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Artikel 1  Inleiding 
Ingevolge artikel  12 lid 2 van de statuten van Stichting Idealis  en ingevolge  artikel  4 van 
het reglement van de Raad van Commissarissen dat is vastgesteld door de leden van de 
Raad van Commissarissen van Stichting Idealis  conform  artikel 3 lid 2 van de statuten van 
Stichting Idealis is  de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis  gehouden  een 
profielschets op te stellen  van haar (gewenste) samenstelling en de eisen die aan individuele 
leden van de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis worden gesteld. 

 
Artikel 2  Het  profiel 
Om de taken van de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis  als omschreven  in 
onder meer de wet, de Governancecode  Woningcorporaties, de statuten van Stichting  
Idealis  en het reglement van de Raad van Commissarissen dat is vastgesteld  door de leden 
van de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis  goed te kunnen  uitoefenen, worden 
algemene  en specifieke eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis  
als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. 

 
Artikel 3  Vereisten 
3.1    Algemene eisen voor – in principe -  alle  commissarissen: 

De leden van de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis: 
- hebben geen persoonlijk belang in Stichting Idealis of de door haar in stand 

gehouden onderneming; 
- onderschrijven de positie van Stichting Idealis als maatschappelijke ondernemer en 

bewaken de invulling van de missie van Stichting Idealis; 
- hebben een helicopterview, analytisch vermogen en kunnen  hoofd-  en bijzaken 

geredeneerd vanuit  hun rol als commissaris- goed onderscheiden; 
- hebben het vermogen tot strategische afwegingen; 
- onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015; 
- kunnen  maatschappelijke trends en trends in het hoger onderwijs signaleren en de 

vertaling daarvan naar studentenhuisvesting in het bijzonder beoordelen;  
- hebben een onafhankelijke, positief-kritische grondhouding ten opzichte van het 

Bestuur; 
- hebben zicht op en respect  voor de onderscheiden rollen van toezichthouders en 

bestuurders; 
- zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe  wereld waarin 

Stichting Idealis als studentenhuisvester binnen het bestel van toegelaten 
instellingen opereert en op de hoogte blijven van ontwikkelingen; 

- voelen zich verantwoordelijk – ieder voor zich - om onafhankelijk en kritisch bij te 
dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen van de 
Stichting Idealis de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan 
afwegen. De Raad van Commissarissen van Stichting Idealis is zodanig 
samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk 
deelbelang dan ook in meerderheid te allen tijde onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren;  

- gedragen zich verder als lid van een team, zijn bereid  zich in dat team kwetsbaar 
op te stellen, durven  binnen de raad een afwijkende mening  te ventileren en zaken 
ter discussie te stellen; 

- beschikken en onderhouden een netwerk dat zij ook ten dienste kunnen stellen  van 
Stichting Idealis; 

- zijn kritisch met betrekking tot  hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks 
evalueren; 

- hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de 
functie; 

- kijken  bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde  kwaliteitseisen en 
daarnaast  naar een evenwichtige opbouw  wat betreft man/vrouw verdeling. 

 
3.2  Specifieke eisen  voor de huurdersleden: 

a)   het lid op voordracht van de huurders moet zich kunnen identificeren met de   
doelgroep van de stichting Idealis (studenten en jonge promovendi); 

b)   het lid op voordracht van de huurders is bereid  om minimaal vier jaar deel uit te  
      maken van de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis; 
c)   het lid op voordracht van de huurders  functioneert zonder last of ruggespraak. 

Hij/zij is geen verantwoording schuldig aan de SFO, of welke belangenorganisatie 
dan ook. Men heeft zitting in de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis in 
het belang van Stichting  Idealis. 
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3.3 Kennis,  visie en ervaring aanwezig in de Raad van 
Commissarissen 

Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de Raad van Commissarissen van 
Stichting Idealis als collectief  moet beschikken - dus aanwezig bij minimaal één van 
de leden - over deskundigheid op de volgende gebieden: 

bedrijfseconomie en financiën  (financieel expert);  
volkshuisvestingsaangelegenheden;  
vastgoedontwikkeling en beheer; 
marketing en marktcommunicatie; 
arbeidsverhoudingen; 
ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs; 
wet- en regelgeving. 

Bij de samenstelling wordt  hiermee  rekening  gehouden  om een goede balans en 
voldoende complementariteit binnen de Raad van Commissarissen te bewerkstelligen. 
Deskundigheid van een individu op een bepaald terrein mag er overigens niet toe 
leiden dat deze persoon daar 'eigenaar' van wordt. Immers: alle leden zijn 
verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. 
 
Een verdere  uitwerking van genoemde  kennis-  en ervaringsgebieden volgt 
hieronder. Uitwerking van het kennisgebied bedrijfseconomie en financiën: 

kennis en visie op de financiële  continuïteit van een maatschappelijke  
onderneming en van economisch  en maatschappelijk rendement; 
kennis van investeringsbeslissingen en riskmanagement; 
kennis om budgetten, begrotingen en jaarstukken te beoordelen. 

 
Uitwerking van het kennisgebied volkshuisvestingsaangelegenheden: 

kennis en visie op toekomstige rollen  van corporaties; 
de voor Stichting Idealis  relevante ontwikkelingen van leefbaarheid, 
herstructurering, woonsatisfactie en woonvormen en dergelijke; 
kennis en visie op samenwerking met  andere corporaties en andere  
partijen op de lokale en regionale  woningmarkt. 

 
Uitwerking van het kennisgebied vastgoedontwikkeling en beheer: 

kennis van de vastgoedmarkt en de invloedsfactoren daarop; 
kennis van vastgoed- en waardemanagement; 
kennis  van projectontwikkeling, juridische en financieringsconstructies plus het 
riskmanagement. 

 
Uitwerking van het kennisgebied marketing en marktcommunicatie: 

kennis van marktonderzoek, marktcommunicatie en 
marketingstrategieën en - instrumenten. 

 
Uitwerking van het kennisgebied arbeidsverhoudingen: 

kennis van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, 
medezeggenschap en personeelsbeleid. 

 
Uitwerking van het kennisgebied ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs: 

kennis van voor Stichting Idealis  relevante ontwikkelingen binnen  het hoger  
onderwijs en onderzoek, 
onder andere  wat betreft de bama-structuur en bekostiging, studiefinanciering, 
internationalisering en studentenuitwisselingen in dat kader. 

 
Uitwerking van het kennisgebied wet-  en regelgeving: 

kennis en inzicht  in de voor woningcorporaties relevante wet-  en regelgeving; 
inzicht  in juridische consequenties  van besluiten. 

 
3.4  Specifieke eisen  voor voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

De voorzitter en vice-voorzitter dienen aan alle onder  3.1 vermelde  eisen voldoen. 
Daarnaast  moeten  zij een voldoende  statuur hebben door hun maatschappelijke 
positie  (nu of in het recente verleden) om met  gezag volwaardig tegenspel  te 
kunnen  bieden aan het bestuur. 
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Voorts moeten  de voorzitter en de vice-voorzitter over de navolgende  
specifieke deskundigheid beschikken: 

arbeidsverhoudingen; 
wet en regelgeving. 

 
Bovendien moeten  bij  voorkeur de vier volgende  ervaringsgebieden door de 
voorzitter en de vice-voorzitter worden gedeeld: 

kennis en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en processen; 
kennis en inzicht in strategische ontwikkelingsprocessen en 
organisatorische veranderingsprocessen; 
kennis  en inzicht in sociale processen en communicatievraagstukken; 
ervaring met het dragen van een eindverantwoordelijke positie. 

 
De voorzitter heeft verder een stimulerende invloed  op de Raad van 
Commissarissen van Stichting  Idealis en in de relatie  met anderen. Hij/zij zorgt 
ervoor  dat de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis als een team  
functioneert en heeft binnen en buiten Stichting Idealis gezag. De voorzitter beschikt  
over levenservaring en -wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. 
Hij/zij is in de goede zin van het woord 'de ambitie voorbij', hoeft dus niet persé 
haantje de voorste te spelen en kan met natuurlijk overwicht op coachende wijze 
met de bestuurder omgaan en deze feedback geven. Hij/zij geeft in de 
vergaderingen van de Raad van Commissarissen ruimte aan de overige leden, 
waardoor hij/zij ervoor  zorgt dat hun inbreng  optimaal  aan bod komt  en verliest 
daarbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog. Door de dynamiek van de tijd en 
de complexiteit van de organisatie beschikt  de voorzitter over een hoge mate van 
crisisbestendigheid. En last but not least heeft de voorzitter inzicht  en kennis  van 
de specifieke  situatie  en maatschappelijke opgave  van Stichting Idealis. 

 
3.5 Zienswijze Minister 
De zienswijze van de Minister als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Raad van Commissarissen 
reglement en artikel 12 van de statuten, heeft betrekking op de geschiktheid en de 
betrouwbaarheid van de beoogde commissaris. Voor wat betreft de geschiktheid beoordeelt 
de Minister of de beoogde commissaris beschikt over de volgende competenties: 
 

1. 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 
bestuurders. 

2. 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 goed klankbord zijn voor de bestuurder. 

3. 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. 

4. 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 
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en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen 
organisatie en de sector. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Vakinhoudelijke kennis en visie 
Beschikt over de voor de bestuurlijke 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 planning ter 
verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling 
loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen. 

9. Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing) 
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele 
wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open 
sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en 
verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze 
die tot overeenstemming leidt. 

10. 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. 

 
Artikel 4 Omvang en samenstelling 
De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, 
waarvan minimaal een derde deel en maximaal de helft wordt benoemd op voordracht van de 
huurders(organisaties). De Raad van Commissarissen wijst uit haar midden een voorzitter en een 
vice-voorzitter aan.  
 
 
Goedgekeurd  conform  de daarvoor geldende regels op 27 september 2018 door de voltallige Raad 
van Commissarissen van Stichting Idealis. 
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