
 
 
 
 
Algemeen profiel leden Raad van Commissarissen De Huismeesters 

Voor alle leden van de Raad van Commissarissen is het van belang, dat zij bestuurlijk in staat zijn goed te 
kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan 
directiebesluiten zoals die zijn opgenomen in voorstellen van de directie. Hiervoor is interesse in 
volkshuisvestelijke vraagstukken en algemene bedrijfskundige kennis vanuit een ondernemerscontext 
onmisbaar. Verder is van belang dat de leden van de Raad van Commissarissen zich kunnen inleven in de 
maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie.  
 
Eén van de taken van de Raad van Commissarissen is de signaal- en klankbordfunctie voor de directeur. Voor 
de leden van de Raad betekent dit, dat zij over de juiste kwaliteiten beschikken om deze functies goed uit te 
oefenen zoals: inlevingsvermogen, het bewaren van de juiste afstand en overzicht kunnen hebben in de grote 
lijnen zonder hierbij de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel 
en als college, moet in staat zijn de directeur met gezag en respect te begeleiden en waar nodig een spiegel 
voor te houden.  
 
Persoonlijke eisen te stellen aan alle leden van de Raad van Commissarissen 
Alle leden van de Raad van Commissarissen moeten in staat zijn De Huismeesters bestuurlijk op grote lijnen te 
volgen. Naast de bovenvermelde kwaliteiten dienen ze daarbij te beschikken over een persoonlijke instelling 
die gericht is op een afstandelijke opstelling ten aanzien van uitvoering van taken. Ze moeten zich onafhankelijk 
ten opzichte van personen en deelbelangen kunnen opstellen, zorgvuldig zijn en bereid zijn tot goed overleg en 
samenwerking. Verder zijn gewenst een zekere wijsheid, maatschappelijke betrokkenheid en aanzien alsmede 
een breed netwerk aan contacten. 
  
Eisen aan leden benoemd op voordracht van organisaties/groeperingen 
Deze leden dienen het vertrouwen van de “voordragende partij” te hebben, werkend vanuit het besef, dat 
deze partij niet hun “achterban” is waar ze rekening en verantwoording aan moeten afleggen. 
 
Aandachtsgebieden binnen de Raad van Commissarissen 
In de Raad van Commissarissen is kennis aanwezig over verschillende “portefeuilles”: 
 

• Sociaal – maatschappelijke aspecten (volkshuisvestingsbeleid, de primaire doelstelling van de 
corporatie); volkshuisvestelijk deskundige  
 

• Financieel – economische aspecten (financieel /economisch beleid, bewaken van de financiële 
doelstelling van de corporatie); financieel deskundige 
 

• Juridische aspecten (openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening); bestuurlijk 
deskundige 
 

• Bedrijfsorganisatorische aspecten (organisatie¬beleid; het functioneren van de onderneming op het 
gebied van organisatie, personeel, management); organisatiedeskundige 


