
Profielen:  Financiën, control & risicomagement 
                  Marketing en communicatie (voordracht huurders) 
  
De raad van commissarissen 
De raad van commissarissen houdt intern toezicht bij Habeko wonen. Good Governance 
(conform de Governancecode van Aedes) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en 
verantwoording. Leden van de raad van commissarissen stemmen in met de Aedescode en 
de Governancecode van de sector. De werkwijze van de raad van commissarissen is 
vastgelegd in het reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de raad 
van commissarissen van Habeko wonen. Het Reglement is terug te vinden op de website van 
Habeko wonen.    
 
De raad van commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het 
integraal en onafhankelijk toezicht houden op het bestuur. De raad van commissarissen van 
Habeko wonen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en 
controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd 
adviseren van het bestuur; e.e.a. conform statuten en reglementen. De raad van 
commissarissen zoekt daarbij de balans tussen het organisatiebelang en het publieke belang.  
 
De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden die voor een periode van 4 jaar zijn 
benoemd. In overeenstemming met de Governancode kunnen de leden éénmaal 
herbenoemd worden. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van de 
huurdersorganisatie SBHw. 
 
De raad van commissarissen van Habeko wonen bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. 
Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes; samen met het bestuur. De raad 
van commissarissen van Habeko wonen kent een tweetal commissies: een 
remuneratiecommissie en een auditcommissie. Daarnaast is ruimte voor overleg met de 
huurders, het personeel en de algemene ledenvergadering(nu nog raad van afgevaardigden). 
De agenda van de gezamenlijke vergaderingen bereiden de voorzitter van de raad van 
commissarissen en het bestuur samen voor. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op 
de beleids- en controlcyclus. De vertrouwensbasis tussen de raad van commissarissen en het 
bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) 
adequaat te kunnen realiseren.  
 
De raad van commissarissen is in zijn geheel verantwoordelijk voor alle besluiten en 
beschouwt zich onder andere als adviseur en klankbord voor het bestuur. Daarnaast is de 
raad van commissarissen werkgever van het bestuur. De raad van commissarissen vergaart 
zelf actief en tijdig informatie bij het bestuur, de externe accountant, de ondernemingsraad, 
de huurdersvertegenwoordiging en de externe organisaties. De leden van de raad van 
commissarissen zijn in staat om met het bestuur mee te denken op strategisch niveau, 
waarbij de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen op specifieke deelterreinen 
adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Toezicht is achteraf, maar vooral ook vooraf. De 
raad van commissarissen denkt met het bestuur mee en zal, als daar aanleiding voor is, op 
tijd laten weten hoe zij tegen bepaalde zaken aankijkt.  
 
De leden van de raad van commissarissen dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste 
kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie 
en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te 



kunnen uitoefenen dient de raad van commissarissen maatschappelijk breed geïnformeerd te 
zijn. Elk lid van de raad dient een generalist te zijn met de benodigde kwaliteiten om 
verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als 
geheel.  
Het functioneren van de raad van commissarissen is voorts gediend bij een goede 
teamsamenstelling. In de raad van commissarissen moeten diverse deskundigheden aanwezig 
zijn teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het 
functioneren van de raad is verder gediend bij een goede spreiding van sectoren/ werkvelden 
en teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en 
dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.  
 
De raad van commissarissen in zijn geheel dient over vakinhoudelijke kennis te beschikken 
betreffende de volgende disciplines/deskundigheden: 
 

• marketing (ontwikkelingen in de vraag en in het aanbod, wederzijdse beïnvloeding van 
vraag en aanbod en het maken van strategische keuzen) en bijzondere doelgroepen;  

• projectontwikkeling in de bouw (samenwerking, waaronder publiek-private 
samenwerking, grondverwerving, risicoanalyse);  

• openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (ontwikkelingen in het 
voor Habeko wonen relevante overheidsbeleid);  

• financiën (vermogenspositie, beleggingen) en management (organisatie en 
bedrijfsvoering);  

• welzijn, onderwijs en zorg (kennis van maatschappelijk ondernemerschap). 
  

 
Het gaat dus, van extern naar intern, om vraag en aanbod en ondernemerschap, publieke 
omgeving, financiën en organisatie en leiderschap. Habeko wonen hecht er aan dat de leden 
van de raad van commissarissen woonachtig zijn in het werkgebied of daar kennis en voeling 
mee hebben. 
 
Naast deze deskundigheden op de diverse vakgebieden wil Habeko wonen graag leden met 
diverse kenmerken, zoals:  

• ervaring met volkshuisvestingsaangelegenheden;  

• ervaring in het bedrijfsleven;  

• ervaring als ondernemer;  

• actief in de samenleving zijn;  

• ervaring als toezichthouder.  
 

De raad van commissarissen streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua 
sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische 
achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen 
voeren, zowel met elkaar als met het bestuur.  
 
De raad van commissarissen is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van 
consensus, oordeelt en besluiten neemt. Aan de functie van toezichthouder wordt door de 
raad van commissarissen zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar, het 
bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  
 



Habeko wonen heeft een sterke voorkeur voor kandidaten die het werkgebied van Habeko 
kennen en liefst in het werkgebied wonen. 
 
 
 
Algemene eisen raad van commissarissen 
 
 Van elk lid van de raad van commissarissen wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:  

• affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie;  

• het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de corporatie te bewaken, ook 
door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het 
deskundigheids- en/of ervaringsgebied;   

• een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;  

• een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren; 

• inzicht in bestuurlijke processen; 

• inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een 
continuïteitsdoelstelling aan een organisatie; 

• het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de bestuurder van Habeko 
wonen de benodigde ruimte te geven en de noodzaak de bestuurder de juiste vragen 
te stellen; 

• het vermogen binnen de raad in teamverband te werken; 

• een relevant netwerk in het werkgebied van de organisatie; 

• het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren; 

• integriteit.  
 
Een belangrijke eis van een wat andere orde is het dat de leden over voldoende tijd 
beschikken om serieus invulling te geven aan het commissariaat, uitgaande van vijf of zes 
vergaderingen per jaar (onder normale omstandigheden). Daarnaast zijn er gezien het 
toenemende belang van de maatschappelijke verantwoording en verankering, een aantal 
stakeholdersbijeenkomsten die om een structurele tijdsbesteding vragen. In het algemeen is 
de voorzitter anderhalf keer zoveel tijd kwijt als een lid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN  FINANCIEN, CONTROL & 

RISICOMANAGAMENT 



Het betreffende lid is voorzitter van de auditcommissie van de raad van commissarissen van 
Habeko wonen. 
 
De huidige raad van commissarissen vormt een goed werkend team, weten elkaar 
gemakkelijk te vinden en delen met elkaar én met het bestuur hun visie op beleid en 
strategie van Habeko wonen. 
 
Belangrijke kenmerken voor het lid betreffen proactiviteit, vooruitdenken, inspireren, 
vasthoudend, zakelijk en assertief zijn, maar ook teamplayer, samenbindend en dienend zijn. 
  
Binnen het aandachtsgebied financiën, control & risicomanagement staat met name de 
bedrijfseconomische visie op het functioneren van de woningcorporatie centraal. Het lid  
versterkt de raad van commissarissen van Habeko wonen op het gebied van financiën, 
control & risicomanagement. Daartoe beschikt het lid over een allround financieel-
economisch inzicht en heeft een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch 
beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoeringsprocessen en 
de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen van een woningcorporatie.  
 
Daarnaast beschikt het lid over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële 
continuïteit van een onderneming, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis 
om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. Het lid 
heeft een scherp inzicht in de bijbehorende langetermijnplanning, passende scenario’s en 
managementtechnieken, zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en 
beheerssystemen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen 
complexe en gevarieerde probleemgebieden is onmisbaar. Ervaring met en kennis van 
recente kaders, wet- en regelgeving in de woningcorporatiesector, ICT, financiering 
vastgoed, de accountancy en risicomanagement gelden als een pre. 
 

PROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN  MARKETING & 

COMMUNICATIE (VOORDRACHT HUURDERS) 

De huidige raad van commissarissen vormt een goed werkend team, weten elkaar 
gemakkelijk te vinden en delen met elkaar én met het bestuur hun visie op beleid en 
strategie van Habeko wonen. Twee leden worden benoemd op voordracht van de huurders. 
Dat betreft ook deze vacature. De SBHw zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure 
door volwaardig mee te participeren in de werving & selectie van de kandidaten.  
 
Belangrijke kenmerken voor het lid betreffen proactiviteit, vooruitdenken, inspireren, 
vasthoudend, zakelijk en assertief zijn, maar ook teamplayer, samenbindend en dienend zijn. 
 
Het lid Marketing & Communicatie is gewend ontwikkelingen te volgen, vraag te vertalen in 
aanbod, te onderzoeken hoe vraag en aanbod elkaar kunnen beïnvloeden en strategische 
keuzes te maken of voor te bereiden. Het kwaliteitsprofiel Marketing & Communicatie 
verankert binnen de raad van commissarissen van de corporatie kennis van vraagstukken op 
het gebied van positionering en profilering, public relations en marketing van (het merk) 
Habeko wonen. Hij/zij levert in het maatschappelijk debat met de bestuurder input om 



profiel en imago van de corporatie als innovatieve maatschappelijke onderneming verder te 
versterken, extern te profileren en te vermarkten en om verschillende doelgroepen en 
stakeholders zich in deze strategie te laten herkennen. Hij/zij heeft een visie op 
maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn en de betekenis daarvan voor de 
bedrijfseconomische mogelijkheden voor Habeko wonen. Omdat dit lid vooral een 
marketingmanier van denken moet vertegenwoordigen heeft hij/zij niet per definitie ervaring 
met de sector van de volkshuisvesting, maar wel ervaring met het op een marktgerichte 
manier aanbieden van producten of diensten in de sfeer van de primaire levensbehoeften. 
Hij/zij is deskundige op het gebied van bijzondere doelgroepen en werkt als 
marketingdeskundige in de profitsector. Hij/zij is gewend om (nieuwe) concepten te vertalen 
naar het dienstenaanbod en de mogelijkheden die het biedt op het gebied van samenwerking. 
Bovendien kan het lid ontwikkelingen vertalen naar doelgroepenontwikkeling. De 
marketingdeskundige is mogelijk het type van de brononderzoeker: extern gericht, veel 
contacten, actief aan het zoeken naar nieuwe ideeën, ontwikkelingen en informatie en sterk 
in discussies. Het kan ook zijn dat hij/zij het type is van de vormgever: daadkrachtig, oefent 
sterke invloed uit op de besluitvorming, zoekt verbanden en lijnen en neemt als het moet 
minderheidsstandpunten in. Daarnaast zijn vaardigheden van doordenker en controller 
gewenst.  
 
De SBHw heeft een zeer sterke voorkeur voor kandidaten uit het directe werkgebied van 
Habeko wonen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij feeling hebben met de bewoners en 
de dorpen. De nieuwe commissaris heeft frequent formeel en informeel contact met de 
huurdersorganisatie, is sociaalvoelend, empathisch en ziet het maatschappelijk belang van een 
woningcorporatie. Openheid en transparantie zijn een vereiste.    
 

Algemene Competenties 
 
In het ‘Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015’ is een bijlage 

opgenomen met de competenties waar de commissarissen aan moeten voldoen: 

 

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, de juiste informatie geven over 

de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de 

bestuurder.  

 
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 een goed klankbord zijn voor het bestuur. 

 

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 (omgeving) 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 kan 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 is geen pleitbezorger 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 beheersmaatregelen.  

 

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

raad en zichzelf als lid. 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.  

 

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid 
De leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar. Ze 
handelen vanuit het belang van Habeko wonen en vertegenwoordigen geen deelbelangen. De 
leden zijn bij voorkeur nog werkzaam in en afkomstig uit een professionele, maatschappelijke 
werkomgeving of het bedrijfsleven. 
 
Conform de nieuwe herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting gelden de 
volgende onverenigbaarheden: 
 
a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;  
b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe 

rechtsvoorganger;  
c. het eerdere lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling of haar 

directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een 
ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten instelling een aanwijzing is opgelegd;  

d. het lidmaatschap van enige raad van toezicht, raad van commissarissen of 
dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de 
raad van toezicht van de betrokken toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad 
of instantie;  

e. het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of 
vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, 
indien een bestuurder van de toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of 
vennootschap;  

f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente 
waar de toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een 
orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te 
behartigen;  

g. het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de 
toegelaten instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van 
een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;  

h. het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de toegelaten 
instelling haar woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een 
organisatie die zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen, en  

i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap en 
enige andere functie, indien de aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen 
dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de toegelaten 
instelling of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein 
van de volkshuisvesting.  

 


