
 

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN VIVESTE  
 
Algemene profieleisen  
Van alle leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij beschikken 
over de volgende kwaliteiten:  
 
Maatschappelijke betrokkenheid  
De leden van de raad onderschrijven niet alleen de doelen van Viveste, maar 
hebben grote maatschappelijke betrokkenheid. De leden hebben compassie met de 
mensen die het in onze samenleving niet op alle onderdelen zonder een beetje hulp 
redden. De leden van de raad zijn in staat die betrokkenheid overtuigend uit te 
leggen en weten hun compassie te verbinden met het werk in de raad van 
commissarissen.  
 
Persoonskenmerken  
De leden van de raad van commissarissen worden geselecteerd op hun 
persoonskenmerken. Belangrijke kenmerken voor het effectief kunnen functioneren 
van de raad zijn de bereidheid om te leren en ontwikkelen, het vermogen tot 
zelfreflectie en het bewustzijn van gedrag dat een bijdrage levert aan de raad als 
geheel.  
 
Vakbekwaamheid  
Leden van de raad verstaan het vak van toezichthouder. Dat wil niet zeggen dat alle 
leden al toezichthoudende functies vervuld moeten hebben. De raad verwelkomt 
evenzeer personen die in gesprekken en in een eventueel assessment, blijk geven 
van een bovengemiddeld inzicht in de eisen die vanuit eigentijdse governance aan 
het toezichthouden worden gesteld. Vakbekwaamheid is voor de raad geen 
momentopname maar vergt voortdurende scholing en ontwikkeling. De raad stelt 
hoge eisen aan de bereidheid daartoe. Fit & proper is niet een ding van de Autoriteit 
woningcorporaties maar allereerst van de raad van commissarissen zelf.  
 
Verbondenheid  
De leden van de raad onderschrijven de wijze waarop inhoud is gegeven aan het 
‘Eigenwijs Verbonden’ zijn van de raad van commissarissen. Ieder lid is bereid en in 
staat om een effectieve relatie te onderhouden met een toegewezen groep 
betrokken belanghebbenden.  
De meerderheid van de raad heeft binding met de regio en een of meer lokale 
gemeenschappen. Dat kan door wonen, (recent) werk of andere nevenfuncties. 
Naarmate die binding meer op afstand ligt, zijn leden bereid zich extra in te spannen 
om voeling te krijgen met wat er speelt in de lokale gemeenschappen op het brede 
terrein van het wonen. Leden van de raad hebben een van de lokale 
gemeenschappen als aandachtsgebied.  
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Opleiding en ervaring  
Leden van de raad hebben een (boven)gemiddelde kennis en ervaring op een van 
de inhoudelijke aandachtsgebieden van het toezicht. Die kennis en ervaring zal 
veelal opgedaan zijn in andere sectoren, binnen of buiten het maatschappelijk 
middenveld. De leden van de raad zorgen ervoor dat ze hun kennis en ervaring 
effectief weten te maken voor hun toezichthoudende taak bij Viveste. Daartoe 
volgende ze opleidingen of nemen ze deel aan seminars.  
 
Evalueren en leren/ontwikkelen  
De leden van de raad stimuleren elkaar om het reflectief vermogen te ontwikkelen 
en open te staan voor verbetersuggesties. De leden blijven leren (permanente 
educatie en evaluatie) om zo hun vakbekwaamheid te waarborgen. De raad volgt de 
ontwikkelingen in het vak van toezicht op de voet en bespreekt deze bij de jaarlijkse 
zelfevaluatie. Op deze wijze ontwikkelen raad en bestuur van Viveste een cultuur 
die eerder gevoed wordt door ‘moresprudentie’ dan jurisprudentie.  
 
Werkzaamheden  
De leden van de raad nemen als regel deel aan alle vergaderingen van de raad van 
commissarissen. De leden van de raad zijn bereid en in staat om het overige werk 
zo te verdelen dat ieder lid tot zijn recht komt en de werklast gelijkmatig is verdeeld. 
Concreet heeft elk lid een drietal aandachtsgebieden: inhoudelijk (kennis/ervaring), 
cluster belang/thema (relatie) en lokale gemeenschap (verbinding).  
 
De leden besteden na onderling overleg, tijd en aandacht aan contacten met de 
huurdersbelangenvereniging(en), de ondernemingsraad, het managementteam en 
de eventuele corporatieraad. Ook zorgen de leden ervoor in contact te staan met de 
medewerkers (bedrijfsfeest/receptie/stage/werkbezoek/etc.).  
Jaarlijks wordt voldoende tijd ingeruimd voor een inhoudelijk thema eventueel 
gekoppeld aan een strategische sessie. Jaarlijks wordt voldoende tijd ingeruimd 
voor het evalueren van het functioneren van de raad.  
 
Beschikbaarheid  
De leden van de raad van commissarissen zijn voldoende beschikbaar om effectief 
inhoud te kunnen geven aan hun functie bij Viveste. Dat is niet alleen een kwestie 
van het beschikbaar hebben van voldoende tijd op jaarbasis maar ook 
beschikbaarheid op korte termijn als de situatie bij Viveste daarom vraagt. De leden 
van de raad beschouwen het lidmaatschap van de raad van commissarissen niet 
als nevenfunctie maar als gelijkwaardig aan alle andere functies. Dat wil zeggen dat 
bij hoge urgentie de agenda in de zogenaamde hoofdfunctie moet kunnen wijken.  
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Voorzitter  
In lijn met de meest recente inzichten over de rol van de voorzitter van 
toezichthoudende organen, is de voorzitter geen ‘primus inter pares’. De voorzitter 
is verantwoordelijk voor de samenstelling en het functioneren van de raad. Daarmee 
is hij geen baas maar geeft wel leiding. Met name bij de zelfevaluatie, de 
permanente educatie en het functioneren van de leden wordt de voorzitter in de 
relevante literatuur en governancecode een eigenstandige verantwoordelijkheid 
toegedicht. De leden van de raad van commissarissen bij Viveste onderschrijven die 
rol en verantwoordelijkheid van de voorzitter en geven hem de ruimte om die 
verantwoordelijkheid in te vullen en waar te maken.  
 
De commissarissen dienen ook te beschikken over de volgende competenties, uit 
de op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
(BTIV): 
 
Authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helikopterview, integriteit en moreel besef, 
maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke 
oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, en zelfreflectie. 
 
Individuele profieleisen 
Daarnaast beschikken de individuele leden van de Raad van Commissarissen over 
vakinhoudelijke expertise op het gebied van:  
 
Financiën  

 Kennis en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke 
onderneming en maatschappelijk rendement;  

 Kennis van investeringsbeslissingen en riskmanagement;  
 Kennis op het gebied van fiscaliteiten en wet- en regelgeving;  
 Kennis om budgetten, begrotingen, meerjarenprognoses en jaarstukken te 

beoordelen;  
 
Wonen  

 Kennis en visie op (toekomstige) rol en positie van woningcorporaties;  
 Kennis en visie op de ontwikkelingen op de woningmarkt en woonmarketing;  
 Kennis en visie op leefbaarheid, woonsatisfactie en woonvormen;  
 Kennis en visie op het gebied van stedelijke ontwikkeling en herstructurering;  
 Kennis en visie op samenwerking met corporaties, gemeenten en andere 

partijen op de lokale en regionale woningmarkt.  
  



4 

Organisatie Personeel, HRM en Arbeidsverhoudingen  
 Kennis en visie op arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden;  
 Kennis en visie op het gebied van HRM;  
 Kennis en visie op het gebied van medezeggenschap;  
 Kennis en visie op het gebied van organisatieontwikkeling;  
 Affiniteit met digitale ontwikkelingen;  
 Kennis van en een visie op het gebied van communicatie;  
 Duidelijke klantvisie, aangaande de belangen van klanten en ontwikkelen van 

nieuwe ideeën.  
 

Samenleving, Opbouw, Wonen en Zorg  
 Kennis van demografische- en samenlevingsontwikkelingen;  
 Kennis van- en visie op multiculturele ontwikkelingen en sociaaleconomische 

ontwikkelingen;  
 Kennis en visie van ontwikkelingen op het gebied van beheer van 

zorgvastgoed.  
 
Portefeuille Vastgoed  

 Visie op het lange termijn perspectief van waardeontwikkeling en rendement 
van het Vastgoed;  

 In staat om de korte en lange termijnfinanciering te beoordelen in relatie tot 
de maatschappelijke opgave;  

 In staat om investeringsprogramma’s te beoordelen op zowel financieel als 
maatschappelijk rendement;  

 Kennis, ervaring en visie op het sturen op bedrijfsmatige en maatschappelijke 
waarde;  

 Duidelijke visie bij de optimale verhouding tussen direct- en indirect 
rendement van de vastgoedportefeuille;  

 Duurzaamheid. 
 


