
  Verslag zelfevaluatie RvC HEEMwonen 2019 

 
Opbrengst zelfevaluatie 2019 
Door middel van de schriftelijke zelfevaluatie en in de bijeenkomsten op 19 december 2019 
en 27 mei 2020 onder externe begeleiding heeft de RvC geïnvesteerd in de 
teamontwikkeling, ‘board dynamics’ en het verder professionaliseren van de Raad.  
 
Aandacht is besteed aan:  

• Een geheel van normen en waarden ontwikkelen  

• Rollen en verantwoordelijkheden verduidelijken  

• Elkaar beter leren kennen: elkaars sterke eigenschappen en valkuilen leren kennen  

• Zicht krijgen op de aanwezige en ontbrekende sterkten en vaardigheden in de RvC 

• Inzicht hebben in elkaar voorkeuren qua communicatiestijl  

• Inzicht hebben in elkaar drijfveren en behoeften  

• Bewustzijn van board dynamics en wat/hoe eventueel bijgestuurd moet worden in 
de team-dynamiek  

• Bouwen aan onderling vertrouwen  

• Profiel nieuwe leden (behalve op competenties ook selecteren op  
‘doordachte variëteit’, dus op persoonlijkheidskenmerken)  

• Inwerken en inwijden nieuwe leden, met behoud van onafhankelijkheid en 
openstaan voor (nieuwe) inbreng 

• Relatie met directeur-bestuurder 
 
Werkafspraken n.a.v. zelfevaluatie RvC HEEMwonen 19 december 2019/27 mei 2020  
 
Gezamenlijke doelen: 

• Bijdragen aan een optimale invulling van de maatschappelijke vastgoedopgave – 
sociale woningbouw met beperkte middelen en de organisatie zodanig (laten) 
ontwikkelen dat mensen er graag werken, er financiële continuïteit is en zij is 
toegerust om haar maatschappelijke doelen maximaal te realiseren voor haar klanten 
(goed betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen) 

• Tot stand brengen van een goede samenwerking in de RvC en met 
directeur/bestuurder 

• Bijdragen aan ontwikkeling van anderen en persoonlijke ontwikkeling  
 
Hoe draagt de RvC hieraan bij?   

• Door inzetten van ervaring en kennis  

• Inhoudelijk op de gebieden van vastgoed, financiën, governance, 
organisatieontwikkeling, stakeholders, maatschappelijk veld in de regio  

• Bewaken integriteit en continuïteit van de organisatie  

• In de rol van werkgever, toezichthouder, sparringpartner/klankbord  
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Samenwerking/team afspraken:  

• De RvC treedt op als een team. In het besef dat ieder individueel handelen door 
anderen wordt gezien als ‘iemand handelend namens de RvC’. 

• De voorzitter is woordvoerder naar de organisatie en naar externe contacten (m.u.v. 
CHOH).  

 

• Transparantie en openheid betekent elkaar informeren over alles wat de (mogelijk) 
de RvC aangaat (bij twijfel: contact opnemen!) – dit draagt bij aan onderling respect 
en vertrouwen. 

 

• Iedereen hoeft alles maar 1 keer te zeggen – naar elkaar luisteren en doorvragen tot 
we elkaar begrijpen.  

 

• Open en nieuwsgierige vragen stellen i.p.v. constateringen/meningen formuleren. 
Van tevoren jezelf de vraag stellen of je vraag of opmerking belangrijk of behulpzaam 
is.  
Verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet en zegt – van tevoren nadenken over 
wat je wilt bereiken en of je benadering constructief is, mede in relatie tot wat je nu 
van elkaar weet.  

 

• Belangrijke vragen over adviezen vanuit de RvC cie’s voor de vergadering (bilateraal) 
bespreken – of op tijd schriftelijk melden aan de voorzitter ter bespreking in de 
besloten vergadering. Dit voorkomt tevens dat zaken dubbel worden gedaan.  
 

• De meerjarenbegroting, Balanced Score Card en jaarrekening wordt voorbereid in de 
auditcie, belangrijke ontwikkelingen worden door de auditcie eruit gelicht voor 
bespreking in de voltallige raad. Indien er dringende vragen zijn, dan geldt hetzelfde 
als hiervoor.* 
 
* Met betrekking tot alle onderwerpen die in cie’s worden voorbereid, geldt dat ieder lid van de RvC 
verantwoordelijk is voor het geheel en conform de reglementen vragen moet/mag stellen. Datzelfde 
geldt mutatis mutandis voor de trits: strategie-ondernemingsplan-portefeuilleplan-(complexsessie, 
etc). 

 

• Hamerstukken zijn ook daadwerkelijk hamerstukken. Indien een lid van de RvC toch 
vragen hierover heeft, dan geldt hetzelfde als hiervoor. 
 

• In de vergadering handhaaft de voorzitter de status conform deze afspraken. De 
status zal voortaan op de agenda worden vermeld. 

 

• De RvC richt haar focus op strategische onderwerpen en onderscheidt hoofd- en 
bijzaken - elkaar erop aanspreken als het gesprek gaat naar uitvoeringszaken of 
herhaling van zetten. Zorgen over uitvoeringszaken worden neergelegd bij de 
directeur-bestuurder om te verhelderen of uit te zoeken.  

 



• Verwachtingen en wensen ten aanzien van de ondersteuning door de 
bestuurssecretaris worden geformuleerd. De RvC voert een gesprek over de 
gewenste situatie bij het aantreden van de interim- of nieuwe directeur-bestuurder.  

 

• Vergaderdiscipline is een aandachtspunt om effectiever te functioneren als RvC, dit 
betekent:  

o Op tijd zijn voor vergaderingen – mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt 
een bericht gestuurd aan de voorzitter en start de vergadering op de 
geplande tijd. Degene die is verlaat, zorgt ervoor na de vergadering 
geïnformeerd te worden over wat hij/zij heeft gemist.  

o Heldere afspraken maken over hoe om te gaan met verhindering 
o Als er geen tijd is voor een brainstorm of verkenning maakt de voorzitter dit 

vooraf kenbaar bij het desbetreffende agendapunt (zie ook hierboven) 
o De agenda is een verantwoordelijkheid van de gehele Raad en wordt van 

tevoren afgestemd: de voorzitter initieert en de leden geven ook proactief 
aan welke onderwerpen/vragen belangrijk/niet belangrijk zijn. Ter 
vergadering wordt hier niet meer in gewijzigd.  
 

• Herijking van (het doel van) de besloten vergadering 
o Doel was tot nu toe voorbereiding van de vergadering met de bestuurder.  
o In de nieuwe situatie stemt de RvC met elkaar af wat haar vraag/doel is per 

agendapunt en wordt eventueel afgesproken wie bij welk agendapunt het 
voortouw neemt.  

o Besloten vergadering starten/eindigen met korte meditatie of check-in/check-
out (4 zinnen!) Dit is tevens een moment om te ‘landen’ omdat ieder aan het 
eind van de werkdag van andere bezigheden komt. 

o Mogelijk wel momenten reserveren voor specifieke RvC punten. 
 

• Aparte momenten plannen voor ‘onderhoud’ teambuilding.  

• Voorstel: zelfevaluatie in november/december  

• Mei/juni: tussentijdse bijeenkomst om te checken hoe het gaat, eventueel bij te 
sturen, door te praten, etc. 

 
Vervolg  
 
Inzichten, ‘tools’ en vaardigheden toepassen om de ontwikkeling door te zetten: 

• Naast de individuele verantwoordelijkheid zijn allen gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het functioneren van de gehele RvC 

• Effectief gedrag laten zien (verbinding, communicatie, conflicten hanteren)  

• Elkaar aanmoedigen tot effectief gedrag 

• Jezelf en elkaar houden aan gemaakte afspraken (*kennen en naleven van de eigen 
reglementen)  

• Momenten inlassen voor bijsturen van het proces/feedback/feedforward 

• Zorg voor elkaar  (care/dare/share) 
 
 
Aktiepunten: feedback bestuurssecretaris en input bestuurder 


