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PROFIEL voorzitter raad van toezicht Stichting 3B Wonen 

 
De raad van toezicht van de Stichting 3B Wonen, hierna te noemen ‘de raad’, stelt in zijn 

vergadering van 7 november 2016 het volgende profiel voor zijn voorzitter vast. 

 

Overwegend en op basis van de uitgangspunten dat: 

- de raad handelt volgens van toepassing zijnde bepalingen in de wet, de statuten van  

3B Wonen, het reglement voor de raad van toezicht en de Governance Code 

Woningcorporaties; 

- voor de leden van de raad een profielschets is opgesteld; 

- de raad het van belang acht dat voor zijn voorzitter gezien zijn bijzondere 

verantwoordelijkheid en taken een aparte profielschets wordt vastgesteld; 

- de raad en de voorzitter bij het invullen van de vacature van voorzitter alsmede bij het 

invullen en beoordelen van het functioneren van de voorzitter deze profielschets als richtlijn 

wensen te hanteren;  

- de voorzitter vanuit de statuten en het reglement voor de raad van toezicht een bijzondere 

positie en een voorbeeldfunctie heeft. De voorzitter verantwoordelijk is voor het 

functioneren van de raad zodat dit met zich brengt, dat voor hem boven de profielschets 

voor leden van de raad op enkele terreinen aanvullende deskundigheid en kwaliteit van 

belang zijn. 

Zo vereist voorzitterschap leidinggevende kwaliteiten maar ook beschikbaarheid in tijd. Het 

tijdsbeslag voor een goede uitoefening van de taak van voorzitter zal in de regel hoger 

liggen dan voor een lid van de raad. 

 

In de voorzitter dienen de volgende aspecten terug te vinden te zijn: 

- specifieke deskundigheid op enkele kennisgebieden nodig voor het functioneren van de 

corporatie en een gemiddelde kennis en belangstelling voor de overige kennisgebieden van 

de corporatie; 

- ruimtegevend voor overleg en gedachtenvorming; 

- sturend naar gedragen besluitvorming;  

- bindend; 

- sterke onafhankelijkheid en voorkomen van mogelijk tegenstrijdige belangen; 

- beschikbaarheid. 

 

Beschrijving van het profiel 

Hierbij wordt in aansluiting op de profielschets voor de leden van de raad onderscheid gemaakt naar 

een vijftal invalshoeken, te weten: 

1. Kennisgebieden; 

2. Competenties; 

3. Persoonskenmerken; 

4. Houdingsaspecten; 

5. Leidinggevende kwaliteiten. 

 

1. Kennisgebieden 
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De voorzitter van de raad heeft op enkele van de volgende terreinen deskundigheid en op de andere 

terreinen kennis en belangstelling: 

- financieel-economisch terrein; 

- volkshuisvesting/wonen/maatschappelijk ondernemen; 

- sociaal-maatschappelijke vraagstukken; 

- organisatiekunde waaronder HRM; 

- bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen; 

- juridische en fiscale kennis in relatie tot het werkterrein; 

- projectontwikkeling; 

- PR en marketing. 

 

2. Competenties 

De voorzitter van de raad dient over de volgende competenties (kennis van en ervaring met) te 

beschikken: 

- helikopterview; 

- inzicht in strategische afwegingsprocessen en besluitvorming, 

-  analytisch vermogen; 

- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 

- kunnen onderhouden van netwerken; 

- het onderscheid tussen toezicht en besturen kennen en handhaven alsmede het functioneren als 

klankbord voor de statutair directeur; 

- het vermogen het handelen van de statutair directeur alsmede andere leden van de raad 

kritisch te beoordelen; 

- werken in teamverband; 

- compromisbereid, een ‘bruggen-bouwer’; 

- besluiten kunnen doen nemen.  

 

3.  Persoonskenmerken 

De volgende kenmerken dienen bepalend te zijn voor het functioneren van de voorzitter: 

- integer; 

- affiniteit met de volkshuisvesting en de primaire doelgroep; 

- los staan van ieder deelbelang; 

- ervaren bestuurder of toezichthouder; 

- sociaal vaardig; 

- bij voorkeur woonachtig of werkzaam in de gemeente Lansingerland 

 

4.  Houding 

De houding van de voorzitter wordt gekenmerkt door: 

- positief kritisch in een goede verstandhouding; 

- initiërend en stimulerend in de raad; 

- betrokken met gevoel voor distantie; 

- leden van de raad en statutair directeur in waarde laten, niet dominant. 

 

5.  Leidinggevende kwaliteiten 

De voorzitter zit de vergadering voor, geeft leiding aan de raad en beschikt derhalve over 

leidinggevende kwaliteiten blijkende uit: 

- luistervaardigheid; 
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- initiërend; 

- persoonlijkheid; 

- (bestuurlijke) toezichthoudende ervaring; 

- bindend. 

    




