
 

 

Profielschets lid Raad van commissarissen van Woningstichting Barneveld 

 

Algemeen 

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene 

gang van zaken binnen Woningstichting Barneveld en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad 

van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Woningstichting 

Barneveld en weegt daarbij de in aanmerking komende maatschappelijke belangen en de belangen 

van bij Woningstichting Barneveld betrokkenen af. De raad van commissarissen beslist over 

benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder(s). De raad van 

commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van 

commissarissen streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling qua geslacht, leeftijd, 

beroepsgroepen, kennis, expertise, persoonlijkheidskenmerken en competenties. De onderstaande 

specifieke deskundigheden        zijn binnen de raad van commissarissen aanwezig. Ieder lid heeft 

voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie binnen de Raad. De raad van commissarissen stelt 

vanuit zijn midden een remuneratie- en een auditcommissie in. Deze commissies bereiden de 

besluitvorming voor. Elke vorm of schijn van belangenverstrengeling tussen de Woningstichting 

Barneveld en de leden van de raad van commissarissen wordt vermeden. De raad van 

commissarissen heeft voldoende lokale verankering. 

 

Profielonderdelen 
 

Een lid van de raad van commissarissen voldoet aan de eisen van de Governance Code 

woningcorporaties, in het bijzonder: 

- is samen met de andere leden van verantwoordelijk voor het geheel van het 

functioneren van de raad van commissarissen 

- kan hoofdlijnen van het bestuur beoordelen 

- is onafhankelijk in oordeels- en besluitvorming en heeft een kritische houding 

- is integer en gaat vertrouwelijk om met informatie 

- is deskundig en heeft ervaring met strategisch en bestuurlijk beleidsniveau 

- heeft geen persoonlijk belang bij Woningstichting Barneveld of aan gelieerde ondernemingen 

- heeft een academisch werk- en denkniveau 

- heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de volgende gebieden 

• Financieel/fiscaal 

• HRM, organisatieontwikkeling 

• Juridisch 

• Vastgoed, projectontwikkeling 

• Volkshuisvesting, Wonen, welzijn en zorg en de daarmee verbonden 

leefbaarheidsaspecten 

- is betrokken op en heeft affiniteit met volkshuisvesting en de missie van de Woningstichting 

Barneveld 

- heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en een relevant netwerk 

- is toezichthouder, klankbord en werkgever van bestuur 

- heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden 

- kan samenwerken in teamverband en streeft consensus na 

 
Een lid van de raad van commissarissen voldoet aan de eisen van de Woningwet.  

 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen d.d. 7 december 2021. 


