voorts wordt ook gewerkt met een remenuratie- en een auditcommissie.  

 

Specifieke eisen aan de voorzitter  

De voorzitter neemt een bijzondere positie in. Derhalve worden aan 

deze functie enkele specifieke eisen gesteld: 

 beschikken over leidinggevende capaciteiten; 

 in staat zijn een team te vormen en collegiale besluitvorming te organiseren; 

 kunnen stimuleren en motiveren; 

 beschikken over conflicthanterende- en onderhandelingsvaardigheden; 

 in staat zijn vergaderingen voor te bereiden, te leiden en toe te zien op de agendabewaking; 

 bewaken van de lijn (het beleid); 

 het bewaken van procedures en van het samenwerkingsproces in de verschillende 

overleggen; 

 schakelen tussen de RvC en het bestuur, aanspreekpunt zijn voor de RvC-leden; 

 treedt op als sparringpartner van de directeur-bestuurder en opereert daarbij in de geest van 

de raad van commissarissen. 

 

Profiel bestuurlijk 

 beschikken over representatievaardigheden en waar nodig onderhouden van externe 

contacten; 

 beschikken over een ruime bestuurlijke ervaring en politiek-bestuurlijke sensitiviteit; 

 

Profiel volkshuisvesting en ruimtelijke ordening/juridisch planologisch 

 Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

gebiedsontwikkeling 

 Kan acteren als sparringpartner voor het bestuur t.a.v. juridisch planologische 

besluitvormingsprocessen en is in staat de rol van de corporatie daarin helder te duiden 

 

Profiel Financieel-economisch en bedrijfskundig  

Dit aandachtsgebied is van belang voor het financieel toezicht en het toezicht op de (financiële) 

risico’s. Maar ook is deze expertise van belang als klankbord voor het bestuur wat betreft het extern 

financieel toezicht en de relatie met de accountant. 

  

Specifieke kwaliteiten en competenties van commissarissen op dit aandachtsgebied:  

 Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming; 

 Belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken; 
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 Inzicht in treasury-vraagstukken en risicomanagement op bedrijfsniveau; 

 Inzicht in en kennis op het gebied van fiscaliteit; 

 Inzicht in risico’s die gepaard gaan met grondbeleid; 

 Inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door de 

externe toezichthouders als de Autoriteit Woningcorporaties, het WSW en de accountant; 

 Kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s; 

 Kan optreden als opdrachtgever van de accountant; 

 Kan als voorzitter van de auditcommissie opereren; 

 Kennis van zaken op het terrein van organisatieontwikkeling en HRM; 

 Heeft ervaring met doorontwikkeling van organisaties en competentiemanagement; 

 Kan op basis van organisatie-indicatoren inschatten of de organisatie voldoende tot 

ontwikkeling komt.  

   

Profiel  vastgoed, projectontwikkeling en herstructurering 

Hierbij gaat het om de vastgoedprocessen van MeerWonen voor wat betreft de portefeuillestrategie, 

assetmanagement, vastgoedprojectontwikkeling (nieuwbouw en herstructurering) en beheer en 

onderhoud.  

Specifieke kwaliteiten en competenties van commissarissen op dit aandachtsgebied:  

 Kan op basis van specifieke kennis en ervaring bijdragen leveren aan de beoordeling van 

vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de vastgoedmarkt, waardeontwikkelingen, 

woonwensen, verkoopbeleid, projectmanagement en onderhoudsplanning alsmede 

vraagstukken op het gebied van innovaties, bouwkwaliteit en techniek; 

 Is in staat om genoemde vraagstukken (mede in relatie met investeringsbeslissingen voor 

nieuwbouw of herstructurering, beleid en uitvoering op het gebied van planmatig onderhoud 

en verkoop van woningen) te beoordelen en in de RvC bespreekbaar te maken ten behoeve 

van collectieve besluitvorming; 

 Beschikt over kennis van en visie op ontwikkelingen in de woningmarkt; 

 Kennis van dienstverleningsconcepten, marketing en huurrecht; 

 Kennis van zaken op het terrein van vastgoedmanagement zowel op het terrein van 

portefeuillestrategie, projectontwikkeling, beheer, onderhoud en herstructurering; 

 Is in staat om de risico’s bij projectontwikkeling en herstructurering in te schatten, niet alleen 

financieel en juridisch maar ook richting klant en samenleving; 

 Heeft ervaring met aanbestedingen en contactvorming.  

 Kan acteren als sparringpartner voor het bestuur t.a.v.  juridisch planologische 

besluitvormingsprocessen en is in staat de rol van de corporatie daarin helder te duiden 

 

Profiel zorg, welzijn, maatschappelijk 

Hierbij gaat het om inzicht in de betekenis van vergrijzing, extramuralisering voor de woningvoorraad, 

dienstverlening en het leefbaarheidsbeleid van MeerWonen. En tevens in manieren om met onze 

klanten (huurders en potentiele huurders) in overleg te treden, om te weten wat voor hen van belang 

is. 

 

Specifieke kwaliteiten en competenties van commissarissen op dit aandachtsgebied:  

 Heeft kennis en ervaring op het terrein van maatschappelijke samenwerkingsverbanden; 
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 Inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van de 

corporatie; 

 kennis van de gemeenschappen waarin de corporatie werkzaam is, signalering van 

ontwikkelingen onder de bevolking; 

 kennis van vraagstukken van specifieke doelgroepen van corporaties, zoals gezinnen met een 

laag inkomen en ouderen; 

 inzicht in manieren om woon en leefbaarheidsvraagstukken met bewoners vorm te geven 

 kennis en ervaring in manieren om de wensen van bewoners en woningzoekenden op te halen 

en te betrekken bij beleid. 

 

Profiel  HRM en verandermanagement  

Hierbij gaat het om kennis en ervaring op het gebied van HR en organisatieontwikkeling. Mede gelet  

op de implicaties van fusie en de mogelijkheden tot verdere professionalisering van de organisatie van 

groot belang.  

 

Specifieke kwaliteiten en competenties van commissarissen op dit aandachtsgebied:  

 kennis en ervaring van veranderprocessen in organisaties; 

 kennis en ervaring van risico’s bij fusies; 

 is in staat op het terrein van HRM en verandermanagement en organisatieontwikkeling te 

sparren met de bestuurder; 

 kennis van arbeidsrecht en de wet op de ondernemingsraden. 

 

 


