
 

 

 
 

Accolade, helemaal je eigen plek, wij zijn een klantgerichte, innovatieve woningcorporatie met een open 

cultuur en een prettige werksfeer. Wij bieden medewerkers de ruimte en de kansen om initiatief te nemen, 

creatief te zijn en zich verder te ontwikkelen. We hebben ruim 16.000 huurders (in Drachten, Franeker, 

Heerenveen, Joure, Sneek en omgeving). Bij Accolade telt iedere stap. We begeleiden/ondersteunen zowel 

onze huurders als onze medewerkers bij het vinden van hun eigen plek. Dit doen we door aandacht te 

hebben voor talenten, passies en ondernemerschap. 

Onze Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden. Ze hebben verschillende disciplines met kennis 
van het totale werkveld van de volkshuisvesting. Hiermee zijn we in staat om goed toezicht en overzicht te 
houden en kunnen we besluiten zorgvuldig afwegen. Onze formele taak is: 
We houden toezicht op het beleid en de gang van zaken in de corporatie. En we staan het bestuur met raad 
en daad terzijde. Hierbij richten we ons op het belang van de corporatie. We vergaderen in ieder geval vijf 
keer per jaar. En meer wanneer dat nodig is. Een keer per jaar hebben we een studiedag waarin we de 
strategie van Accolade bespreken. Leden van de RvC die ook lid zijn van de audit- of renumeratiecommissie, 
vergaderen daarnaast nog vier keer per jaar. In de RvC hebben we kennis en kunde van en affiniteit met 
financiën, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, politiek/bestuur, zorg en 
welzijn. 
 
We vinden het belangrijk dat een lid van de RvC over de volgende competenties beschikt: 

- authenticiteit 
- bestuurlijk inzicht 
- helikopterview 
- integriteit en moreel besef 
- maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 
- onafhankelijke oordeelsvorming 
- teamspeler 
- vakinhoudelijke kennis en visie 
- voorzittersvaardigheid (indien van toepassing) 
- zelfreflectie 

Bij voorkeur woont een RvC lid in Friesland. 

Voor een toelichting op de competenties verwijzen wij naar bijlage 1 van het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting 2015 (BTIV). 

Een commissaris onderschrijft: 
- de integriteitscode van Accolade; 
- de gedragscode van brancheorganisatie Aedes; 
- de Governancecode woningcorporaties 2015. 

 


