FUNCTIEPROFIEL
Lid Raad van Commissarissen
Profiel: Vastgoed en volkshuisvesting
--Woningcorporatie WormerWonen

Profiel - specifiek
Gezien de samenstelling van de RvC wordt gezocht naar een nieuwe toezichthouder die nog in
de functie mag groeien. Hierbij is ambitie en het vermogen om zich langjarig in te zetten voor
een maatschappelijk doel ter compensatie essentieel.
Vastgoed en volkshuisvesting
Binnen dit aandachtsveld gaat het om kennis en ervaring op het terrein van ontwikkeling en
beheren van vastgoed en verduurzaming. U bent goed bekend in strategisch voorraadbeleid
en hebt de kennis en ervaring om investeringen en desinvesteringen te kunnen beoordelen.

Competenties
In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” is een bijlage 1
behorende bij Artikel 18 opgenomen met de competenties, in alfabetische volgorde, waar de
toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen 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.
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.

Benoeming & vergoeding
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot
verlenging van vier jaar.
Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW
opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

