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Met de in
nvoering van
n de vernieuw
wde Woningw
wet en de uittwerking daa
arvan in het B
Besluit Toegelaten
Instelling
gen (BTIV), zijn
z de eisen die gesteld w
worden aan het intern toezicht van w
woningcorporraties
vanaf 1 jjuli 2015 sterrk aangesche
erpt. Bestuurrders en toez
zichthouders
s worden dooor de Autorite
eit
Woningccorporaties (ILT) op gesc
chiktheid (com
mpetenties, deskundighe
d
eid) en betrouuwbaarheid
beoordeeld in een “fiit en proper” test. Deze p
profielschets voor de RvC
C is in overeeenstemming gebracht
nieuwe regelgeving.
met de n
nmensen
Koers van de Woon
s vastgelegd
d in ons onde
ernemingspla
an uit 2015. S
Samen met de
d
De koerss van de Woonmensen is
portefeuillestrategie uit 2016 vorm
mt het een h elder handva
at om de toekomst vorm te geven.
Onze missie
Een misssie geeft aan
n waar we vo
oor staan. W
Wat bieden we
e, op wie rich
hten we ons een wat kenm
merkt
ons? De
e missie van de Woonmensen luidt:
en ons op mensen uit de
e regio Apeld
doorn met beperkte kanse
en op de wonningmarkt. We
W
Wij richte
kennen d
deze mensen en daarme
ee ook hun w
woonbehoefte
en. Dit is ons
s vertrekpuntt om hen goe
ed,
passend
d en betaalba
aar te laten wonen
w
in een
n prettige buu
urt. Een buurrt die bewoneers zelf maken
waarbij w
we op zoek gaan
g
naar hu
un initiatieven
n. Zij zijn me
edeverantwoo
ordelijk voor hun woning en
woonom
mgeving en he
ebben invloe
ed op keuzess die we mak
ken. Onze co
orporatie is vo
voor en van
bewonerrs.
en kernwaarden
Cultuur e
De cultuurwaarden vormen
v
onze basisprincip
pes. Ze zijn het
h kompas die
d onze actiees en besliss
singen
De cultuur va
an de Woonm
mensen kenm
merkt zich do
oor openheid, samenwerkking en
leiden. D
resultaattgerichtheid. In onze kleine, dynamiscche organisa
atie zijn de lijnen kort en kunnen we snel
s
handelen
n. Medewerkkers zijn team
mspelers die elkaar inspireren. Zo we
erken we mett elkaar, maa
ar vooral
ook met onze klanten
n. De volgen
nde waarden geven invulling aan deze cultuur.
 Wij m
maken concrrete afsprake
en en komen
n die na.
 Wij n
nemen en wa
aarderen inittiatief.
 Wij o
ondernemen verantwoord
d en transpa
arant.
 Wij sspreken elka
aar persoonlijjk aan.
nderwerpen uit
u het ondernemingsplan
n en de porte
efeuillestrateg
gie:
Hoofdon
 invessteren in duu
urzaamheid van
v de besta
aande woningvoorraad, vooral
v
vanuitt het oogpuntt van
beta
aalbare woon
nlasten;
 nieuwbouw van woningen
w
die
e past bij de portemonne
ee van onze (toekomstigee)huurder: co
ompact
energieneutra
aal;
en e
 oog voor zo laag
g mogelijke bedrijfslasten
b
n in combinattie met zo effficiënt en effeectief mogelijk
oud van goede dienstverrlening aan onze
o
huurderrs;
werkken met beho
 oog voor betaalb
baarheid van onze produccten in terme
en van woon
nlasten;
 huurrders meer aan
a zet: invlo
oed op beleid
d, bedrijfsvoe
ering, zelfwerrkzaamheid;
 oog voor het bela
ang van andere stakehollders en het uitdrukkelijk opzoeken vaan de samen
nwerking.
Vooruitb
blik
Met het jjaar 2016 slu
uiten we een periode af. V
Vanaf 2017 zijn we weerr in staat om te investeren in
bestaand
d en nieuw vastgoed
v
met als kader d
de portefeuille
estrategie. Dit
D is een trenndbreuk met de
afgelope
en 5 jaar. Hie
erbij hanteren
n we als uitg angspunt da
at de markt haar werk mooet doen. Wijj vragen
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aan de m
markt een pro
oduct, liefst gekoppeld
g
aa
an een meerrjarig onderhoudsperspecctief. De marrkt komt
met slim
mme oplossingen en voertt uit.
maliseren van
n de bedrijfsvvoering gaan
n we onverdro
oten door. N adruk komt te
t liggen
Met het vverder optim
op optim
maal financiee
el rendement van vastgo
oedexploitatie
e binnen het gewenste m
maatschappelijke
rendeme
ent.
ast werken we
w aan het ve
erder versterkken van ons maatschapp
pelijk profiel. Een corpora
atie als
Daarnaa
netwerko
organisatie die
d juist vanuit samenwerrking met huu
urders, vrijwiilligers en anndere organis
saties
komt tot oplossingen
n op het puntt van wonen. Een belangrijke maatschappelijke tre
rend is dat ze
elfstandig
m
men
nsen uitgang
gspunt is. Da
at geldt voor de
d snel verg rijzende
wonen vvoor zo veel mogelijk
huurdersspopulatie, maar
m
ook voo
or mensen m
met een beperking op weg
g naar zo zellfstandig mog
gelijk
wonen. D
Dit vraagt om
m nieuwe arrangementen
n, waarbij de corporatie in
n veel gevalleen als huisba
aas kan
optreden
n.
baarheid en betaalbaarhe
eid van woon
nruimte is en
n blijft voor de komende jjaren een
Beschikb
kernvraa
agstuk. Het in
nvesteringsb
beleid en huu
urbeleid van de Woonmensen moet hhiermee reke
ening
houden.
ance is voor de
d komende jaren een w
wezenlijk them
ma. Vooral het risicomannagement vra
aagt
Governa
aandach
ht.
afgeven van een werkge
elegenheidsg
garantie tot 1 januari 2019
9 komt de naadruk meer te leggen
Met het a
op het m
maximaal ben
nutten van aa
anwezige en
n te ontwikkelen kwaliteite
en van medeewerkers. Hie
er zetten
we op in
n. Dat beteke
ent overigens
s niet dat bezzuinigingen op
o personeelslasten niet langer nodig
g zijn.
Wat vraa
agt de vooruitblik?
Wat bete
ekent dit voo
or medewerke
ers, bestuur en RvC:
 qua basishouding een open oog
o en oor vvoor maatsch
happelijke on
ntwikkelingenn die een rela
atie
ben met het brede domein wonen;
hebb
 een houding waa
arbij samenw
werking met h
huurdersbela
angenverenig
ging, huurdeers, gemeentte,
ega corporatiies en maats
schappelijke organisaties
s vanzelfspre
ekend is;
colle
 bere
eidheid om ve
erantwoordin
ng af te legge
en en transp
parant te zijn;
 oog voor efficiën
nte en effectie
eve bedrijfsvvoering binne
en het domeiin wonen gerricht op
eit waarbij maatschappel ijk rendemen
nt voorop sta
aat;
bedrrijfscontinuïte
 aand
dacht voor rissico’s en hett managen d aarvan, zond
der dat dit leidt tot gebrekk aan initiatie
ef.
Voorral een goed
de vastgoeds
strategie als h
het gaat om verduurzaming vraagt om
m een scherpe
risico
oanalyse;
 bere
eidheid om je
ezelf te ontwikkelen en m
met elkaar de organisatie naar een hogger niveau te
e tillen.
Dat vvraagt om ee
en flexibele opstelling,
o
lu isteren en willen
w
leren va
an anderen.
v de Woonmensen
De rol van de RvC van
oezicht te ho
ouden op hett beleid van het
h bestuur een op de alge
emene
De RvC heeft tot taak integraal to
n zaken in de
e organisatie
e en het funcctioneren van
n de bestuurd
der. Ook ziett de RvC toe
e op de
gang van
wijze wa
aarop de orga
anisatie in de
e maatschap
ppij staat en maatschapp
m
elijke doelenn dient. De ta
aken en
verantwo
oordelijkhede
en van de Rv
vC zijn vastg
gelegd in de statuten van de Woonmeensen en
reglementen welke te
e vinden zijn
n op de webssite van de Woonmensen
W
n.
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Bij de ve
ervulling van hun taak richten de toezzichthouders zich naar he
et belang vann de organisa
atie en
zien zij kkritisch toe off de organisa
atie effectief en efficiënt presteert,
p
in goede afstem
mming met de
d
gemeentten, de huurd
ders/WijZijn en andere sttakeholders.
n die aan de organisatie worden
w
gestteld zijn hoog
g. De samenleving en de overheid zijn
De eisen
kritische partners alss het gaat om
m de prestatie
es van de orrganisatie. Da
at vraagt om
m professione
ele
toezichth
houders die vanuit
v
betrok
kkenheid en met kritische
e distantie in staat zijn om
m een beoord
deling te
geven ovver het functtioneren van de organisa tie op basis van het gevo
oerde beleid tegen de
achtergrrond van het eigen toezic
chtkader.
quaat toezich
ht te houden
n, staat de RvvC, naast de
e informatie van
v de bestu urder, open voor
Om adeq
signalen
n van diverse
e in- en externe stakehold
ders en inform
meert zij zich
h actief. Naaast toezicht vervult de
et bestuur vo
oor gedachte
ewisseling en
n inspiratie ovver de intern
ne en
RvC de rol van klankkbord voor he
externe koers van de
e organisatie
e. En tenslottte vervult de RvC de rol van
v werkgeveer voor het bestuur
b
Woonmensen
n.
van de W
n goede vervvulling van de
e governancce streeft de RvC naar ee
en samenste lling bestaan
nde uit
Voor een
generalissten, die gezzamenlijk een
n multidiscip linair team vormen.
v
Ieder lid van de R
RvC heeft op
p basis
van zijn//haar deskun
ndigheid een aandachtsg ebied, maar is bovenal in
n staat tot coollegiale refle
ectie,
discussie
es en besluittvorming. Leden van de R
RvC kunnen aantoonbaa
ar de rol van toezichthoud
der
vervullen
n op basis va
an hun maats
schappelijke
e en professio
onele ervarin
ng.
v de RvC
Algemene eisen aan de leden van
overnancecode Woningco
orporaties zijjn principes en
e regels opgenomen ovver goed bes
stuur en
In de Go
toezicht binnen woningcorporatie
es. Voorbeeld
dgedrag, tran
nsparantie, maatschappe
m
elijke verbon
ndenheid
e risicobeheersing zijn hierbij van gro
oot belang om
m als woning
gcorporatie zzo goed mog
gelijk het
en goede
werk te d
doen.
de algemene
e gang van zaken
z
bij de w
woningcorpo
oratie. De
De RvC houdt toeziccht op het bestuur en op d
geert als klankbord voor het bestuur en weegt bin
nnen zijn toe
ezichthoudennde functie
RvC fung
zelfstand
dig het maatsschappelijk belang
b
af teg
gen de financ
ciële continuïïteit van de ccorporatie. De
D RvC
beslist over benoemiing, beoorde
eling, belonin
ng, schorsing
g en ontslag van
v de bestuuurder. De RvC
R is
oordelijk voo
or de kwaliteit van zijn eig
gen functione
eren.
verantwo
enminste 3 en
e ten hoogsste 5 leden en dient te voldoen aan heet volgende profiel.
De RvC bestaat uit te
esprekspartn
ner van het bbestuur te zijn
n op
De RvC dient als college in staatt te zijn om vvolwaardig ge
w
afzon
nderlijke lede
en van de Ra
aad op speciffieke deelterrreinen advise
eur en
strategissch niveau, waarbij
sparringpartner kunn
nen zijn.
ng van de Rv
vC geldt als a
algemeen uittgangspunt dat
d alle ledenn:
Voor de samenstellin
ale huursecto
or en met hu
uurders; wete
en wat er speeelt in de soc
ciale
 affiniteit hebben met de socia
ennis van de
e maatschap
ppelijke uitdag
gingen (armo
oede, cultuurrverschillen, betaalhuurrsector, en ke
en le
eefbaarheid);
 doorr hun maatscchappelijke positie
p
(nu off in het recen
nte verleden) voldoende sstatuur hebben om
met gezag volwa
aardig tegens
spel te kunne
en bieden aa
an het bestuu
ur;
 tezamen over de
eskundigheid
d beschikken
n op de gebie
eden Governance, Maatsschappij & Wonen,
W
uurlijk & Orga
anisatie en F inanciën;
Vasttgoed, Bestu
 het vvermogen he
ebben om de
e verschillend
de rollen voo
or toezichthouders goed iinvulling te geven;
 in teamverband toezicht
t
wille
en en kunnen
n uitoefenen;
 aansspreekbaar zijn
z voor bela
angenhouderrs;
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voldo
oende tijd he
ebben voor de
d uitoefenin g van de fun
nctie.

gde en geballanceerde sa
amenstelling van de Raadd. Dit geldt voor
v
De RvC streeft naar een gemeng
t,
leeftijd,
ber
roepsgroepe
n,
kennis
en
n
expertise,
etnische
e
afko
omst
en
geslacht
persoonlijkheidskenm
merken. Eveneens zal ee
en voldoende
e mate van lo
okale/regionaale betrokkenheid
van lede
en in de RvC geborgd wo
orden.
Aandachtsgebieden
n en profiele
en van de R
RvC
Van de d
diverse leden
n van de RvC
C worden sp ecifieke kwa
aliteiten gevra
aagd. Het strreven is om de
d RvC
zodanig samen te ste
ellen dat iede
er lid in iederr geval één primaire
p
deskundigheid hheeft op één van de
navolgen
nde gebieden. Deskundig
gheid van ee
en individu op een bepaa
ald terrein maag er niet toe
e leiden
dat deze
e persoon da
aar als enige “eigenaar” vvan wordt. Alle leden van de RvC zijnn collegiaal
verantwo
oordelijk voo
or de beoorde
eling en toetssing van alle
e beleidsterre
einen.
Maatsch
happij en huu
urders
Dit aandachtsgebied
d richt zich op
p de maatsch
happelijke on
ntwikkelingen
n en de plek van wonen in het
en en huurde
ers in het bijz
zonder daarb
binnen. Hij/zijj kent de ontw
wikkelingen op de voor de
d
algemee
corporattie relevante terreinen en de effecten ervan voor de
d lokale age
enda. Hij/zij iis bekend me
et het
maatschappellijke middenv
veld en heeftt een visie op
p de samenh
hang en
lokale m
werkingsmoge
elijkheden da
aarbinnen.
samenw
eel-economissch
Financie
Binnen h
het aandachttsgebied bed
drijfskunde/fin
nancieel ligt de nadruk op de werkingg van interne
e
risicobeh
heersing- en controlesysttemen, de fin
nanciële informatieversch
haffing, fiscaaliteiten en de
e
financiële continuïteit van de orga
anisatie. Dit lid van de RV
Vv heeft een
n sterke affin iteit met, dan
n wel
even. Hij/zij b
beschikt ove
er senior kenn
nis en ervari ng op
werkt bij voorkeur in het bedrijfsle
e is gewend
d risico’s, pre
estaties en trreasury aspeecten te beoo
ordelen.
bedrijfskkundig/financcieel gebied en
Portfolio en vastgoed
dontwikkeling
g
Binnen h
het aandachttsveld vastgo
oed en vastg
goedontwikke
eling draait het om kenniss en ervaring
g op het
terrein va
an ontwikkelling en beherren van vasttgoed en verd
duurzaming. Dit lid van dde RvC is thu
uis in
strategissch voorraadbeleid en he
eeft de kenniss en ervaring
g om investeringen en deesinvestering
gen te
kunnen b
beoordelen.
Bestuurllijk – Organissatie
Dit lid va
an de RvC brrengt als bes
stuurder de p
persoonlijke ervaring
e
in va
an besturen in de boardrroom.
Deze commissaris heeft ervaring
g met politiekke en bestuurlijke besluitv
vormingsproccessen en
e heeft gevo
oel voor politiiek-bestuurlijjke en maats
schappelijke verhoudinge
en. Het
onderhandelingen, en
htsgebied om
mvat ook HRM
M hetgeen ziich richt zich
h op de organ
nisatieontwikkkeling, mana
agement,
aandach
en veran
nderingsproccessen.
e, communiccatie en mark
keting
Innovatie
Dit aandachtsveld riccht zich op het gebied va
an innovatie en
e marketing
g van produccten/diensten
n en de
en het imago van de corporatie (reputtatiemanagem
ment). Deze commissariss heeft
positie e
kennis/e
ervaring met marketing en
n public relattions van bes
staande en nieuwe
n
produucten en is vertrouwd
v
met mod
derne - digita
ale - vormen van commun
nicatie en inz
zet van socia
al media.
van de voorzzitter
Profiel v
De voorzzitter draagt als eerstvera
antwoordelijkke zorg voor de communicatie van dee RvC met de
e
bestuurd
der, en eventtueel, in overrleg met de b
bestuurder, andere
a
externe partijen. H
Hij/zij zet tijdig het
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benoeming- en herbe
enoemingbeleid in gang, evenals hett voeren van de functioneeringsgespre
ekken
bestuurder. Hij/zij
H
is veran
ntwoordelijk voor de regie van de verrgadering, dee agenda en de
met de b
besluitvo
orming.
Aan de vvoorzitter wo
orden de volg
gende specififieke eisen ge
esteld:
 is ee
en krachtige regisseur; be
eschikt over levenservaring en wijshe
eid, statuur een gezag en geeft
met gevoel voor intermenselijke relaties lleiding aan de
d RvC;
 heefft affiniteit me
et de wereld van de woniingcorporatie
e, sociale volkshuisvestinng, het
maa
atschappelijk ondernemerrschap en de
e regio;
 is ee
en generalistt met visie op
p de toekomsst van de org
ganisatie van
nuit een bredde maatschappelijke
betro
okkenheid;
 bescchikt over ee
en duidelijke visie
v
op toezzicht houden en combineert dit met heet vermogen
n om
voldo
oende distan
ntie tot en ruimte aan de bestuurder te
t laten, opda
at hij zijn verrantwoordelijkheid
waar kan maken
n;
 en b
beschikt tot slot over politiek bestuurlijjke sensitiviteit en netwerken.
van de RvC
(Wettelijjke) Compettenties voorr de leden v
Ten aanzien van de competentie
es volgt de W
Woonmensen
n de door de Autoriteit Wooningcorpora
aties
ompetenties voor
v
toezichtthouders, we
elke door mid
ddel van de ““fit en properr test”
verplichtt gestelde co
door die Autoriteit be
eoordeeld wo
orden. Alle le
eden van de RvC moeten
n daarom volldoen aan de
e
e competenties:
volgende
Authentiiciteit
Is consisstent in denkken en doen (gedrag en h
houding) ond
der verschille
ende omstanddigheden. Maakt
M
zichtbaa
ar wat hij/zij werkelijk
w
bela
angrijk vindt e
en waar hij/z
zij voor staat. Dit betekennt ook het open
commun
niceren van in
ntenties, idee
eën en gevo
oelens, het uiitnodigen tot openheid enn eerlijkheid naar
diverse b
betrokken pa
artijen. Juiste
e informatie g
geven over de
d werkelijke situatie en hhet tijdig erke
ennen
van risico’s, uitdagingen en problemen naar d
de bestuurde
er.
Bestuurllijk inzicht
Kan inge
ewikkelde ma
aterie snel ov
verzien, heefft realiteitszin
n en een gez
zond boerenvverstand. He
eeft oog
voor de o
ontwikkelingen, machtsv
verhoudingen
n en gevoelens binnen de
e toegelaten instelling. Kan
schakele
en op bestuu
urlijk niveau, weet comple
exiteit van he
et aansturen van een orgganisatie in al zijn
aspecten
n te duiden en
e kan goed klankbord zijijn voor de be
estuurder.
Helikopte
terview
Kan geg
gevens en mo
ogelijke hand
delswijzen te
egen elkaar afwegen
a
en tot
t een logiscch oordeel ko
omen.
oekt, herkentt, begrijpt de essentiële vvraagstukken
n. Kan over de
d eigen porttefeuille heen
n kijken,
Onderzo
vooral alls problemen
n de continuïïteit van de to
oegelaten ins
stelling in ge
evaar kunnenn brengen.
Integriteiit en moreel besef
Oefent d
de functie adequaat en zo
orgvuldig uit,, met inachtn
neming van regels
r
en verrantwoordelijjkheden.
Oordeeltt en handelt op moreel ve
erantwoorde
e wijze, op ba
asis van alge
emeen aanvaaarde sociale
e en
ethische
e normen. Is hierbij aansp
preekbaar op
p eigen gedra
ag en spreek
kt ook andereen hierop aa
an.
Vertoontt goed voorbeeldgedrag voor
v
de eige
en organisatie
e en de secto
or.
happelijke (om
mgevings)se
ensitiviteit en verantwoord
delijkheid
Maatsch
Onderke
ent de specifiieke rol van de
d toegelate
en instelling als
a maatscha
appelijke ondderneming en
n
bewaaktt binnen de visie
v
en missie van de toe
egelaten insttelling de invulling daar va
van. Laat blijk
ken goed
geïnform
meerd te zijn over (de verranderende) maatschapp
pelijke, politie
eke en anderre ontwikkelingen in
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de omge
eving van de toegelaten instelling also
ook over de belangen va
an belanghouuders. Kan dit
vertalen naar de volkkshuisvesting
g en deze ke
ennis effectie
ef benutten. Kan
K omgaann met diverse
e
ouders en da
aarin tot een weloverwog
gen balans ko
omen voor keuzes en haandelen en
belangho
verantwo
oordt zich da
aarover.
nkelijke oorde
eelsvorming
Onafhan
Moet de lastige vragen durven bllijven stellen (ook als hij/z
zij daar aanv
vankelijk alleeen in staat), in
grijpen als da
at nodig is en
n een ‘rechte
e rug’ hebben
n bij moeilijke
e beslissingeen. Moet in staat zijn
durven g
tot onafh
hankelijke oo
ordeelsvorming. Kan de g
goede vragen
n stellen en durft
d
door te vragen.
eler
Teamspe
Heeft oo
og voor het groepsbelang
g en levert ee
en bijdrage aan
a het geme
eenschappellijke resultaat. Is
tevens in
n staat in collegiaal verba
and te functio
oneren en ge
een pleitbezo
orger te zijn vvan individue
ele
belangen
n.
nis en visie
Vakinhoudelijke kenn
or de bestuurrlijke functie vereiste vak
kinhoudelijke kennis, bijvooorbeeld ken
nnis van
Beschiktt over de voo
financiën
n bij toegelatten instellingen, van de o
ontwikkeling en
e het behee
er van vastgooed en kennis op het
gebied vvan volkshuissvestelijke vrraagstukken.. Heeft een voldoende
v
realistische vissie op toekom
mstige
ontwikke
elingen op he
et gebied van
n de volkshu
uisvesting en kan deze ve
ertalen in lanngetermijndoelstellingen en een
n strategisch
he planning te
an. Houdt hieerbij goed zicht op
er verwezenlijking daarva
en uitdaginge
en die de instelling loopt en neemt bijjhorende beh
heermaatreggelen.
risico’s e
Zelfreflecctie
Staat op
pen voor en neemt
n
actief deel aan krittische discus
ssie over het functionerenn van de Raa
ad en
zichzelf a
als lid c.q. vo
oorzitter. Hee
eft daarbij inzzicht in intern
ne en externe invloeden op zijn/haar
functione
eren en kan hierover vera
antwoording afleggen. To
oont lerend vermogen
v
enn beseft dat zijn/haar
z
handelen
n invloed hee
eft op het fun
nctioneren va
an de Raad, en omgekee
erd. Kan (perrsoonlijke)
leerpunte
en benoeme
en en van gedachten wissselen over het vormgeve
en van het eiggen leerproc
ces.
En voor de voorzitterr: voorzittersvaardigheid
o het groep
psproces bin
nnen de Raad
d van Comm
missarissen oop een profes
ssionele
Bezit de kwaliteiten om
v
en efficiënt, e
effectief en daadkrachtig
d
leiden in eenn open sfeerr waarin
wijze te leiden. Kan vergaderinge
n gelijkwaard
dig kan partic
ciperen. Heefft oog voor ta
aakvervulling
g en verantw
woordelijkhed
den van
iedereen
anderen en benoemtt gemeensch
happelijke be
elangen op een
e wijze die tot overeensstemming leiidt.
(Wettelijjke) Geschik
ktheid en de
eskundighe id in de RvC
C
De Woningwet/BTIV stelt een voor de gehele
e RvC ingevu
ulde geschikttheidsmatrix verplicht. De
e matrix
ulpmiddel bij de beoordeling van de g
geschiktheid en is bedoeld om de auttoriteit, maarr ook de
is een hu
Raad, inzage te geve
en in de reed
ds aanwezige
h bestuur oof de RvC. Te
evens
e kennis en ervaring bij het
unctie om te kunnen
k
oord
delen in hoev
verre de kenn
nis en ervarinng van een te
heeft de matrix de fu
noemen kand
didaat daar een
e aanvullin
ng op vormt. Voor elk lid van
v de Raadd wordt een score
s
(her)ben
ingevuld en daarbij aangegeven
a
waar de gesschiktheid uitt blijkt (bijvoo
orbeeld op baasis van jaren
aring en funcctie). De verp
plicht gehantteerde scorers zijn:
werkerva
L
M
H

L
Laag (heeft op
o zijn hoogs
st weet van e
een onderwe
erp)
M
Midden (hee
eft goed inzicht in en erva
aring met hett onderwerp maar is geenn expert)
H
Hoog (kan ze
elfstandig afg
gewogen oo rdeel vormen
n over het on
nderwerp en is daarmee aan te
m
merken als expert)
e
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Als bijlag
ge is de gescchiktheidsheidsmatrix op genomen vo
oor de RvC van de Woonnmensen per januari
2017.
(Wettelijjke) Onafhankelijkhede
en en onvere
enigbaarhed
den
De eisen
n ten aanzien
n van onafha
ankelijkheden
n en onveren
nigbaarheden zijn vastgeelegd in de
Woningw
wet/BTIV en in de Govern
nancecode, e
en worden door
d
de Woon
nmensen - va
vanzelfspreke
end gevolgd..
w
voor maximaal
m
vierr jaar benoem
md en kan ee
enmaal voorr maximaal vier
v jaar
Een lid vvan de RvC wordt
worden h
herbenoemd
d. De leden van
v de Raad van Commis
ssarissen mo
oeten onafhaankelijk en krritisch
kunnen o
opereren en mogen geen
n persoonlijkk belang hebb
ben in de wo
oningcorporaatie. Wel kan een lid
van de R
RvC huurder van een woning van de corporatie in
n kwestie zijn
n. Het lidmaaatschap is
onverenigbaar met:
a
a.
het lidmaatschap
p van een be
estuur van ee
en toegelaten
n instelling;
b
b.
het eerdere
e
lidma
aatschap van
n het bestuur van de stichting of haarr directe
rechttsvoorgange
er;
cc.
het eerdere
e
lidma
aatschap van
n de raad va
an toezicht va
an een toegeelaten instelliing of
haarr directe rech
htsvoorgange
er, indien ten
n tijde van da
at lidmaatschhap in verban
nd met
een ondeugdelijk
ke bedrijfsvoe
ering aan die
e toegelaten instelling eeen aanwijzing
g als
oeld in artikel 61d van de
e Woningwet is gegeven of
o een maatrregel als bed
doeld in
bedo
artike
el 48, zevend
de lid, 61g, e
eerste, tweed
de of derde lid, of 61h, eeerste lid, 104
4a,
eerstte lid, 105, eerste lid, of 1
120b van de Woningwet is opgelegd;;
d
d.
het liidmaatschap
p van enige rraad van toez
zicht, raad va
an commissaarissen of
dieno
overeenkomstige andere
e toezichthou
udende instantie, indien eeen ander lid
d van de
Raad
d van Comm
missarissen vvan de stichting zitting heeft in zodanigge raad of in
nstantie;
e
e.
het liidmaatschap
p van een org
gaan van, off een functie bij, een andeere rechtspersoon of
venn
nootschap die
e op het maa
atschappelijk
ke belang ge
erichte werkzzaamheden verricht,
v
indie
en een bestuurder van de
e stichting be
estuurder is van
v die rechttspersoon off
venn
nootschap;
ff.
het liidmaatschap
p van een co llege van burgemeester en wethoudeers van een
gemeente waar de
d stichting h
haar zetel he
eeft of feitelijk
k werkzaam is, of van ee
en
o
d
die zich ten doel
d
stelt de belangen
b
va n gemeenten te
orgaan van een organisatie
artigen;
beha
g
g.
het liidmaatschap
p van een co llege van gedeputeerde staten van eeen provincie
e waar de
stich
hting haar zettel heeft of fe
eitelijk werkz
zaam is, of va
an een orgaaan van een
organisatie die zich ten doel sstelt de belangen van pro
ovincies te bbehartigen;
h
h.
het liidmaatschap
p van een da
agelijks bestu
uur van een waterschap
w
w
waar de stich
hting
haarr zetel heeft of
o feitelijk we
erkzaam is, of
o van een orrgaan van eeen organisatie die
zich ten doel stellt de belange
en van waterrschappen te
e behartigen;
ii.
een functie
f
als ambtenaar bijj het Rijk, een provincie, een gemeennte of een
wate
erschap en enige andere functie, indie
en de aan die functie verrbonden
werkkzaamheden meebrengen
n dat een be
etrokkenheid ontstaat of kkan ontstaan
n bij de
werkkzaamheden van de stich
hting of bij de
e ontwikkeling of de uitvooering van he
et
overheidsbeleid op
o het terrein
n van de volk
kshuisvesting;
jj.
een arbeidsovere
eenkomst alss bedoeld in artikel 610, eerste
e
lid, vaan Boek 7 va
an het
gerlijk Wetboek met de sttichting;
Burg
kk.
een arbeidsovere
eenkomst alss bedoeld in artikel 610, eerste
e
lid, vaan Boek 7 va
an het
gerlijk Wetboek met of fun
nctionele bettrokkenheid bij
b een bedrijjf of organisa
atie,
Burg
waarrvan de belangen strijdig zouden kun
nnen zijn mett die van de sstichting;
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ll.

m
m.

een eerste of twe
eede graad vvan bloed-/aa
anverwantsc
chap, huwelij k, geregistre
eerde
nerschap of het
h voeren vvan een duurzame gemee
enschappelij ke huishouding met
partn
een lid van het bestuur, een llid van de Ra
aad van Com
mmissarissenn of een werk
knemer
d stichting;
van de
een bestuurslidm
maatschap va
an of een arb
beidsovereen
nkomst een
anisatie welke
e pleegt betrrokken te zijn
n bij de vastsstelling van
werkknemersorga
arbeidsvoorwaarrden van werrknemers van
n toegelaten instellingen .

Leden v
van de RvC op
o voordrac
cht van WijZ
Zijn
In de RvvC hebben tw
wee leden zittting op voord
dracht van de huurderbelangenverenniging WijZijn
n. Alle in
deze pro
ofielschets ge
enoemde alg
gemene en sspecifieke eis
sen en comp
petenties zijn ook van toe
epassing
op de do
oor de huurdersorganisattie voor te drragen kandid
daten. Bij vac
catures in de RvC wordt met
m
WijZijn o
overleg geple
eegd over he
et profiel en h
het proces waarbinnen
w
de
e huurdersorrganisatie tot een
voordraccht zullen kom
men. Ook de
e door de huu
urdersorganisatie voor te
e dragen kanndidaat leden
n zullen
de gesch
hiktheid- en betrouwbaar
b
rheidstest (‘fiit en proper test’)
t
van de Autoriteit Wooningcorpora
aties
moeten o
ondergaan.
dracht is bind
dend, tenzij de
d benoemin
ng in strijd is met de vigerende wet- een regelgevin
ng. De
De voord
RvC gee
eft hier dan gemotiveerd
g
blijk van en zzal het verzo
oek doen tot een nieuwe bindende
voordraccht.
Tijdsbes
steding en vergoeding
v
De beno
odigde tijd vo
oor de werkza
aamheden vvan de RvC bij
b de Woonm
mensen worddt minimaal
gebasee
erd op formelle RvC-verga
aderingen, ja
aarlijkse evalluatie van de
e RvC, inform
mele vergade
eringen,
contactm
momenten met OR, WijZijjn, directeur--bestuurder en
e managem
mentteam (‘thhemadagen’)), en de
tijd nodig
g voor professsionalisering
g. De RvC iss altijd verteg
genwoordigd bij bijzonderre gebeurten
nissen.
n van de RvC
C zijn actief met
m betrekkin
ng tot hun eigen scholing
g en professiionalisering. Zij
De leden
informerren zich overr de ontwikke
elingen in de sector, en volgen
v
het do
oor de VTW bbepaalde kad
der van
Professio
onele Educa
atie (PE).
oeding voor de leden van
n de RvC wo
ordt vastgeste
eld met inachtneming va n de toepass
selijke
De vergo
wet- en rregelgeving en op basis van de hono
oreringscode Interne Toezichthouderss van de Verreniging
van Toezzichthouderss Woningcorporaties.
e verstrekt led
den van de R
RvC onder geen beding persoonlijke
p
leningen, fin
nanciële
De woningcorporatie
f
voordelen.
garantiess of andere financiële
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