
Profielschets leden van de RvC 
 
In het reglement van de RvC staan algemene criteria waaraan elke commissaris moet voldoen.  
“Iedere commissaris beschikt over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de financiële en 
volkshuisvestelijke prestaties in algemene zin te kunnen beoordelen. De commissarissen hebben 
daarnaast de verplichting op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.” 
 
Naast de algemene kwaliteiten waaraan de commissarissen moeten voldoen, zijn er voor de 
verschillende portefeuilles aparte profielschetsen gemaakt. Deze profielschetsen zijn aanvullend aan 
de in het reglement opgenomen beschrijvingen. 

 
Profiel: voorzitter / financiën 

 
- De voorzitter heeft als taak de vergaderingen van de RvC voor te zitten, de regie van de 

agenda te bewaken en de interne coördinatie binnen de RvC op zich te nemen. 

- De voorzitter is de spilfunctionaris naar de bestuurder 
- Heeft kennis van de financiën van corporaties. 
- Heeft een rol bij de beoordeling van de begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening, 

directieverslag en managementletter en onderhoudt contacten met de accountant. 

- Stelt het treasurystatuut vast en beoordeelt het treasurybeleid. Ziet toe op het lange termijn 
financieringsregime van de bestuurder en beoordeelt de planning en realisatie van de 
(commerciële) winstmogelijkheden versus de financiële risico’s.  

 
Profiel: vastgoedontwikkeling 

 

- Heeft kennis van (commerciële) projectontwikkeling, samenwerking met derden (aannemers, 
makelaars, gemeenten)  

- Heeft kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, bestemmingsplannen en 
andere wettelijke kaders m.b.t. bouwregelgeving 

- Heeft kennis om het meerjarenplan en de investeringsplannen te toetsen 
- Kan als sparringpartner optreden bij projectontwikkeling 
 

Profiel: sociaal / maatschappelijk / P&O 
 

- Heeft kennis van en volgt actief de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en relevante 
aanpalende beleidsterreinen. 

- Heeft een goede politieke antenne, is in staat informatie te verkrijgen en invloed uit te oefenen. 
- Heeft kennis van personele en organisatieontwikkelingen. 
- Beoordeelt de interne ontwikkelingen op het gebied van sociaal beleid aan de hand van de 

rapportages. 

- Toetst voorstellen betreffende organisatorische en personele inrichting. 
 

Profiel: juridische zaken 
 

- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, 
verbintenissenrecht/contractrecht, bouwrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, bestuursrecht en 
huurrecht. 

- Kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijk 
voortvloeiende procedures. 

- Kennis van statuten en reglementen. 
 

Profiel: Volkshuisvestelijk: 

- Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals Woningwet en BTIV 

- Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeente, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te 

betrekken en/of informeren 

- Kennis en/of ervaring in het maatschappelijke en politiek speelveld 

- Kennis van de (lokale) woningmarkt 

- Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave  voor de 

Woningstichting Tubbergen  

- Gevoel voor plattelandsproblematiek waaronder bijvoorbeeld krimp van de bevolking 


