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PROFIEL leden raad van toezicht Stichting 3B Wonen 

    

De raad van toezicht van de Stichting 3B Wonen,  

 

in aanmerking nemende dat: 

 

- de raad van toezicht op de bestuurder van 3B Wonen toezicht houdt en hem adviseert; 

- de raad van toezicht pluriform dient te zijn samengesteld en er voldoende deskundigheid 

aanwezig dient te zijn op bestuurlijk, volkshuisvestelijk, maatschappelijk, financieel en 

juridisch terrein; 

- de raad van toezicht als uitgangspunt voor zijn functioneren het belang van de corporatie heeft 

en bij zijn functioneren de principes en bepalingen van de Woningwet en de Governance Code 

Woningcorporaties hanteert; 

- de raad van toezicht op basis van het hiervoor vermelde een reglement heeft vastgesteld voor 

zijn functioneren; 

- de raad van toezicht daarboven voor zijn functioneren als geheel alsmede bij de invulling van 

vacatures behoefte heeft aan een profielschets van de raad die hij bij deze wenst vast te 

stellen; 

stelt  in zijn vergadering van 7 november 2016 het volgende profiel vast. 

 

Uitgangspunten 

1. Het hierna beschreven profiel heeft betrekking op de leden van de raad van toezicht van de 

Stichting 3B Wonen. Het is gebaseerd op het zogenoemde raad van toezichtmodel, waarbij de 

stichting wordt geleid door een bestuur. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de 

raad van toezicht.  

Gegeven deze feiten is er sprake van een raad die: 

- een vergaande professionele taakopvatting hanteert; 

- de toezichthoudende taak zowel in controlerende als adviserende zin uitoefent en daarbij 

reactief respectievelijk pro-actief is; 

- als team opereert, waarbij de leden zowel inzicht in en belangstelling hebben voor de eigen 

vaardigheden en disciplines als in die van andere leden; 

- in een open zakelijke sfeer werkt en een kritische, constructieve opstelling weet te 

hanteren. 

2. Dit profiel geldt voor de raad van toezicht als geheel, dat wil zeggen dat steeds gestreefd wordt 

naar een samenstelling van de raad waarin alle in het profiel beschreven kennisgebieden en 

vaardigheden vertegenwoordigd zijn. 

 

Beschrijving van het profiel 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar een viertal invalshoeken, te weten: 

1.  Aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad; 

2. Kennisgebieden; 

3. Competenties; 

4. Persoonskenmerken. 

 

Onder kennisgebieden wordt beschreven op welke deelterreinen kennis binnen de raad aanwezig 

dient te zijn. Als competenties worden genoemd díe eigenschappen die, naast de aanwezige kennis, 
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in belangrijke mate bepalend zijn voor het effectief functioneren van de raad. Ofwel, naast de 

aanwezige kennis dient men met die kennis op een effectieve wijze te kunnen omgaan. 

Persoonskenmerken van de raad geven inzicht in de positie die de toezichthouder inneemt. 

 

1. Diversiteit in samenstelling 

De raad streeft bij zijn samenstelling naar een goede afspiegeling van de maatschappij voor wat 

betreft de verhouding mannen/vrouwen en etnische afkomst. Leden van de raad zijn bij voorkeur 

actief in het arbeidsproces. Bij voorkeur woonachtig of werkzaam in de gemeente Lansingerland.  

 

2. Kennisgebieden 

Op de volgende terreinen dient binnen de raad van toezicht de noodzakelijke kennis aanwezig te 

zijn: 

- financieel-economisch terrein; 

- volkshuisvesting/wonen/maatschappelijk ondernemen/zorg en welzijn; 

- organisatiekunde; 

- bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen; 

- (algemeen) juridische en fiscale kennis in relatie tot het werkterrein; 

- projectontwikkeling. 

 

3. Competenties 

Leden van de raad van toezicht dienen over de volgende competenties te beschikken: 

- het waarnemen van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en deze transformeren tot een 

samenhangende visie; 

- inzicht in strategische afwegingsprocessen en besluitvorming; 

- affiniteit met het beleidsterrein wonen en met name de positie van de woningcorporatie daarin; 

- het onderscheid tussen toezicht houden en besturen kennen en handhaven alsmede het kunnen 

functioneren als klankbord voor de de bestuurder; 

- het handelen van de bestuurder en (zo nodig) de andere leden van de raad op een positief 

kritische wijze beoordelen; 

- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 

- werken in teamverband. 

 

4. Persoonskenmerken 

De volgende persoonskenmerken dienen ten grondslag te liggen aan het functioneren van de raad 

van toezicht:  

- integer; 

- vertrouwelijkheid handhaven; 

- onafhankelijk; 

- los staan van elk deelbelang; 

- actief en alert.  




