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Profielschets raad van commissarissen 

Woongoed Middelburg 
 

Inleiding 

Onderstaande profielschets is leidend voor de samenstelling van de RvC. De geschetste expertisevelden en 

competenties zijn niet altijd een-op-een te herleiden naar één persoon. De genoemde expertisevelden en 

competenties worden door meerdere leden afgedekt. Dat is ook wenselijk omdat daardoor de dialoog wordt 

bevorderd en ook tegenspraak kan worden geboden hetgeen van belang is voor kwalitatief goede 

oordeelvorming en besluitvorming.  

 

Organisatie en context  

Woongoed Middelburg is een lokaal verbonden middelgrote woningcorporatie in de hoofdstad van de 

provincie Zeeland. Ruim 6.300 diverse wooneenheden, van student tot bewoner met een zorgbehoefte. Het 

gros in de sociale huurklasse. In een stad met een kwalitatieve en kwantitatieve groeiambitie en een lichte 

behoefte aan transformatie. Woongoed zorgt voor duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een 

laag inkomen. Bij Woongoed Middelburg werken ruim 50 medewerkers.  

 

De organisatie levert in haar werkgebied een belangrijke bijdrage aan ‘goed wonen en (samen) leven’. Dat is 

ook de maatschappelijke meerwaarde op lange termijn. Een woning zorgt voor een veilige en zekere basis. 

Het is een van de belangrijkste voorwaarden om goed te kunnen leven, werken en meedoen in de 

samenleving. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Steeds meer huurders hebben moeite het hoofd 

boven water te houden. Ten eerste heeft dat te maken met het huishoudboekje. Huurders hebben vaker 

problemen om de huur en dagelijkse benodigdheden te betalen. Ten tweede hebben de bezuinigingen in de 

zorg grote consequenties. Er is minder zorg en begeleiding beschikbaar voor mensen die hulp nodig hebben 

met zelfstandig wonen en leven. Ook hun omgeving ervaart daarvan de gevolgen. 

 

Woongoed Middelburg wil “ertoe doen”. Dat betekent:  

▪ Dicht bij onze huurders staan. We zijn aanspreekbaar in de wijk en laagdrempelig in contact. 

▪ Samenwerken. Met huurders en andere (vrijwilligers)organisaties zorgen we voor comfortabel wonen in 

een prettige buurt. Ook kiezen we voor verdere samenwerking met ketenpartners en collega-corporaties. 

Dat doen we voor schaalvoordelen, om “bij te blijven” en efficiënt te werken. 

▪ Zekerheid bieden aan huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners. Zekerheid over wat van 

ons verwacht mag worden als het gaat om onze woningen, dienstverlening en onze inzet in de 

samenwerking. 

 

Kenmerkend voor Woongoed Middelburg is: betrokken, sociaal, soms wat eigenzinnig, altijd weloverwogen, 

zonder opsmuk of omwegen. De concrete uitdagingen voor de komende jaren zoals de kwaliteit van de 

dienstverlening en de woning, de transformatieopgave en de verduurzaming, de betaalbaarheid en de 

maatwerkondersteuning voor huurder, staan omschreven in het ondernemingsplan 2022-2025. 

 

https://www.woongoed.nl/Media/f15a25e7-b200-438f-8cf4-a9304fff2a95/original/ondernemingsplan-20222025/
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Per 1 mei 2023 start Reinier de Jonge als nieuwe directeur-bestuurder bij Woongoed Middelburg. De huidige 

bestuurder vertrekt vanwege pensioengerechtigde leeftijd.  

 

Vacature in de raad van commissarissen: specifiek profiel 

Per 1 maart 2023 vertrekt een lid van de RvC vanwege de aanvaarding van een nieuwe functie die 
onverenigbaar is met de nevenfunctie als lid van de RvC bij Woongoed Middelburg. De RvC bestaat 
momenteel uit vijf personen en gaat verder met vijf leden. Er is wel sprake van een wisseling van leden. Als 
gevolg van de verstreken maximale zittingstermijnen is per 1 januari 2023 een nieuw lid gestart en start per 1 
maart 2023 een nieuwe voorzitter van de RvC. Door het plotselinge vertrek van één lid ontstaat een nieuwe 
vacature binnen de RvC van Woongoed Middelburg. Gezien de expertise en rolverdeling van de zittende RvC-
leden zoekt de RvC een nieuw lid met de volgende expertise: 
 

Een betrokken RVC-lid met kennis op het terrein van volkshuisvesting, 

vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en verduurzaming. 
 
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:  

• Kennis van en zicht heeft op ontwikkelingen in de woningmarkt, ontwikkelingen in de vraag en in het 
aanbod, wederzijdse beïnvloeding van vraag en aanbod en het maken van strategische keuzen in dit 
kader. 

• Visie op (toekomstige) rollen van woningcorporaties heeft binnen de volkshuisvesting in relatie tot 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Kennis en ervaring heeft om visie te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting, 
leefbaarheid, vastgoedbeheer en projectontwikkeling. Zowel in relatie tot de maatschappelijke als tot 
de bedrijfsmatige opgave van de corporatie. 

• Kennis van en ervaring heeft met vastgoedexploitatie en projectontwikkeling en de financiële 
processen, fiscale en juridische aspecten en risico’s die daarbij horen. Niet in detail, maar voldoende 
om een signalerende functie te kunnen hebben, vinger aan de pols te houden en als klankbord te 
fungeren. 

• Kennis van en ervaring heeft met de werkprocessen van vastgoedexploitatie, vastgoedbeheer/ 
onderhoud, ketensamenwerking en verduurzaming. Niet in detail, maar voldoende om de vinger aan 
de pols te houden en als klankbord te fungeren. 

• Weet wat de impact is van transformatie, verduurzaming en onderhoudswerkzaamheden op huurders 
en de leefbaarheid van wijken en buurten. 

• Bekend is met de volkshuisvestelijke opgave van woningcorporaties in brede zin en zich betrokken 
voelt bij Woongoed Middelburg en ervaring heeft met samenwerkingsverbanden voor de realisatie van 
de volkshuisvestelijke opgave. 

 

In deze profielschets wordt nader in gegaan op de rol van de RvC en de algemene profielschets. Tevens 

wordt ingegaan op de selectieprocedure. 
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Algemeen profiel raad van commissarissen 

Van RvC-leden wordt verwacht dat zij de missie, visie en doelen van Woongoed Middelburg kunnen 

omarmen en beschikken over empathisch vermogen richting huurders en over maatschappelijke 

omgevingssensitiviteit. Het is van belang dat zij betrokkenheid voelen bij de context waarin Woongoed 

Middelburg werkzaam is. De RvC-leden hebben een generalistische inslag en vormen samen een 

multidisciplinair team. De leden hebben expertise op specifieke aandachtsgebieden en beschikken over een 

helikopterview om over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen te kijken. Van de RvC-leden wordt 

besluitvaardigheid en betrokkenheid verwacht waarbij zij een open en lerende houding hebben. Vanuit 

meervoudige perspectieven komt de RvC tot oordeelsvorming en besluitvorming.  

 

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de 

woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. De 

RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in 

aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrok kenen af. De RvC is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, 

schorsing en ontslag van bestuurders. 

 

Wij werken vanuit een gezonde vertrouwensbasis in constructief, kritisch en evenwichtig samenspel 

aan het bieden van duurzame, betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Maatschappelijk 

sensitief en aanspreekbaar op wat we doen, doen we ertoe (Visie op bestuur en toezicht, 2020).  

 

De Governancecode 2020 voor woningcorporaties vormt naast de Visie op bestuur en toezicht een 

belangrijke leidraad voor het handelen van RvC-leden. De Governancecode stoelt op vijf principes die gelden 

voor iedereen die werkt bij een woningcorporatie en betrokken is bij het bestuur van en/of het toezicht op 

een woningcorporatie. De principes vullen elkaar aan en hangen met elkaar samen. 

De kernverantwoordelijkheden en -taken zoals deze in de statuten en reglementen van Woongoed 

Middelburg staan beschreven zijn: 

• Het bewaken van de continuïteit van Woongoed Middelburg. Het financiële aspect speelt hierbij een 

voorname maar niet de enige rol. Ook de ontwikkeling van strategisch beleid in al zijn onderdelen en de 

relatie met belanghebbenden behoren hierbij. 

• Het bewaken van de kwaliteit van de leiding van de werkorganisatie en met name de directeur-

bestuurder. Benoeming, honorering en ontslag van het functioneren van de directeur-bestuurder is 

hiervan een element. 

• Het bewaken van de doelstelling. Dit betreft de algemeen volkshuisvestelijke doelstelling en zeker ook de 

aandacht voor de primaire doelgroep. Ook de statutaire aandacht voor participatie kan hiertoe worden 

gerekend. 

• Het vervullen van een rol als adviesorgaan aan/klankbord voor het bestuur en de werkorganisatie. 

Behalve de formele toezichtstaken kan de RvC vanuit de achtergrond van zijn leden bijdragen aan de 

beleidsvorming. 

• Het bewaken van de kwaliteit van de RvC. Benoeming, honorering, ontslag en het beoordelen en 

functioneren van de leden en de RvC als totaliteit. 

 

https://www.woongoed.nl/Media/8a0da6c5-49af-4bc2-ac34-b603edbeefa8/original/2022-visie-op-bestuur-en-toezicht-rvc.pdf/
https://aedes.nl/media/document/governancecode-woningcorporaties-2020-herziene-versie-20220pdf


4 
 

 

Samenstelling en omvang 

Woongoed Middelburg streeft naar een dusdanige samenstelling van de RvC waarin de leden in 

samenspraak met elkaar hun taken naar behoren kunnen vervullen. Een herbenoeming van een lid van de 

RvC vindt slechts plaats na een evaluatie van het functioneren waarbij door de overige leden wordt 

gekeken naar de geschiktheid en de rolinvulling. Op basis van de bevindingen zal de RvC een besluit nemen 

over een herbenoeming. Bij de vervulling van vacatures/periodiek aftreden vindt een toets plaats op de 

actualiteit van de profielschets c.q. de ontbrekende elementen in de samenstelling van de RvC. Indien nodig 

leidt dit tot een actualisatie van de profielschets. 

 

Zonder af te doen aan de collectieve verantwoordelijkheid dient de RvC als totaal en bij voorkeur gespreid 

over verschillende personen te voldoen aan de volgende kenmerken:  

▪ Spreiding in leeftijd en geslacht.  

▪ Specifieke bedrijfseconomische en financiële kennis.  

▪ Verbonden aan de regio en het werkgebied waarin Woongoed Middelburg actief is (meerderheid van de 

leden).  

▪ Specifieke volkshuisvestelijke kennis.  

▪ Specifieke kennis van zorg, welzijn en maatschappelijk werk.  

▪ Specifieke ervaring in het leiden van grotere organisaties/eenheden.  

▪ Specifieke kennis van het openbaar bestuur.  

▪ Specifieke kennis van projectontwikkeling vastgoed. 

Bij de werving en selectie zal de RvC altijd een toets uitvoeren naar mogelijke onverenigbaarheden.  

Lid van de RvC kan in ieder geval niet zijn een persoon:  

▪ Die lid is van het bestuur van Woongoed Middelburg.  

▪ Die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting.  

▪ Die lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de raad van de gemeente, waar de 

stichting haar zetel heeft, of van een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van 

een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten te behartigen.  

▪ Die lid is van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland of van een orgaan van een organisatie die 

zich ten doel heeft gesteld de belangen van provincies te behartigen.  

▪ Die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is voor de stichting (of een werknemersorganisatie 

die betrokken is bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de stichting), voor een 

organisatie waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting of voor een 

beheerorganisatie waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft uitbesteed. 

▪ Die in een eerste of tweede graad bloed-/aanverwantschap staat, gehuwd is met, geregistreerd partner is 

van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de directie, de RvC of een 

werknemer van de stichting. 
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Expertisevelden (kennis en ervaring) en competenties (vaardigheden)  

Het vervullen van de kerntaken van de RvC vraagt om expertise en competenties en een aantal persoonlijke 

eigenschappen. De RvC streeft naar een samenstelling waarin de gewenste expertise, competenties en 

persoonlijke eigenschappen vertegenwoordigd zijn. In de bijlage bij deze profielschets is hiervan een 

overzicht gegeven. 

 

Reactie en procedure 

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 30 april a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw 

motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Fleur Hordijk en Gerrit van Vegchel van Atrivé. 

Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van www.woongoed.nl of www.atrive.nl bezoeken. 

U kunt ook met Fleur Hordijk (tel. 06 12 34 25 76) of Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12) contact 

opnemen. Mailen kan ook f.hordijk@atrive.nl of g.van.vegchel@atrive.nl.  

 

De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in week 19. De gesprekken met de selectiecommissie 

staan gepland op in week 20 in Middelburg.  

 

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en 

betrouwbaarheid van de kandidaat. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. 

 

  

mailto:sollicitatie@atrive.nl
http://www.woongoed.nl/
http://www.atrive.nl/
mailto:f.hordijk@atrive.nl
mailto:g.van.vegchel@atrive.nl
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Bijlage: Expertise en competenties 
Overzicht van gewenste expertisevelden (kennis en ervaring) 

Het vervullen van de kerntaken van de RvC vraagt om expertise en competenties en een aantal persoonlijke 

eigenschappen. De RvC streeft naar een samenstelling waarin de gewenste expertise, competenties en 

persoonlijke eigenschappen vertegenwoordigd zijn. Ieder kennis- en ervaringselement moet bij minimaal 1 

lid van de RvC aanwezig zijn, bij de gekozen omvang van vijf personen. 
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Kennis van financiën en bedrijfseconomie 

• Financiële deskundigheid op strategisch niveau (betekenis van financiële cijfers voor de 
continuïteit en mogelijkheden van het bedrijf) en inzicht in de kwaliteit van de cijfers. 

• Deskundigheid op het gebied van ondernemingsfinanciering. Is thuis op de kapitaalmarkt. 
Heeft kennis van en ervaring met sturen van kasstromen. 

• Ervaring in het toezien op de beheersing van de risico’s die de corporatie loopt aan de hand 
van rapporten van het bestuur en de interne risicobeheersings- en controlesystemen. 

• Bedrijfsmatige kennis om mede de doelmatigheid van de organisatie te kunnen 
beoordelen. 

• Weten wat het betekent om op de markt te opereren. Ondernemend denken. 

• Vertrouwd zijn met een bedrijfsmatige manier van werken (oog voor effectiviteit en 
efficiency, resultaatgericht). 

 
 
bvk. 2 pers. 

Volkshuisvestelijke kennis 

• Kennis van en zicht op ontwikkelingen in de woningmarkt, ontwikkelingen in de vraag en in 
het aanbod, wederzijdse beïnvloeding van vraag en aanbod en het maken van strategische 
keuzen in dit kader. 

• Visie op (toekomstige) rollen van woningcorporaties binnen de volkshuisvesting in relatie 
tot maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Kennis en ervaring om visie te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting, 
leefbaarheid, vastgoedbeheer en projectontwikkeling. Zowel in relatie tot de 
maatschappelijke als tot de bedrijfsmatige opgave van de corporatie. 

 
 
bvk. 2 pers. 

Kennis van zorg, welzijn en maatschappelijk werk 

• Er is zicht op en kennis van de leefwereld van (toekomstige) huurders en de daarmee 
verbonden maatschappelijke velden. 

• Er is zicht op mogelijke (toekomstige) behoeften op het gebied van zorg en welzijn en 
zicht op wat er speelt in de betreffende branches. 

• Ervaring met maatschappelijke ondernemingen die opereren in een publiek speelveld. 

• Men weet wat het betekent om een maatschappelijke opgave als kernactiviteit te 
hebben, in de publieke schijnwerpers te staan en adequaat om te gaan met diverse 
overheidsorganisaties. 

 
 
bvk. 2 pers. 

Ervaring in het leiden van grotere organisaties/eenheden 

• Minimaal de helft van de leden heeft ervaring als eindverantwoordelijke van een 
organisatie die qua omvang en complexiteit minimaal vergelijkbaar is met Woongoed 
Middelburg of als manager van een groot organisatieonderdeel met ook strategische 
taken. 

• Eén van de leden heeft meer dan gemiddeld kennis van of ervaring met HRM-
aangelegenheden. 

• Eén van de leden heeft meer dan gemiddeld kennis van communicatieaangelegenheden. 

 
 
bvk. 2 pers. 
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Kennis van het openbaar bestuur en publieke dienstverlening 

• Kennis van en inzicht in de relatie met de overheid en bestuurlijk/politieke processen op 
lokaal en landelijk niveau. 

• Kennis van actuele, steeds wijzigende wet- en regelgeving en het kunnen inschatten van de 
consequenties respectievelijk risico’s daarvan voor de corporatie. 

 
 1 pers. 

Kennis van projectontwikkeling en vastgoed 

• Kennis van en ervaring met vastgoedexploitatie en projectontwikkeling en de financiële 

processen, fiscale en juridische aspecten en risico’s die daarbij horen. In ieder geval in 
voldoende mate om een signalerende functie te kunnen hebben, vinger aan de pols te 

houden en als klankbord te fungeren. 

• Kennis van en ervaring met de werkprocessen van vastgoedexploitatie, vastgoedbeheer/ 
onderhoud, ketensamenwerking en verduurzaming. Niet in detail, maar voldoende om de 
vinger aan de pols te houden en als klankbord te fungeren. 

 
 
 1 pers. 

 
 

Competenties voor alle leden van de RvC: attitude en vaardigheden 
De leden van de RvC tezamen moeten onderling een goed team vormen. Zij moeten zowel individueel als 

collectief een natuurlijk overwicht hebben. In het team nemen zij de ruimte om de eigen bijdrage te 

kunnen inbrengen en weten ze gebruik te maken van de inbreng van anderen voor de ei gen oordeels- en 

besluitvorming. Er is sprake van een open kritisch klimaat, waarbij naast een gevoel voor de eigen 

individuele verantwoordelijkheid, ook sprake is van een gevoel van ‘samen uit-samen thuis’. 

Van RvC-leden wordt ook verwacht dat zij de missie, visie en doelen van Woongoed Middelburg kunnen 

omarmen en beschikken over empathisch vermogen richting huurders en over maatschappelijke 

omgevingssensitiviteit. Het is van belang dat RvC-leden betrokkenheid voelen bij de context waarin 

Woongoed Middelburg werkzaam is. Voor de rolinvulling zijn onderstaande competenties van belang. 
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Maatschappelijke sensitiviteit 

• Interesse en gevoel voor wat er in de samenleving leeft en voor maatschappelijke 
verhoudingen. 

• Bijzondere aandacht voor diverse belanghebbenden, zoals (potentiële) huurders, 
gemeenten, samen werkingspartners in de maatschappelijke werkvelden. 

 
 
Allen 

Strategisch denken 

• Oog voor externe ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor Woongoed Middelburg. 

• Dat kunnen vertalen in implicaties voor strategie en beleid. 

 
 
Allen 

Snel overzicht en inzicht verwerven 

• Met informatie op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen met betrekking tot de 
essentiële aspecten van het functioneren van Woongoed Middelburg en de relevante 
externe ontwikkelingen. 

• Op basis daarvan evenwichtig kunnen oordelen. 

• Dat vereist ervaring met dit soort situaties en vraagstukken en analytisch vermogen. 

 
 
Allen 

Proactief kritisch 

• Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van het bestuur of collega-
commissarissen, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken 
entameren. 

• Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan. 

• Dat alles op constructieve wijze. 

 
 
Allen 
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 Besluitvaardig en verantwoordelijkheid willen nemen 

• Gevoel voor de rol als toezichthouder. 

• De verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor -ook lastige- besluiten. 

• Over inzicht en doortastendheid beschikken om dat op het goede moment te doen. 

 
 
Allen 

Werken in een team (samenwerken) 

• In het team de ruimte nemen om de eigen bijdrage te kunnen inbrengen. 

• Andersom gebruik weten te maken van de inbreng van anderen. 

• Kortom: de meerwaarde van de complementariteit moet tot zijn recht komen: eigen 
inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in je oordeel- en besluitvorming, 
alsmede bijdragen aan een open kritisch klimaat. 

• Naast een gevoel voor de eigen individuele verantwoordelijkheid, ook een gevoel van 
‘samen uit-samen thuis’. 

 
 
Allen & goede 
match 

 In staat tot kritische zelfreflectie 

• Als lid de eigen bijdrage als commissaris kritisch kunnen beoordelen en op basis daarvan zo 
nodig bijstellen en beslissen over voortzetting van de functie. 

• Zelfreflectie is voor de commissaris van bijzonder groot belang, omdat niemand toezicht op 
de RvC houdt. 

 
 
Allen 

 

Naast bovenstaande competenties zijn de volgende criteria nog van belang. Leden van de RvC van Woongoed 

Middelburg: 

1. Zijn onafhankelijk en onbevangen:  

o Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, 

medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis 

belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of de verdenking daarvan. 

o De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-commissarissen en ten 

opzichte van issues die spelen voor Woongoed Middelburg. 

2. Zijn integer: met gevoel voor de waarden en normen in onze samenleving en daarvoor staan in woord 

en daad.  

3. Hebben voldoende tijd voor de functie. 

 

Aanvullende eisen huurderscommissaris 
Twee van de leden van de RvC worden benoemd op bindende voordracht van de huurdersbelangen-

verenigingen. Deze positie dient zonder last of ruggespraak vervuld te worden, maar wel voldoende vanuit 

het perspectief van de huurders van Woongoed Middelburg. Aan de huurderscommissarissen worden 

daarom naast de hiervoor beschreven kennis- en ervaringscomponenten, attitude en vaardigheden de 

volgende aanvullende eisen gesteld. 

 

 • Heeft een duidelijke oriëntatie op de omgeving van Woongoed Middelburg, met name de 

gemeenschap/samenleving waarbinnen de stichting functioneert en haar doelgroepen daarin, om op basis 

daarvan voorgesteld beleid te kunnen toetsen.  

• Spreekt de taal van de huurder. Is in staat het perspectief van de huurders en huurdersorganisaties te 

vertegenwoordigen in discussies. Doet dit vanuit een objectieve grondhouding, zonder last en ruggespraak. 

• Fungeert als eerste aanspreekpunt van de RvC voor de huurdersorganisaties. Woont tweejaarlijks een 

bijeenkomst van de huurdersorganisaties bij om verbonden te blijven met en betrokken te blijven bij de 

huurders. 
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Aanvullende eisen voorzitter raad van commissarissen  
De RvC streeft naar een open klimaat waarin de leden en het bestuur de ruimte voelen om in goed 

vertrouwen en op respectvolle wijze de dialoog aan te gaan. Binnen de RvC is geen sprake van hiërarchie. 

RvC-leden zijn gelijken onder elkaar die elkaar in staat moeten stellen om op onafhankelijke wijze samen te 

komen tot oordeelvorming en besluitvorming. Dat vraagt om een specifieke rolinvulling van de voorzitter 

van de RvC die gekenmerkt wordt door de volgende punten: 

1. De voorzitter kan de vergadering leiden, zonder zelf leidend/sturend te zijn. Daarbij is van belang dat de 

voorzitter de RvC-leden en de bestuurder de ruimte biedt om met elkaar het gesprek aan te gaan op 

dusdanige wijze dat ieders inbreng tot zijn recht komt. Verder wordt verwacht dat de voorzitter in staat 

is de vergaderingen technisch goed te leiden.  

2. De voorzitter zorgt dat in het overleg sprake is van een open en veilig klimaat waarin ruimte is voor 

tegenspraak en de RvC-leden en de bestuurder zich vrij voelen om dilemma’s op tafel te leggen.  

3. De voorzitter bewaakt de kwaliteit van oordeelvorming en besluitvorming en ziet er op toe dat 

belangrijke kwesties grondig worden besproken en dat er besluiten worden genomen.  

4. De voorzitter is in staat om een goede sparringpartner te zijn voor de bestuurder, kan vertrouwen geven 

en biedt gepaste ondersteuning waar nodig.  

5. De voorzitter heeft kennis van en gevoel voor woonvraagstukken in het werkgebied van Woongoed 

Middelburg en heeft zicht op het maatschappelijk krachtenveld en kan signalen opvangen en 

bespreekbaar maken. 

6. De voorzitter heeft voldoende tijd om zijn rol goed te vervullen. 

 

 Bovenstaande rolinvulling vraagt om onderstaande aanvullende expertise en competenties: 

 

A
an

vu
lle

n
d

e 
e

is
en

 v
o

o
r 

d
e 

vo
o

rz
it

te
r 

1. Toont leiderschap indien nodig 

2. Is omgevingsbewust  

3. Kan delegeren/loslaten, hoeft niet overal bij te zijn 

4. Kan omgaan met druk en weet in moeilijke/complexe situaties gepaste interventies te doen zowel 

inhoudelijk als relationeel georiënteerd  

5. Kan voorzitten 

6. Kan luisteren en samenvatten 

7. Kan samenwerken en anderen de ruimte bieden 

8. Is tactvol en besluitvaardig 

9. Is transparant in zijn handelen  

10. Kan vertrouwen wekken. 

 
 


