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Profielschets1 

Raad van Commissarissen 

Oost Flevoland Woondiensten 
 

1. Taak en werkwijze  

De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn in de wet, statuten en 

het reglement RvC van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) weergegeven.  

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur van OFW en op de algemene gang van 

zaken bij OFW en de door haar in stand gehouden onderneming.  

Specifiek houdt de RvC toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen, de 

ontwikkeling van het vermogen (de financiële continuïteit), de legitimiteit van besluiten en 

handelingen, het maatschappelijk presteren, de governancestructuur en de integriteit en het 

functioneren van het bestuur. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde en vervult de 

werkgeversrol ten aanzien van het bestuur.  

Zie ook het document ‘Onze visie op besturen en toezichthouden bij OFW’. 

 

 De frequentie van de reguliere vergaderingen van de RvC met het bestuur is minimaal 4 

keer per jaar.  

 Bij deze vergaderingen kunnen ook anderen aanwezig zijn  (zoals de manager 

Bedrijfsvoering, accountant en controller). 

 Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de RvC een overleg zonder de bestuurder.  

 Daarnaast zijn er themabijeenkomsten, ontmoetingen met interne en externe 

belanghebbenden, bezoek aan projecten / wijken en een jaarlijkse zelfevaluatie. 

 De tijdsbesteding is circa 15 dagen per jaar (en de voorzitter circa 22 dagen). 

 Permanente Educatie (PE) is van toepassing. Een RvC-lid behaalt (door het volgen van 

cursussen, masterclasses etc.) minimaal 5 PE-punten per jaar. 

 

2. Samenstelling 

 De RvC telt vijf natuurlijke personen die onafhankelijk zijn van bij OFW betrokken 

deelbelangen.  

 Voor benoeming van twee leden mag de huurdersorganisatie een bindende voordracht 

doen. 

 RvC-leden vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen. 

 De RvC streeft naar een divers samengestelde RvC, in de overtuiging dat deze diversiteit 

bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming en de gedachtewisseling die daaraan 

vooraf gaat. Deze diversiteit komt onder meer tot uitdrukking in een evenwichtige 

verdeling van deskundigheden en eigenschappen, een evenwichtige spreiding van de 

maatschappelijke focus, de leeftijd en het geslacht van commissarissen en hun 

professionele achtergrond..  

 Minimaal twee leden zijn woonachtig en hebben een netwerk in de gemeente Dronten. 

 Het commissariaat is onverenigbaar met een aantal andere functies/lidmaatschappen 

(zie bijlage bij deze profielschets). 

 De RvC benoemt zichzelf. Benoeming vindt plaats nadat de Minister een ‘positieve 

zienswijze’ heeft uitgebracht. De kandidaat ondergaat hiervoor op basis van de 

Woningwet een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets bij de Autoriteit 

woningcorporaties. 

 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter.   

 Elk RvC-lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en kan eenmaal herbenoemd 

worden voor vier jaar. 

 De RvC heeft een auditcommissie (bestaande uit twee RvC-leden). 

                                                 
1 Zie artikel 11 statuten stichting OFW en bepalingen 3.2 en 3.16 Governancecode. 
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 De RvC heeft een selectie- en remuneratiecommissie (bestaande uit de voorzitter en 

vicevoorzitter van de RvC) 

 De RvC werkt met een jaarplan, waarin zijn opgenomen: de geannoteerde jaarkalender, 

de actuele profielschets, het actuele rooster van aan- en aftreden en het PE-

puntenoverzicht. 

 De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.  

 Voorafgaand aan een herbenoeming wordt het profiel en de participatie van het 

aftredende lid geëvalueerd. Bij de werving van een nieuw lid wordt bezien aan welk 

onderdeel van deze profielschets de betreffende commissaris moet voldoen. 

 

3. Profiel 

Het profiel van de RvC is als volgt samengesteld: 

A. Eisen aan kennis en ervaring aan alle leden 

B. Eisen aan kennis en ervaring in raad als geheel 

C. Competenties 

 

A.  Eisen aan kennis en ervaring alle leden 

- Affiniteit met en in staat zijn tot het bewaken van de maatschappelijke doelstelling 

van OFW;  

- Brede maatschappelijke belangstelling en ervaring; 

- HBO- of academisch niveau van denken en functioneren; 

- Inzicht in bestuurlijke processen; 

- Inzicht in het bedrijfsmatig werken van en het werken met continuïteitsdoelen van 

een organisatie; 

- Vermogen tot het bewaren van evenwicht tussen het ruimte bieden aan bestuur en 

organisatie enerzijds, en het kritisch bevragen van het bestuur anderzijds; 

- Vermogen binnen de RvC in teamverband te werken; 

- Beschikken over voor OFW relevant netwerk; 

- Bereidheid voldoende tijd vrij te maken voor het uitoefenen van de functie. 

 

B. Eisen aan kennis en ervaring in de raad als geheel 

De raad dient als geheel te beschikken over de volgende deskundigheden, zonder dat deze 

bij elk lid aanwezig hoeven te zijn. 

Inhoud 

- Volkshuisvesting, positionering woningcorporaties, ruimtelijke ordening en woningmarkt;  

- Vastgoedontwikkeling, -beheer en duurzaamheid; 

- Vastgoedsturing en vastgoedwaarderingsvraagstukken; 

- Huurdersparticipatie en huurdersvraagstukken, klantbejegening / dienstverlening;  

- Zorg en welzijn en samenlevingsontwikkeling. 

 

Governance / compliance 

- Governance van (met name maatschappelijke) organisaties en kennis van actuele 

governance- en compliance-vraagstukken;  

- Relevante wet- en regelgeving en algemene kennis van juridische zaken;  

- Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en inzicht in bestuurlijke 

besluitvormingsprocessen; 

- Inzicht in / bekendheid met (lokale) politieke en maatschappelijke verhoudingen / 

belangen; 

  

Bedrijfsvoering / financiën  

- Financiën, control en riskmanagement en fiscaliteiten; 

- Bedrijfsvoering, ICT, processturing, privacy en het risicobeheer daarvan; 
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- Arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en management development; 

- Marketing en marktcommunicatie. 

 

C. Competenties2 

1. Authenticiteit: consistent en open;  

2. Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand, bewustzijn van complexiteit 

woningcorporaties; 

3. Helikopterview; 

4. Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar; 

5. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol 

corporaties;  

6. Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen; 

7. Teamspeler; 

8. Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust; 

9. Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing); 

10. Zelfreflectie; 

11. Analytisch: weet tot de kern door te dringen; kan hoofd- en bijzaken scheiden; kan op 

basis van symptomen achterliggende problemen waarnemen en verwoorden; weet 

complexe zaken te overzien. 

 

Bezoldiging en verzekering 

De bezoldiging is vastgesteld op basis van de WNT-staffel / bezoldigingsklasse E en is conform de 

bindende beroepsregel van de VTW. Daarnaast geldt:  

 Kosten voor relevante cursussen/trainingen worden vergoed .  

 Er is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten in verband met het uitoefenen van de 

functie van commissaris. 

 RvC-leden ontvangen het Aedes-magazine. 

 De commissarissen worden verondersteld lid te worden van de VTW; de contributie hiervoor  

wordt door OFW betaald. 

 Reiskosten worden niet vergoed. 

 

Meer informatie 

Meer informatie (o.a. over de organisatie, huidige samenstelling en reglement van de RvC, onze 

visie op besturen en toezichthouden, statuten, governancecode en -structuur, integriteitscode & 

klokkenluidersregeling, het beleid, de jaarstukken, visitatierapporten en over 

huurdersorganisatie HBV) is te vinden op www.ofw.nl. 

 

  

                                                 
2 1 t/m 10 zie bijlage 1 bij art. 19 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. 

http://www.ofw.nl/
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Bijlage – Onverenigbaarheden 

 

Ingevolge artikel 30 lid 6 van de Woningwet 2015 geldt een aantal onverenigbaarheden voor het 

RvC-lidmaatschap (a t/m i). Aanvullend hierop stelt OFW nog een aantal onverenigbaarheden (j 

t/m m)3. 

a. het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling; 

b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting 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 als bedoeld in 

artikel 61d van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende 

lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b 

van de Woningwet 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 Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie; 

e. het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere rechtspersoon of 

vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien 

een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap; 

f. het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar 

de stichting haar zetel 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 

stichting haar zetel 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 stichting haar zetel 

heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de 

belangen van waterschappen te behartigen; 

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 stichting of bij de 

ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting; 

j. een arbeidsovereenkomst (als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek) met de stichting; 

k. een arbeidsovereenkomst (als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek) met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, waarvan de 

belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting; 

l. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd 

partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid 

van het bestuur, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer van de stichting; 

m. een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst met een werknemersorganisatie 

welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers 

van toegelaten instellingen. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Daarnaast is de Wet bestuur en toezicht van toepassing. Het maximum aantal commissariaten dat een 

persoon bij ‘grote’ rechtspersonen (groot in de zin van het jaarrekeningenrecht ) tegelijkertijd mag vervullen 

is vijf. 
 


