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Profiel twee leden raad van commissarissen bij Stichting de Alliantie te Hilversum: 

 

Holtrop Ravesloot zoekt voor de Alliantie twee leden voor de Raad van Commissarissen met als 

aandachtsgebieden: 

• financiën en control 

• vastgoedontwikkeling en -beheer 

 
Inhoud profielschets:  

 

1. Over de Alliantie          p. 1-5 

2. Over het bestuur en de RvC       p. 5-6 

3. Algemene profielschets RvC       p. 6 

4. Profiel ‘ideale’ kandidaat        p. 6-7 

 

 
1. Over de Alliantie 
 
De Alliantie is een woningcorporatie, een maatschappelijke onderneming met (maatschappelijke) 

doelen op het gebied van wonen. Zij heeft goede en betaalbare huizen voor mensen met een be-

scheiden inkomen. Betaalbare huurhuizen, maar ook betaalbare koopwoningen. De Alliantie ver-

huurt, onderhoudt, bouwt en verkoopt woningen in een aaneengesloten  

woningmarktgebied: de regio’s Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.  

Met ruim 62.000 verhuureenheden, waaronder ruim 53.000 woningen, is de Alliantie een van de 

grootste corporaties in Nederland. 

De Alliantie heeft een vastgoedportefeuille van circa € 8 miljard en heeft ruim 600 medewerkers in 

dienst. Onder 'de Alliantie' wordt in deze profielschets verstaan, Stichting de Alliantie en alle aan de 

stichting verbonden ondernemingen. 

 

De Alliantie is in 2001 ontstaan uit een fusie van vier woningcorporaties. De wortels van  

deze corporaties gaan terug naar het begin van de vorige eeuw. Tot in de jaren negentig van die 

eeuw was de overheidsbemoeienis met de sociale huursector zeer sterk. Daarna vond een ingrij-

pende verzelfstandiging plaats: de corporaties kwamen financieel op eigen benen te staan en wa-

ren aan minder strakke overheidsregels gebonden. Daarmee ontstond voor corporaties de kans, 

maar ook de noodzaak zich te ontwikkelen tot maatschappelijke ondernemers. In het licht van deze 

ontwikkelingen was de vorming van de Alliantie een logische stap. De vier oorspronkelijke corpora-

ties waren werkzaam in aansluitende woningmarkt-gebieden: Gooi en Vechtstreek (Atrium), Am-

sterdam (de Dageraad), Almere (Groene Stad Almere) en Amersfoort en omstreken (SCW). Deze 

vier werkmaatschappijen zijn vanaf januari 2006 dezelfde naam gaan voeren: de Alliantie. 

 

In 2014 zijn de regio's Amsterdam en Almere samengevoegd en hanteert de Alliantie in plaats van 

vier nu drie regiobedrijven. De visitatiecommissie schrijft in 2016 over het besturingsmodel van de 

Alliantie: het is in de loop der jaren één bedrijf geworden met een financieel en organisatorisch 

sterke centrale vestiging in Hilversum en een duidelijke lokale zichtbaarheid en positionering van 

de regiobedrijven. Het regiobedrijf is daarmee in de regio het aanspreekpunt voor alle plaatselijke 

partijen. De zeggenschap ligt laag in de organisatie.  
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Daardoor is de Alliantie, ondanks haar omvang, flexibel en slagvaardig. Het werkgebied van de 

Alliantie is een sterk woningmarktgebied. 

 

Kern Ondernemingsplan 

In het ondernemingsplan van de Alliantie staat vastgelegd vanuit welke doelen, visie, missie en 

kernwaarden de Alliantie werkt.  

Haar visie op de samenleving en de rol die de Alliantie daarin wil vervullen – haar missie – bepaalt 

de manier van werken. In 2015 heeft de Alliantie haar rol concreter gemaakt. Samen met de huur-

dersorganisaties, belanghebbenden, raad van commissarissen en medewerkers is een onderne-

mingsplan ontwikkeld dat de komende jaren richting geeft aan de te maken keuzes en het hande-

len. In dat plan is rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in ons werkgebied, 

zoals huishoudensgroei, vergrijzing en een toename van lage inkomens en kwetsbare groepen. Ook 

de herziene Woningwet die het nieuwe speelveld bepaalt, heeft dat ondernemingsplan beïnvloed.  

 

Kern van het ondernemingsplan is de inzet om voldoende (méér) betaalbare woningen  

van goede basiskwaliteit voor onze doelgroep beschikbaar te hebben én te houden. De  

prioriteiten van de Alliantie voor de komende jaren zijn: (1) beschikbaarheid, (2) betaal-baarheid 

en (3) kwaliteit. In die volgorde. De Alliantie kiest voor een andere mix van  

woningen: meer betaalbare huurwoningen met goede basiskwaliteit en minder grotere,  

duurdere woningen van hoge kwaliteit. Daarbij houdt de Alliantie rekening met regionale  

verschillen. De Alliantie wil daarnaast de komende jaren een voortrekkersrol vervullen in duur-

zaamheid en innovatie.  

 

Visie van de Alliantie 

“Ieder mens wil prettig wonen. Een huis biedt bescherming en een plek in onze samenleving. De 

Alliantie werkt aan betaalbare, goede huizen in prettige buurten voor mensen met een laag en 

middeninkomen. Nu en in de toekomst. Wij  verhuren en onderhouden onze  

woningen, voeren reparaties uit en verbeteren onze huizen. Ook bouwen wij nieuwe  

woningen en verkopen wij huurwoningen uit onze woningvoorraad voor een redelijke marktprijs. 

 

Voor mensen met een bescheiden inkomen hebben wij een grote hoeveelheid betaalbare huurwo-

ningen. Ruim 90% van onze woningen is een sociale huurwoning. Dat zijn bijna 48.000 huizen. 

Voor mensen met een middeninkomen hebben wij daarnaast vrije sector huurwoningen.  

Wij  zorgen ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen ver-

standelijk gehandicapten zijn, ouderen die zorg nodig hebben of dak- en thuislozen. Ook de huis-

vesting van vergunninghouders rekenen wij tot die maatschappelijke taak.” 

 

Missie van de Alliantie 

“Wij geven mensen met een laag of middeninkomen een basis voor wonen en leven, zodat zij kun-

nen participeren in onze complexe samenleving. Dat doen wij door te zorgen voor een gevarieerd, 

passend aanbod van goede, betaalbare woningen in aantrekkelijke buurten.”  
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De waarden van de Alliantie 

Dat wat ons drijft - onze visie op de samenleving, wat daarin nodig is en welke rol wij vervullen – 

bepaalt onze manier van werken. De leidende waarden in ons handelen zijn:  

-Solidair: wij zijn solidair met mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. We 

zorgen soms en helpen vaak bewoners om het zelf te doen).  

-Ondernemend: we proberen voortdurend om onze maatschappelijke doelen effectief te verwezen-

lijken door slim én verantwoord om te gaan met mensen en middelen.  

-Agenda stellend: we hebben een visie en schuwen niet die uit te dragen. We dagen onszelf en 

anderen uit te vernieuwen, buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren.  

 

Financiële en organisatorische randvoorwaarden 

De Alliantie is niet alleen een grote corporatie, de organisatie heeft ook een solide financiële positie 

met een grote investeringsopgave, heeft een heldere organisatiestructuur en een goede inbedding 

in de regio.  

 

Die gunstige randvoorwaarden maken dat de Alliantie de lat hoog kan leggen: noblesse oblige. Dit 

betekent dat zij het voortouw neemt en haar nek uitsteekt, dat zij verantwoorde risico's durft te 

nemen en dat zij altijd betrokken is bij de kwetsbare groepen in de samenleving. 

 

De Alliantie wil ook een integere organisatie zijn. Voorwaarde is dat zij zich transparant  

opstelt en zowel in- als extern verantwoording aflegt. De Alliantie onderschrijft en hanteert  

verschillende gedragscodes. Daarnaast zijn integriteit, samenwerken en verantwoordelijkheid ne-

men en krijgen belangrijke cultuurpijlers van de Alliantie als integere organisatie. 

 

De ingezette koers is ondersteunend aan het Ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is actueel 

en wordt sinds begin 2016 ten uitvoer gebracht. 

 

De Alliantie heeft een sterke financiële positie door een professionele kasstroomsturing met inacht-

neming van de vermogenspositie. Ondanks de crisis op de woningmarkt, die ook aan de Alliantie 

niet voorbij is gegaan, zijn de investeringen substantieel. In het bouwen van huur- en koopwonin-

gen, het verbeteren en verduurzamen van woningen en in de leefbaarheid van wijken en buurten 

worden honderden miljoenen geïnvesteerd.  

 

In de afgelopen jaren is het werkapparaat ingrijpend gereorganiseerd. De Alliantie realiseerde 

schaalvoordelen, onder andere door bundeling van ondersteunende diensten. Er werd afscheid 

genomen in 2014 en 2015 van medewerkers, een reductie van 110 fte. De Alliantie bezuinigde op 

huisvesting door het samenvoegen van kantoren, werkt aan efficiëntere processen en investeert in 

digitale oplossingen zoals een klantportaal en een Alliantie App. Daarmee geeft de Alliantie huur-

ders de eigen regie over een aantal diensten. Digitalisering moet leiden tot grotere klanttevreden-

heid over de dienstverlening, minder fouten, hogere productie en lagere kosten. Alle genoemde 

maatregelen leveren een structurele bezuiniging op van € 20 miljoen per jaar. 
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Toekomst en uitdagingen 

In 2015 is de Woningwet herzien. In deze wet zijn een heel aantal regels voor corporaties aange-

scherpt alsook het toezicht op corporaties. De uitdaging voor de Alliantie is om koers te houden in 

alle veranderende omstandigheden en om continue te zoeken naar kansen en mogelijkheden bin-

nen de nieuwe kaders.  

 

De komende jaren investeert de Alliantie fors in duurzaamheid en innovatie. Daarnaast ligt er in-

tern een groot ICT-vraagstuk, waarbij een slag te maken is op efficiëntie en voldoende aansluiting 

bij de bedrijfsvoering en de gehele organisatie, ook met het oog op de digitaliseringsslag.  

 

De Alliantie heeft tot doel een toekomstbestendige en -behendige organisatie te zijn en  

blijven. Om een aantrekkelijke partner voor huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties te 

zijn, is het daarom belangrijk flexibel te kunnen werken, vraaggericht, samen met  

andere lokale en regionale instanties en efficiënter dan voorheen.  

  

Voor meer informatie: www.de-alliantie.nl  

 
2.  Over het bestuur en de RvC 
 
Als besturingsmodel hanteert de Alliantie het raad van commissarissen-model. De positie van de 

raad van commissarissen (RvC) is in de statuten geformaliseerd. Bij de Alliantie is de RvC verant-

woordelijk voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Alliantie.  

Het dagelijks bestuur bestaat met ingang van 1 augustus 2017 uit een tweehoofdig bestuur, de 

statutaire directie. Rob Haans is voorzitter statutaire directie is en Maud Hoezen is sinds 1 augustus 

statutair directeur Financiën en bedrijfsvoering. De statutaire directie legt verantwoording over 

beleid en uitvoering af aan de raad van commissarissen en geeft openheid over het beleid en de 

prestaties van De Alliantie.  

  

De Alliantie kiest nadrukkelijk voor een bestuursmodel waarin formeel de bestuursbevoegdheid ligt 

bij de statutaire directie, maar materieel de koerszetting en aansturing van de Alliantie plaatsvindt 

door het directieteam. Besluitvorming vindt niet plaats in een aparte bestuurslaag maar in het di-

rectieteam waarmee De Alliantie het belang van de lokale verankering wil blijven onderstrepen. 

Om die reden definieert De Alliantie het bestuur vanaf nu ook als statutaire directie (de voorzitter 

en de directeur Financiën & Bedrijfsvoering). Het directieteam bestaat uit de twee  

statutair directeuren en de drie regiodirecteuren gezamenlijk. Met de term statutaire directie geeft 

De Alliantie uitdrukking aan het feit dat de statutaire directie enerzijds de bestuursrol invult, maar 

anderzijds ook lid is van het directieteam. De verantwoordelijkheden binnen het directieteam en 

het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het bestuurs- en directieteamreglement van de Allian-

tie. 

 

De RvC fungeert als een adviseur en klankbord voor de statutaire directie en weegt binnen zijn 

toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit 

van de Alliantie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van 

de statutaire directie. 

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een 

college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk 
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verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergade-

ring tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. 

De verantwoordelijkheden en de werkwijze van de RvC zijn uitgewerkt in de Statuten en het re-

glement RvC. Tevens neemt de raad bij zijn taakuitoefening de Woningwet en de meest recente 

versie van de Governance Code Woningcorporaties zorgvuldig in acht. 

 

De Alliantie heeft een RvC die normaliter uit zes leden, maar vanwege een vacature momenteel uit 

vijf leden bestaat:  

De heer P.A.H. van Lieshout (voorzitter) 

De heer F. van der Heijden (vicevoorzitter)(einde termijn op 28-2-2018) 

De heer B. Bleker 

Mevrouw C.W.M. de Andrade-de Wit 

Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels 

vacature 

 

Vanwege het verstrijken van de termijn van het lid met de financiële portefeuille op 1 maart 2018 

en het recente vertrek van een commissaris met de portefeuille vastgoedontwikkeling en beheer, 

die een functie aanvaardde die niet verenigbaar was met het lidmaatschap van de RvC van de Alli-

antie, zal derhalve gezocht worden naar twee nieuwe leden van de RvC.  

 

In de uitvoering van hun taken wordt de RvC ondersteund door een drietal commissies die de be-

sluitvorming voor de RvC inhoudelijk voorbereiden: de vastgoedcommissie, auditcommissie en 

governance- en remuneratie-commissie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en 

kunnen maximaal voor nogmaals een periode van vier jaar worden herbenoemd. 

 

 
3. Algemene profielschets RvC 
De RvC heeft een algemene profielschets opgesteld waarin uitgebreid staat beschreven aan welke 

eisen de leden van de RvC dienen te voldoen. Deze vindt u hier:  https://www.de-

alliantie.nl/media/1916/bijlage-a-profielschets-rvc-definitief.pdf 

 
 
4. Profiel 'ideale kandidaat' 
 
Aanvullend op de algemene profielschets gelden de volgende specifieke eisen: 

 
Relevante ervaring en achtergrond lid raad van commissarissen met de financiële  

portefeuille: 

- financieel-economische opleiding op academisch niveau; 

- actief (geweest) in een stevige bestuurs- of directiefunctie alsmede ervaring als toezichthouder en 

daarmee ingevoerd in corporate governance issues; 

- brede financiële kennis en ervaring o.a. op het gebied van risicomanagement; kennis en ervaring 

met vastgoed is een pre; 

- komend uit een organisatie waar investeren niet ongewoon is; 

- visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ervaring en/of zicht op het  

 (samen)werken in een politiek-maatschappelijke omgeving; 

- voldoende tijd kunnen besteden aan de functie; 

- (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van de Alliantie. 
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Relevante ervaring en achtergrond lid raad van commissarissen met de portefeuille 

vastgoedontwikkeling en beheer: 

- academisch denk- en werkniveau; 

- actief (geweest) in een stevige bestuurs- of directiefunctie alsmede ervaring als toezichthouder en 

daarmee ingevoerd in corporate governance issues; 

- achtergrond in een organisatie waar vastgoedontwikkeling en grote investeringen een hoofdrol 

spe(e)l(d)en, en daarmee 'streetwise' op de bijbehorende keuzes en processen; 

- visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ervaring en/of zicht op het  

 (samen)werken in een politiek-maatschappelijke omgeving; 

- voldoende tijd kunnen besteden aan de functie; 

- (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van de Alliantie. 

 

Persoonlijk profiel leden RvC: 

- affiniteit met de doelstelling van de Alliantie;  

- authentiek, inspirerend samenbindend leider met statuur op basis van kennis en kunde;  

- conceptueel en strategisch denker, in staat buiten de gebaande paden in scenario's te  

 denken; 

- ondernemend ingesteld, gericht op het signaleren van mogelijkheden om kansen met verantwoor-

de risico's te benutten; 

- invullen van een actieve en creatieve klankbordrol;  

- combineert zakelijkheid met maatschappelijkheid;  

- heeft energie, relativeringsvermogen en vermogen tot zelfreflectie; 

- communicatief, luistervaardig en stelt zich open voor feedback; 

- heeft een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen; 

-  teamspeler. 

 

Locatie:  

Hilversum.  

 

Beloning:  

De waardering van de functie is overeenkomstig de normeringen in de WNT.  

 


