Competenties en normen
Raad van Commissarissen

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar
wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.
Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid
en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het
tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurder.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor
de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op
bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en
kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen.
Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral
als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden.
Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische
normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed
voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt
binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan.
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere
ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders.
Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse

belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt
zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven
grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot
onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in
staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van
financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het
gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in langetermijn doelstellingen
en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en
uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf
als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan
hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft
op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van
gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

normen
Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met:
a.

het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;

b.

het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de toegelaten instelling of haar directe
rechtsvoorganger;

c.

het eerdere lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 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 is gegeven of
een maatregel als bedoeld in artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, 61h, eerste lid,
104a, eerste lid, 105, eerste lid, of 120b 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 toezicht van de betrokken
toegelaten instelling zitting heeft in die zodanige raad of instantie;

e.

het lidmaatschap van een orgaan van, en een functie bij, een andere rechtspersoon of vennootschap
die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, indien een bestuurder van de
toegelaten instelling bestuurder is van die rechtspersoon of vennootschap;

f.

het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders van een gemeente waar de
toegelaten instelling haar woonplaats 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 toegelaten
instelling haar woonplaats 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 toegelaten instelling haar
woonplaats heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt
de belangen van waterschappen te behartigen, en

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 toegelaten instelling of bij de
ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting.

Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen, in aanmerking wenst te komen, wordt niet
daarin benoemd dan nadat hij aan de instantie die tot die benoeming bevoegd is een verklaring heeft
overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij
enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht
ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel is opgelegd en
dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.
Commissarissen kunnen huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen zijn.

i

Zie Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, bijlages bij artikel 19 alsmede Woningwet artikel
30.

