
Profielschets Raad van Toezicht 
Woningstichting Leusden 
 
Woningstichting Leusden is in 1973 opgericht en de corporatie heeft circa 2.500 
verhuureenheden in eigendom in de gemeente Leusden. Belangrijkste belanghebbenden zijn 
huurders, de gemeente en zorginstellingen. Het werkgebied van de corporatie is Leusden. In het 
werkgebied zijn slechts op zeer kleine schaal andere corporaties actief. Het gebied kan 
gekenmerkt worden als verstedelijkt platteland. De woningmarkt bestaat voor 68% uit 
koopwoningen en 32% uit huurwoningen. Het bezit van Woningstichting Leusden is relatief jong 
in vergelijking met het landelijke en regionale gemiddelde. Twee derde is gebouwd na 1980. Ruim 
92% is van na 1970. 

De organisatie bestaat uit 28 medewerkers, verdeeld over de afdelingen: Wonen, Bedrijfsvoering 
en Staf. De dagelijkse leiding van de organisatie en het bestuur van de stichting berusten bij de 
directeur-bestuurder 

Woningstichting Leusden maakt deel uit van het samenwerkingsverband BLNW (Barneveld, 
Leusden, Nijkerk en Woudenberg). De vier lokaal verankerde corporaties werken onder andere 
samen op de terreinen P&O, treasury en risicobeheersing. 

1. De Raad van Toezicht (RvT)  
De RvT bestaat uit minimaal vijf personen. De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid 
van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Tevens staat zij de directeur-
bestuurder met raad terzijde en oefent het werkgeverschap uit ten opzichte van de directeur-
bestuurder. 
 
De RvT functioneert conform de (herziene woning)wet, de statuten van de Stichting en het 
reglement van de RvT. Woningstichting Leusden is lid van de koepelorganisatie Aedes. Zij 
hanteert de governancecode zoals die door Aedes en VTW is vastgesteld. 
 
De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat 
en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De cyclus van Good Governance 
(functioneren RvT, samenspel met directeur-bestuurder, interne informatievoorziening, interne 
en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en 
verantwoording. Bij de samenstelling van de RvT is het van belang dat deze zodanig is dat de 
leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid 
en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in 
algemene zin te kunnen beoordelen. 
 



Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de RvT maatschappelijk breed geïnformeerd 
zijn. Elk lid van de RvT moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende 
aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel. 

De RvT van Woningstichting Leusden kent een aantal aandachtsgebieden. Het gaat om: 

1. Governance 
2. Volkshuisvesting 
3. Vastgoedontwikkeling en -beheer 
4. Financiën en control 
5. Juridische zaken 
6. Dienstverlening / marketing & communicatie 
7. Zorg en welzijn 

2. Onverenigbaarheden  

Wij verwijzen u hiervoor naar de desbetreffende artikelen in de woningwet (artikel 30). 

3. Profiel nieuw lid van de RvT 
Het nieuwe lid van de RvT heeft als aandachtsgebied  financiën en control. 

Het aandachtsgebied financiën en control vraagt om de volgende expertise: 

• Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit 
van de instelling. 

• Kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de instelling en de relevante eisen en 
regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen. 

• In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s. 
• Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op 

beheersing en control (risicomanagement). 
• Kennis van de regels voor (financiële) verslaglegging. 
• Kennis van waarderingsmethoden vastgoed. 
• Kandidaten met een binding met Leusden en/of de regio Amersfoort krijgen de voorkeur 

boven kandidaten die betreffende binding niet hebben. 

Competenties(*)  

Woningstichting Leusden selecteert op de door de Autoriteit Woningcorporaties vastgestelde en 
in de wet opgenomen competenties van de toezichthouders. Het gaat om de volgende 
competenties: 
 

• Authenticiteit 
• Bestuurlijk inzicht 
• Helikopterview 



• Integriteit en moreel besef 
• Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 
• Onafhankelijke oordeelsvorming 
• Teamspeler 
• Vakinhoudelijke kennis en visie 

• (zie voor uitwerking: Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015) 

Uw reactie 

De procedure wordt begeleid door Hein van Haastert. Voor meer informatie kunt u bellen met 

Hein van Haastert. Zijn mobiele nummer is 06-20 43 18 01 (website: www.van-haastert.nl) 

Wij nodigen u uit om uiterlijk op zaterdag 9 september 2017 op deze vacature te reageren.  

Mail uw motivatiebrief en cv naar welkom@van-haastert.nl 
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