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Profielbeschrijving vacature profiel ondernemerschap 
 

Organisatie  
BrabantWonen is een woningcorporatie met ruim 18.000 woningen, kantoren, winkels en 
garages in de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch. Daarnaast bezit BrabantWonen 

verzorgings- en verpleeghuizen met ruim 3.000 eenheden in Brabant Noordoost.   

 
Vanuit Oss en ’s-Hertogenbosch werken zo’n 200 medewerkers samen met voornamelijk lokale 

partners aan een prettige woonomgeving voor de bewoners. 
 

BrabantWonen heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen in zowel Oss 

als ’s-Hertogenbosch. BrabantWonen bepaalt in belangrijke mate mede het gezicht van 
beide steden. Daarnaast is BrabantWonen in de regio actief. BrabantWonen heeft een sterke 

financiële positie en is dus in staat een passende invulling te geven aan de maatschappelijke 
opdracht. 

 

Missie, Visie & Kernwaarden 
Missie 

Drijvende kracht achter goed wonen en leven. 
 

Visie 

Samen maken we het verschil. 
 

De samenleving rekent in toenemende mate op ons en kán ook op ons rekenen. Dat geldt met 

name in de regio. Wij zetten onze capaciteit in om de leef- en woonsituatie van mensen te 
verbeteren. Vandaag, morgen en overmorgen. Dat gaat verder dan alleen het bouwen en 

onderhouden van goede en betaalbare woningen. Wij willen een voortrekkersrol vervullen om, 
samen met anderen, de leefbaarheid van buurten te verbeteren, goede voorzieningen voor 

zorg en welzijn te realiseren. 

 
Kernwaarden 

De kernwaarden vormen de persoonlijkheid van BrabantWonen: 
 

Met respect voor mens en omgeving 

Dit zegt alles over onze motivatie. We zijn gericht op duurzaamheid. Het verplicht ons op 
ieder moment zorgvuldig om te gaan, zowel met de mensen waarvoor, als de omgeving 

waarin wij onze dingen doen. En, niet in de laatste plaats, om respectvol met elkaar om te 

gaan. 
 

Gepassioneerd betrokken bij de samenleving 
Zo staan we in de wereld. Onze betrokkenheid is nooit vrijblijvend en nooit 

onderhandelbaar. Gepassioneerd voegt daar onze gedrevenheid aan toe. Samen staan ze 

model voor onze bereidheid grensverleggend te willen werken in buurten en wijken, met en 
voor de bewoners. En dat gaat verder dan bouwen en beheren van woningen. 

 
Open en aanspreekbaar 

Dit zegt alles over onze houding. We zoeken actief de dialoog en gaan de confrontatie niet uit 

de weg. We nodigen en dagen partners uit om met ideeën te komen. We luisteren naar onze 
samenwerkingspartners en naar onze klanten. We zijn zichtbaar in de wijken en buurten, 

aanspreekbaar voor iedereen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 
 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor BrabantWonen geen hoofdstuk, maar een leidend principe, een 
onlosmakelijk onderdeel van onze manier van denken en doen. Duurzaamheid is voor 

BrabantWonen niet alleen techniek of energie. Duurzaamheid is meer! Ze is verbonden met 

gezondheid, met leefbaarheid, met het gedrag van medewerkers, huurders en partners in 
de keten en vraagt daarmee om een brede, integrale benadering. BrabantWonen heeft zich 
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verbonden aan twee grote landelijke opgaven. Voor 2050 is het doel een CO2 neutrale 
woningvoorraad en een volledig circulaire economie. BrabantWonen heeft dit vertaald in vier 

programma’s: verduurzamen van onze energie, circulair wonen en werken, versterken van 

biodiversiteit en het vergroten van de collectieve bewustwording. 
 

BrabantWonen hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. 
Daarom onderschrijft en hanteert BrabantWonen de Governancecode Woningcorporaties. 

 

Uitgebreide achtergrondinformatie over BrabantWonen vindt u op: www.brabantwonen.nl.  
 

Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen (RvC) van BrabantWonen bestaat uit zes leden. Hiervan zijn 

twee leden op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd, evenwel zonder last of 

ruggespraak. De leden van de RvC worden voor een periode van vier jaar benoemd en 
kunnen voor een volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd.  

 
Hoofddoel van de RvC is toezichthouden op de volkshuisvestelijke prestaties en de financiële 

continuïteit van BrabantWonen. Als uitgangspunt voor hoogwaardig toezicht wordt 

aangemerkt, dat de leden van de RvC onafhankelijk en professioneel zijn in hun rol als 
toezichthouder. 

 
De taak van de RvC als intern toezichthoudend orgaan bestaat in principe uit twee 

hoofdtaken, te weten: 

• De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang 
van zaken binnen BrabantWonen. Het betreft hier onder meer de omvang van het 

vermogen (de financiële continuïteit), de rechtvaardigheid van de uitgaven (de 
legitimiteit), het maatschappelijk presteren, de governancestructuur en een aantal 

gedragsaspecten (integriteit), en het functioneren van de bestuurder.  

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van de hoofdlijnen van 
beleid. 

 

De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn van belang: 
• Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvC, naast 

informatie van de bestuurder, zich laat informeren door bijvoorbeeld Ondernemingsraad, 
accountant, huurdersorganisaties, gemeenten, belanghouders, etc. 

• Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding is een voorwaarde voor goed 

toezicht. De onafhankelijkheid van partijen waarmee BrabantWonen zakelijke relaties 
heeft, is evident. 

• Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de RvC zowel gevraagd als 
ongevraagd advies. 

• Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht 

impliceert beperking. 
• De RvC houdt jaarlijks een zelfevaluatie waarin de bijdrage van de leden afzonderlijk en 

het functioneren van de RvC als team wordt geëvalueerd. 

• De RvC komt tenminste 5 maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de 
toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. 

• BrabantWonen verstrekt een passende beloning. 
 

Daarnaast heeft de RvC een aantal statutaire bevoegdheden en fungeert als werkgever van 

het bestuur. De heer ir. H.M.H. Windmüller bekleedt de functie van bestuurder. Hij geeft 
leiding aan de directeur Klant & Samenleving, de directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering, de 

manager Strategie, Beleid & Organisatie, de bestuurssecretaris en de bestuurssecretaresse. 
 

De rol als werkgever wordt professioneel ingevuld. Jaarlijks wordt samen met de bestuurder 

een aantal te bereiken doelen voor het komende jaar vastgesteld en wordt het functioneren 
van de bestuurder geëvalueerd en beoordeeld. 

http://www.brabantwonen.nl/
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De RvC streeft ernaar zo volledig mogelijk te functioneren volgens de Governancecode 
Woningcorporaties. De codes en wijze waarop de RvC zijn taken invult, zijn te raadplegen 

via de website van BrabantWonen. 

 
In de RvC moeten zowel diverse deskundigheden als een spreiding van maatschappelijke 

focus aanwezig zijn teneinde het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen 
overzien. Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling, de 

individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede 

harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De huidige RvC voldoet aan dit profiel.  
 

Profielschets leden van de Raad van Commissarissen 
Algemeen 

• Ieder lid heeft een brede maatschappelijke belangstelling en dient affiniteit met de 

volkshuisvestingssector en de doelstellingen van BrabantWonen te hebben. 
• Een meerderheid van de RvC is bekend en betrokken met de regio waarin 

BrabantWonen actief is. 
 

Specifiek voor deze vacature 

• Het nieuw te werven lid is een vernieuwer en denkt gemakkelijk buiten de bestaande 
kaders. Het lid geeft een impuls aan het denken van de bestuurder, door zaken vanuit 

een andere relevante invalshoek te benaderen, waarbij toekomstgerichtheid voorop 
staat. 

• Het nieuw te werven lid heeft ruime ervaring opgedaan in een (middelgrote tot grote) 

profit organisatie, ervaring met onder andere opereren vanuit samenwerkingsverbanden 
(ketensamenwerking), professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. 

• Het nieuwe lid heeft ervaring als eindverantwoordelijke van een organisatie, bij voorkeur 
vanuit bestuurlijke en/of toezichthoudende rol. 

 

Kennis en ervaring 
• Ieder lid is een generalist en beschikt over strategisch inzicht. 

• De RvC beschikt over voldoende boardroom ervaring, bestuurlijke en/of management 

ervaring in de publieke en/of private sector. 
• Twee leden van de RvC hebben op voordracht van de huurdersorganisaties zitting in de 

Raad, evenwel zonder last of ruggespraak.  
• Ieder lid moet algemene financiële kennis hebben om op hoofdlijnen de jaarstukken, de 

begroting en de kwartaalrapportages te kunnen beoordelen en het treasurybeleid te 

kunnen volgen. 
• Ieder lid heeft inzicht in taken en rollen tussen RvC en bestuur en is bekend met de 

issues van de corporate governance. 
• Ieder lid heeft het vermogen de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te 

kunnen uitoefenen. 

• Ieder lid is bekend met bestuurlijke netwerken en heeft daar toegang toe. 
• Ieder lid is in staat sociale, economisch, maatschappelijke en politieke signalen te 

vertalen naar het beleid van BrabantWonen.  

• Ieder lid heeft een HBO/academisch niveau. 
 

Daarnaast gelden de volgende criteria: 
• Onafhankelijkheid: ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van overige 

commissarissen, in formele zin en in mentale houding. De bepalingen met betrekking tot 

tegenstrijdige belangen in de Governancecode Woningcorporaties zijn hierbij ook van 
toepassing. 

• Beschikbaarheid (tijd) en betrokkenheid: elke commissaris moet voldoende tijd 
hebben om actief aanwezig te zijn en de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden; te 

beoordelen op basis van het totaal van hoofdfunctie en nevenfuncties bij aanvang, en bij 

herbenoeming aan de hand van geleverde performance. 
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Competenties 
Leden van de Raad van Commissarissen dienen over de volgende competenties te beschikken: 

 

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 een 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 toezichthoudende 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 lange termijn doelstellingen en een strategische 
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planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die 
de instelling loopt en neemt bijbehorende 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. 

 

Overige informatie 
Procedure 

De Raad van Commissarissen wordt in deze procedure ondersteund door drs. Puck Dinjens 
van Governance in Balans. De reactietermijn voor deze vacature, sluit op 20 mei 2018. 

 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 moeten 

woningcorporaties voorgenomen benoemingen van de leden van de Raad van 

Commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). Een benoeming zonder zienswijze of een negatieve 

zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De ILT voert voor de zienswijze een toets 
op de geschiktheid en betrouwbaarheid (Fit & Proper-toets) van de beoogde kandidaten uit 

(naast een gesprek betreft deze toets o.a. een betrouwbaarheidsonderzoek, Verklaring 

Omtrent het Gedrag en de opvraag van drie referenties). Voor meer informatie over deze 
procedure, verwijzen wij u graag naar de website van de ILT: 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-
geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen  

 

Vergoeding 
Conform Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 

 

Overig 
Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar onze website. 

Jaarverslag: https://www.brabantwonen.nl/over-brabantwonen/organisatie/jaarverslag  
Ondernemingsplan: 

https://www.brabantwonen.nl/over-brabantwonen/organisatie/organisatiestrategie 

Visie op toezicht en reglement RvC, rooster van aftreden en jaarverslag van de RvC: 
https://www.brabantwonen.nl/over-brabantwonen/organisatie/raad-van-commissarissen  

 
  

https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen
https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen
https://www.brabantwonen.nl/over-brabantwonen/organisatie/jaarverslag
https://www.brabantwonen.nl/over-brabantwonen/organisatie/organisatiestrategie
https://www.brabantwonen.nl/over-brabantwonen/organisatie/raad-van-commissarissen
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Bijlage 1: onverenigbaarheden conform Woningwet 
 

Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met: 

• Het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling. 
• Het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe 

rechtsvoorganger. 
• Het eerdere lidmaatschap van de Raad van Toezicht 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 van de Woningwet is gegeven of een maatregel als bedoeld in 

artikel 48, zevende lid, 61g, eerste, tweede of derde lid, of 61h, eerste lid, 104a, 

eerste lid, 105, eerste lid, of 120b van de Woningwet is opgelegd. 
• Het lidmaatschap van enige Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of 

dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, indien een ander lid van de 
Raad van Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of instantie. 

• Het lidmaatschap van een orgaan van, of een functie bij, een andere rechtspersoon of 

vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht 
indien een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon of 

vennootschap. 
• Het lidmaatschap van de gemeenteraad of een college van burgemeester en 

wethouders van een gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam 

is, of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van 
gemeenten te behartigen. 

• Het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten van een provincie waar de 

stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een 
organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen. 

• Het lidmaatschap van een dagelijks bestuur van een waterschap waar de stichting 
haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die 

zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen. 

• 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 stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het overheidsbeleid op het 

terrein van de volkshuisvesting. 

• Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek met de stichting. 

• Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, 

waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting. 

• Een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd 
partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met 

een lid van het bestuur, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer 

van de stichting. 
• Een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst met een 

werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van 
arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen. 


