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TOEZICHTVISIE 

Raad van Commissarissen 

 

Inleiding 

De Raad van Commissarissen van de Woningstichting Leusden (WSL) hecht veel waarde aan 

professioneel toezichthouden. Dat betekent voor ons dat wij naast de inhoudelijke invulling van onze 

rol op het WAT ook nadrukkelijk stil staan bij het HOE van toezichthouden. In deze toezichtvisie staat 

het HOE centraal. Daarbij beginnen we allereerst bij het WAAROM en de toegevoegde waarde van 

toezichthouden. Deze toezichtvisie is geen statisch document. Het wordt gekleurd door 

ontwikkelingen in de sector en in Leusden en door verwachtingen in de maatschappij. Daarom 

toetsen wij periodiek of onze visie nog aansluit bij de wijze waarop wij toezicht houden.  

 

Toegevoegde waarde  

Woningcorporaties zijn organisaties die in het maatschappelijk middenveld voorzien in een 

belangrijke basisbehoefte van mensen, namelijk het bieden van een veilig thuis. Goed wonen is 

echter meer dan een dak boven je hoofd. Daarom werken woningcorporaties regionaal en lokaal 

nauw samen met andere partijen, zoals collega corporaties, gemeenten, zorg- en 

welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en niet in de laatste plaats de bewoners zelf. De 

veelheid aan partijen waar mee wordt samengewerkt maakt dat het krachtenveld niet alleen divers 

is, maar ook complex. De positionering van de Raad van Commissarissen moet dan ook bezien 

worden in het licht van dit krachtenveld. Daarbij wordt het speelveld bovendien aangevuld met 

externe partijen die op landelijk niveau een relatie met de corporatie hebben, zoals de Aw en het 

WSW. 

De toegevoegde waarde van de Raad van Commissarissen krijgt betekenis binnen dit speelveld. 

Daarbij fungeert de raad als het ware als een innerlijk geweten van de organisatie. Als de kritische 

vriend die toetst of de woningcorporatie maatschappelijk voldoende bijdraagt aan de 

volkshuisvestelijke opgave (doen we de goede dingen?) en of  dat op een maatschappelijk 

verantwoorde manier gebeurt (doen we de dingen goed?). Dit vraagt om continue balanceren tussen 

afstand houden en tegelijkertijd dichtbij zijn en het geven van vertrouwen en blijven kijken vanuit 

een gezond wantrouwen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

De Raad van Commissarissen vervult 3 rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord. Deze rollen 

variëren in inzet en intensiteit, afhankelijk van de specifieke vraagstukken die in een jaar spelen en 

aansluitend bij de agendering in het jaarprogramma.  
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De rol van toezichthouder 

De toezichthoudende rol betreft informatie verwerven, vragen stellen, oordelen en indien nodig 

interveniëren. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens, 

besluiten en risicobeheersing, maar het toezicht kan ook achteraf en is dan gericht op het monitoren 

van de uitvoering van beleid, besturing, opbrengsten en resultaten van de organisatie. Primaire focus 

van de toezichthoudende rol is het zorgdragen voor de volkshuisvestelijke opgave in Leusden met de 

financiële continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. Daarnaast heeft de raad de taak om 

bepaalde besluitvorming conform de reglementen te formaliseren, bijvoorbeeld in geval van 

investeringen en jaarstukken. 

De rol van werkgever 

De raad ziet de werkgeversrol als een belangrijke rol. De bestuurder bestuurt de organisatie, de raad 

van commissarissen is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van 

de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Wij zien erop toe dat de 

bestuurder naar behoren functioneert (onder andere een bij de organisatie passende bestuursstijl en 

-cultuur hanteert), wet- en regelgeving naleeft en werkt aan het behalen van resultaten gericht op 

het realiseren van de doelstellingen van WSL.  

Goed bestuur is niet alleen in regels of richtlijnen te vatten. Het draait voor een belangrijk deel om 

cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie over, afwegingen bij en handelen naar 

normen en waarden. Wij hebben de functionerings- en beoordelingscyclus daarom zodanig ingericht 

dat ook invulling wordt gegeven aan deze zachte kant. Om zicht te hebben op het functioneren en de 

ontwikkeling van de bestuurder beperken wij ons bovendien niet alleen tot onze eigen waarneming. 

De leden van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een beoordelingsgesprek met de bestuurder 

en adviseren de raad van commissarissen over beoordeling en bezoldiging. Zij halen daarvoor input 

op zowel in de interne organisatie bij bijvoorbeeld MT leden en de OR, als extern bij de 

huurdersorganisatie HLVE en de betreffende wethouder van de gemeente Leusden. 

De rol van klankbord 

De bestuurder kan de raad of individuele leden benutten voor sparring en kritische reflectie in het 

besluitvormingsproces. De raad kan de bestuurder op haar beurt inspireren met inzichten van 

buitenaf en specifieke expertise inzetten ter advisering. De bestuurder maakt eigen keuzes en neemt 

de raad mee in de afwegingen die daarbij zijn gemaakt. 

 

Legitimatie 

Dichtbij en Betrokken 

Onze toezichtvisie staat niet op zichzelf. De basis is gelegen in ondernemingsplan van de 

Woningstichting Leusden ‘Dichtbij en Betrokken, WSL 2019-2022’. Dat betekent dat wij onze rol als 

raad mede invullen vanuit het type organisatie die de WSL wil zijn. De missie is leidend voor het 

realiseren van de volkshuisvestelijke opgave. 

Formele kaders 

De Woningwet is de grondslag op basis waarvan de raad haar bevoegdheden ontleent. Wij handelen 

op basis van de bevoegdheden zoals die in de statuten zijn omschreven. Onze concrete werkwijze is 

beschreven in het Reglement raad van commissarissen van Woningstichting Leusden. Hierin is 
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opgenomen dat de raad werkt met twee commissies: de remuneratiecommissie en de  

auditcommissie. Zij adviseren de raad van commissarissen over onderwerpen die binnen hun 

taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat onverlet dat de 

verantwoordelijkheid voor de besluitvorming bij de raad van commissarissen als geheel ligt 

Good Governance 

Wij vinden het belangrijk dat de huurders en de medewerkers van Woningstichting Leusden kunnen 

vertrouwen op deugdelijk bestuur en toezicht. Daarom onderschrijven wij de principes zoals die in de 

Governancecode Woningcorporaties zijn opgenomen. Door ons te verbinden aan de Vereniging van 

Toezichthouders Woningcorporaties geven wij expliciet uiting aan de verplichtingen die daaruit 

volgen. 

 

Onze leidende principes  

Vanuit bovenstaande kaders hebben wij een aantal leidende principes geformuleerd waarlangs wij 

invulling geven aan onze rol als toezichthouder. Het vormen de uitgangspunten voor ons handelen in 

de verschillende rollen die wij bekleden. 

Wij zijn aanspreekbaar 

Onze primaire focus is het borgen van het maatschappelijke belang van volkshuisvesting in Leusden. 

Daarbij zien wij twee randvoorwaarden: verbinding met de maatschappij en professioneel 

toezichthouden. De verbinding met de maatschappij organiseren wij door het onderhouden van 

directe relaties met de stakeholders van de WSL. Dat doen wij door periodiek aan te sluiten bij de 

huurdersorganisatie HVLE, door bij de jaarlijkse stakeholdersdag ‘WSL verantwoordt zich’ in gesprek 

te gaan met de aanwezigen en door zowel formeel als informeel contacten te onderhouden met de 

gemeenteraad en de wethouders. Bovendien kennen wij de toezichthouders en bestuurders waar de 

WSL in BNLW verband mee samenwerkt, doordat jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst wordt 

georganiseerd. Professioneel toezichthouden betekent voor ons dat wij onze jaarlijkse zelfevaluatie 

grondig en gedegen uitvoeren en ons continue scholen in het vak van toezichthouden. Dat doen we 

zowel binnen het collectief van de raad als op individueel niveau. Over deze twee belangrijke 

randvoorwaarden leggen wij verantwoording af in ons jaarverslag.  

Wij houden situationeel toezicht 

Toezichthouden is geen statische aangelegenheid. Afhankelijk van de vraagstukken, de situatie 

waarin de organisatie zich bevindt (routine, strategische verandering of crisis)1 en hetgeen de 

maatschappij vraagt wordt de positie van de commissaris en de raad bepaald. Dat betekent dat wij 

ons continue toetsen aan de omgeving en de beleving daarvan en onze rol, insteek en 

referentiekader daar op aanpassen. 

Wij hanteren een moreel kompas 

De raad richt zich niet alleen op de hard controls, maar ook op de soft controls. Daarbij laten wij ons 

leiden door ons intern kompas dat zich richt op het doen van het juiste. De basis voor ons moreel 

kompas wordt gevormd door de waarden uit het ondernemingsplan Dichtbij en Betrokken. De Raad 

van Commissarissen is:  

                                                           
1 Zie Situationeel toezicht heeft de toekomst, Stefan de Peij (2017) 
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 open: dat betekent dat wij een open houding hebben richting de 

bestuurder, de medewerkers, de huurders en stakeholders 

 betrokken: dat betekent dat wij weten dat wat er speelt  

 respectvol: dat betekent dat wij integer handelen en rekening houden 

met de ander 

Wij stellen de dialoog centraal 

De raad en de bestuurder hebben ieder een eigen, maar onlosmakelijke 

verantwoordelijkheid in het realiseren van de volkshuisvestelijke opgave in 

Leusden. Dit is in die zin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het 

realiseren hiervan gaat niet zonder de dialoog centraal te stellen. Het is 

immers geen blauwdruk dat geïmplementeerd kan worden. Het vraagt verdieping, maatwerk en om 

afwegingen, ofwel het goede gesprek. De raad hecht in dit kader aan het “no surprise beginsel”. Dat 

wil zeggen dat er volledige openheid is in de relatie tussen bestuurder en raad van commissarissen 

en wij elkaar niet zullen verrassen in de informatievoorziening. Dit doen wij pro- en interactief en 

vanuit de dialoog. 
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