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Profielschets Raad van Commissarissen                                                                             

Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw                                    
 

Algemeen                                                                                                                                          

Plicht Getrouw is een woningcorporatie met 812 wooneenheden en Bennekom als 

specifiek werkgebied. De corporatie heeft gekozen voor een beperkte bestuurlijke 

organisatie waarbij de uitvoerende taken geheel zijn uitbesteed. Het Bestuur wordt 

gevormd door de voorzitter en vier leden. Het Bestuur vormt feitelijk de directie van 

de corporatie. De bestuursleden zijn niet in loondienst maar voeren hun taken tegen 

een beperkte vergoeding  uit. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 

beleid  en de uitvoering daarvan, geeft gevraagd en ongevraagd advies en oefent 

een aantal specifieke bevoegdheden uit. De leden van de Raad zijn bij voorkeur 

woonachtig in het werkgebied van Plicht Getrouw of hebben daar kennis en voeling 

mee. 

De bovenomschreven aard en omvang van woningcorporatie Plicht Getrouw en het 

beeld dat dit de komende 10 jaar min of meer gelijk zal blijven, zijn bepalend voor de 

omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen, die uit drie leden 

bestaat. 

         

Plaats in de organisatie 

De Raad van Commissarissen is een intern toezichthoudend orgaan van Plicht 

Getrouw. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op functioneren van het 

Bestuur. Hierbij zal de Raad van commissarissen aan de hand van een aantal 

uitgangspunten een beoordeling maken van het functioneren van Plicht Getrouw en 

de wijze waarop en de mate waarin het Bestuur de haar opgelegde taak uitvoert. 

De Raad van Commissarissen heeft hiermee een functionele relatie met het Bestuur. 

De juridische relatie komt onder ander naar voren bij het mede ondertekenen van de 

jaarstukken en bijbehorend beredeneerd verslag. De Raad van Commissarissen 

functioneert niet als werkgever, noch oefent zij in die hoedanigheid enige 

bevoegdheid uit. 
 

Hoofdaccenten 

Hoofdaccenten in het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn het 

toetsen, het beoordelen en het toezicht houden op het bestuurlijk functioneren van 

Plicht Getrouw en het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Plicht 

Getrouw. De Raad van Commissarissen heeft geen bevoegdheden op gebied van 

beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling. De Raad heeft beperkte 

representatieve en vertegenwoordigende functies .  
 

Deskundigheid en ervaring 

De Raad van Commissarissen oefent haar taken als eenheid uit, waarbij van elk lid 

wordt verwacht te beschikken over: 

• Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Plicht Getrouw 
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• Het vermogen de maatschappelijke doelstelling te bewaken, ook door een 

evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het 

deskundigheids- en ervaringsgebied; 

• Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring; 

• Een academisch niveau van denken en functioneren; 

• Inzicht in bestuurlijke processen; 

• Inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een 

continuïteitsdoelstelling aan een organisatie; 

• Het vermogen evenwicht te zoeken tussen de noodzaak het Bestuur de nodige 

ruimte te geven en de noodzaak het Bestuur de juiste vragen te stellen; 

• Het vermogen binnen de Raad in teamverband te werken; 

• Een relevant netwerk in het werkgebied van Plicht Getrouw; 

• Het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren; 

• Integriteit 
 

De leden moeten  over voldoende tijd beschikken om serieus invulling te geven aan 

het toezichthouderschap, uitgaande van minimaal zes vergaderingen per jaar. Ook 

zal elk individueel lid bereid moeten zijn zich jaarlijks bij te scholen op actuele 

thema’s en op eventueel ontbrekende basiskennis. Zij moeten affiniteit met de 

sociale woningsector hebben en over ruime bestuurlijke of managementervaring 

beschikken.                              
 

Specifieke eisen                                                                                                                                        

Binnen de Raad van Commissarissen moet op diverse terreinen voldoende 

specifieke deskundigheid en ervaring bij één of meer leden aanwezig zijn, o.a. ten 

aanzien van:                                              

• Openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Harkema) 

• Financiën en bedrijfseconomische aspecten (Fredriks) 

• ICT (Fredriks) 

• Management en organisatie (Oosterveld) 

• Projectontwikkeling en bouwtechnische zaken (Harkema) 

• Duurzaamheid (Oosterveld) 

• Veiligheid (Harkema) 

Het streven is dat de leden van de Raad van Commissarissen op hun specifieke 

deskundigheids- gebied(en) nog actief zijn en op de hoogte zijn van relevante 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

De Raad kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Een van de leden 

voert het secretariaat. 

 

Goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van de RvC Plicht Getrouw op 

maandag 1 oktober 2018 

 


