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Profielschets Raad van Toezicht oktober 2015
Als vastgesteld door de raad van toezicht van Stichting Chapeau Woonkringen ter nadere 
uitwerking van het reglement voor de raad van toezicht. Deze profielschets is vastgesteld na 
overleg met het bestuur en de Adviesraad van Chapeau Woonkringen in zijn vergadering van 
22 oktober 2015.  

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht zal bestaan uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De Raad 
van Toezicht dient te voldoen aan het navolgende profiel:  
Naast hetgeen daaromtrent is bepaald in de voor Chapeau Woonkringen geldende 
governancecode zal de Raad van Toezicht zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - 
er voor inzetten dat de Raad van Toezicht te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:  

• De Raad van Toezicht als geheel is samengesteld in lijn met deze profielschets en de 
samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat hij zijn taken naar behoren kan 
uitvoeren.  

• De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede 
onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Toezicht als een team kan optreden.  

• De Raad van Toezicht heeft oog voor sociale, economische, financiële, politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor Chapeau Woonkringen.  

Rollen
De raad van toezicht vervult in hoofdzaak de volgende rollen: 
• opdrachtgever naar de raad van bestuur en de afzonderlijke bestuursleden; 
• toezicht achteraf en waar voorgeschreven vooraf; 
• gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur 
• netwerkfunctie (extern). 

Gewenste eigenschappen, achtergrond en kennis 
1. De Raad van Toezicht dient als college in staat te zijn zich met het bestuur te verstaan op 

strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen 
gesprekspartner kunnen zijn. Dit vereist dat de Raad van Toezicht in zijn geheel beschikt 
over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt, 
dit doet op een stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze 
communiceert.  

2. De Raad van Toezicht is zich daarbij bewust van zijn positie om als college op afstand 
toezicht te houden.  

3. De Raad van Toezicht heeft als geheel de volgende achtergrond:  
• bestuurlijke ervaring;  
• breed netwerk;  
• maatschappelijke betrokkenheid;  
• zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.  

4. De Raad van Toezicht in zijn geheel dient over vakinhoudelijke kennis en ervaring te 
beschikken op de volgende vakgebieden:  
• zorg en welzijn;  
• lokaal en/of regionaal bestuur; 
• sociale woningbouw;  
• financieel-economische zaken;  
• commercieel bedrijfsleven, marketing;  
• bedrijfskunde, organisatiekunde;  
• juridische zaken.  
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Lid van de Raad van Toezicht 
Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende 
eigenschappen: 
• affiniteit met de doelgroepen;  
• analytisch inzicht;  
• positief-kritisch, constructieve houding;  
• goede communicatieve vaardigheden;  
• stimulerend;  
• in staat om op afstand toezicht te houden;  
• teamspeler / samenwerkend.  
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