
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie op besturen en toezicht houden 
 

 

In dit document leggen het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningstichting Leusden 

hun visie op besturen en toezicht houden vast, zoals bedoeld in principe 1.1 van de 

Governancecode 2020:  

‘Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren  

van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de 

financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen 

(werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.’ 

 

 

 

De visie is vastgesteld door het bestuur (bestuursbesluit nr. 101) en de Raad van Commissarissen 

(besluitnr. 29) d.d. 1 november 2021. 
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Woningstichting Leusden (WSL) is een betrokken corporatie in de gemeente Leusden. Als 

sterk lokaal verankerde partij met een bezit van ruim 2.600 woningen is WSL dé sociale 

verhuurder van Leusden, met een betaalbaar woningaanbod in de gemeente Leusden. 

 

De stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur met een meningsvormend MT.  

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie en het realiseren van de 

volkshuisvestelijke doelen. De missie en kernwaarden van de organisatie zoals vastgelegd in 

het ondernemingsplan zijn hierbij het vertrekpunt. De Raad van Commissarissen (RvC) 

bestaat uit vijf personen. De RvC houdt toezicht en is werkgever en klankbord voor de 

bestuurder. 

 

 
 

1. Algemene vertrekpunten voor goed bestuur en intern toezicht 
 

Missie  

Door de verbondenheid met Leusden voelt WSL zich verantwoordelijk om nu en in de toekomst 

continuïteit te bieden en haar dienstverlening af te stemmen op de huidige en toekomstige wensen 

en behoeften van huurders. Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld met betrokken 

medewerkers, die samen met de maatschappelijke partners van WSL verschil maken in Leusden.  

 

WSL is er voor mensen met een bescheiden beurs of met een bijzondere zorgvraag. Iedereen die 

woont of wil wonen in Leusden kan bij WSL terecht met vragen, maar in het bijzonder is WSL er voor 

woningzoekenden en huurders die zich niet zelf kunnen redden op de woningmarkt.  

 

WSL werkt vanuit de overtuiging dat goed en betaalbaar wonen bijdraagt aan de kwaliteit van leven 

van huurders. Daarbij werkt WSL uiteraard binnen de kaders van de wet- en regelgeving.   
 

 

Kernwaarden 

De kernwaarden open, betrokken en respectvol zijn uitgangspunt voor de houding en het gedrag van 

bestuur, RvC en medewerkers van WSL. 
 

 

Strategie en continuïteit  

Het gerechtvaardigd beroep op een goede, betaalbare, veilige en duurzame woning in de gemeente 

Leusden voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen is leidend voor het bestuur en 

RvC. Het motto ‘Dichtbij en Betrokken' wordt waargemaakt met kwalitatief goede woningen tegen 

volkshuisvestelijk bepaalde huurprijzen en met aandacht voor de overige woonlasten als 

servicekosten en energielasten. WSL zorgt ervoor dat er waar mogelijk voldoende woningen 

beschikbaar zijn door te investeren in nieuwbouw en transformatie van bestaande gebouwen. Als 

zich ontwikkelingen voordoen die om scherpe keuzes vragen, richt WSL zich in de eerste plaats op 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. 

 
De omgeving 

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 welzijns-

organisaties, 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. 
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Levend document 

Deze visie is geen statisch document. Het wordt gekleurd door ontwikkelingen in de sector en in 

Leusden en door verwachtingen in de maatschappij. Daarom toetsen bestuur en RvC periodiek of 

de visie nog aansluit bij de wijze waarop wordt bestuurd en toezicht gehouden. Zo wordt de visie 

ook steeds herzien op het moment dat er een nieuw ondernemingsplan wordt opgesteld. Deze 

visie en overige reglementen staan op de website van WSL. 

 

 

2. Goed bestuur 
 

Met de missie, motto en kernwaarden als uitgangspunten zet het bestuur de visie en strategie uit, 

vertaalt de strategie in beleid en formuleert daarbij de organisatiedoelen. Het bestuur is eveneens 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en de realisatie van de betreffende 

organisatiedoelen. Het bestuur gaat daarbij verantwoord om met het maatschappelijk vermogen 

van de organisatie. Het waarborgt een gezonde financiële positie zodat de continuïteit van de 

organisatie is verzekerd. 
 

Integriteit is een belangrijke vereiste voor goed bestuur. Integriteit gaat verder dan het naleven van 

wetten en regelgeving; het heeft te maken met de wijze waarop binnen de organisatie wordt 

omgegaan met mensen en middelen. Het bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie. Het bestuur 

opereert open, controleerbaar en toetsbaar. Zij legt verantwoording af over haar handelen zowel 

aan haar belanghouders, de externe toezichthouders (de Autoriteit woningcorporaties en het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw), als aan haar interne toezichthouder, de RvC. 
 

 

Relatie met stakeholders 

Het bestuur gaat de dialoog aan in het werkgebied van de organisatie over haar strategie. Het 

bestuur heeft frequent contact met de externe- en interne belanghebbenden waaronder de 

(toekomstige) huurders, de gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en collega-corporaties.  

Het bestuur spreekt met de RvC over de omgang met, en de participatie en invloed van 

belanghebbenden.  
 

WSL geeft in het bijzonder huurders en de gemeente invloed op de koers en het beleid. Zij werkt 

zoveel mogelijk samen met andere partijen waaronder collega-corporaties aan het realiseren van de 

maatschappelijke doelen. Het woonbeleid van de gemeente is voorwaarde scheppend voor het 

beleid van WSL, zoals zij ook omgekeerd verzoekt.  
 

De verantwoordelijkheid die het bestuur van WSL draagt, houdt ook in het actief en structureel 

verantwoording afleggen aan interne en externe belanghebbenden.  
 

 

Organisatie en werkgeverschap 

Ook bij de aansturing van de organisatie zijn de kernwaarden het uitgangspunt. WSL werkt samen 

op basis van vertrouwen. De belangen en de persoon van de (toekomstige) huurder staan bij het 

handelen en de keuzes centraal. Het bestuur is verantwoordelijk voor het inrichten van een goed 

functionerende, professionele werkorganisatie, waarin de strategische opgave gerealiseerd kan 

worden. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap toe. Het bestuur 

vervult de randvoorwaarden en biedt de faciliteiten om goed te kunnen presteren. Daarbij hoort 

een actief overlegklimaat met de ondernemingsraad.  
 

Het bestuur borgt dat de organisatie legitiem, integer en transparant handelt. Het bestuur schept 

omstandigheden waarin adequaat en kritisch intern toezicht op het bestuur en de algemene gang 

van zaken in de organisatie tot hun recht kunnen komen. 
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3. Goed intern toezicht 
 

De RvC van WSL hecht veel waarde aan professioneel toezicht houden. De raad staat, naast de 

inhoudelijke invulling van de rol voor het ‘WAT’ ook nadrukkelijk stil bij het ‘HOE’ van toezicht houden. 

In deze visie staat het ‘HOE’ van toezicht houden centraal. Daarbij begint de RvC allereerst bij het 

‘WAAROM’ en de toegevoegde waarde van toezicht houden.  
 

 

Legitimatie 

De Woningwet en de statuten vormen de grondslag waaraan de RvC haar bevoegdheden ontleent. 

De raad handelt op basis van deze bevoegdheden. De concrete werkwijze is beschreven in het 

Reglement van de RvC van WSL. Hierin is opgenomen dat de RvC werkt met twee commissies, zoals 

is geadviseerd in de Governancecode: een remuneratiecommissie en auditcommissie. Zij adviseren 

de RvC over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de 

raad voor. Dit vervangt niet dat de verantwoordelijkheid voor de formele besluitvorming bij de RvC 

als geheel ligt. 
 

 

Toegevoegde waarde van het intern toezicht 

De positionering van het bestuur en van de RvC moet dan ook bezien worden in het licht van het 

eerder beschreven complexe krachtenveld in de omgeving van WSL. 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 positie van de RvC krijgt betekenis binnen dit speelveld. Daarbij fungeert de RvC als het ware  

ook als een innerlijk geweten van de organisatie. Als de kritische vriend die toetst of de 

woningcorporatie voldoende bijdraagt aan de volkshuisvestelijke opgave (doet zij de goede dingen?) 

en of dat op een verantwoorde manier gebeurt (doet zij de dingen goed?). Dit vraagt om balanceren 

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

vanuit een gezond wantrouwen.  

 

De toegevoegde waarde krijgt verder vorm in: 

a. Het bieden van nieuwe perspectieven; Vanuit verschillende achtergronden is de RvC in staat om 

vanuit meerdere invalshoeken vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen dan wel 

met suggesties te komen.  

b. Dekking en borging bestuur en beleid; Er voor waken dat de bijdrage aan doelstellingen ten 

behoeve van huurders en de gemeente voldoende bij het bestuur en in het beleid van WSL 

zijn geborgd.  

c. Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement; De RvC stimuleert het lerend 

vermogen binnen de organisatie alsmede het nastreven van maatschappelijk rendement.  

d. Buiten naar binnen brengen; Als relatieve buitenstaander brengt de RvC externe 

ontwikkelingen, maar ook kennis en ‘lessen’ uit andere sectoren in.  

e. Bijdrage legitimatie van huurders en stakeholders; De RvC staat in verbinding met huurders en 

stakeholders, zoekt hen actief op en brengt de input en vraagstukken van hen in.  

f. Bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstelling; De RvC houdt een scherp oog op de 

kerntaak van WSL en draagt actief bij aan het realiseren van deze doelstelling.  
 

 

De leidende principes van het intern toezicht bij WSL 

Vanuit bovenstaande kaders heeft de RvC een aantal leidende principes geformuleerd waarlangs zij 

invulling geeft aan de rol als toezichthouder. Het vormen de uitgangspunten voor het handelen van 

de raad in de verschillende rollen die zij bekleedt. 
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a. De RvC is aanspreekbaar 

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

Daarbij ziet de RvC twee randvoorwaarden: verbinding met de maatschappij en professioneel 

toezicht houden. De verbinding met de maatschappij organiseert de raad door het onderhouden 

van directe relaties met de stakeholders van WSL. Dat doet de RvC door periodiek aan te sluiten bij 

de vergadering van de huurdersorganisatie, door op de jaarlijkse stakeholders-dag in gesprek te 

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

gemeenteraad en de wethouders. Bovendien kent de raad de toezichthouders en bestuurders van 

de collega-corporaties waar WSL mee samenwerkt, doordat periodiek een gezamenlijke bijeenkomst 

wordt georganiseerd. Professioneel toezicht houden betekent voor de RvC dat de jaarlijkse 

zelfevaluatie grondig en gedegen wordt uitgevoerd en de leden zich continue scholen in het vak van 

toezicht houden. Dat gebeurt zowel binnen het collectief van de RvC als op individueel niveau. Over 

deze twee belangrijke randvoorwaarden wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag.  

 

b. De RvC houdt situationeel toezicht 

Toezicht houden 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 de 

RvC zich continue toetst aan de omgeving en de beleving daarvan en zijn rol, insteek en 

referentiekader daar op aanpast. 

 

c. De RvC hanteert een moreel kompas 

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

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

kompas wordt gevormd door de kernwaarden van WSL. De RvC is:  

• open: dat betekent dat de raad een open houding heeft richting de bestuurder, de medewerkers, 

de huurders en stakeholders. 

• betrokken: dat betekent dat de raad dat wat er speelt. 

• respectvol: dat betekent dat de raad integer handelt en rekening houdt met de ander. 

 

d. De RvC stelt de dialoog centraal 

De RvC 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 RvC hecht in dit kader aan het ‘no surprise beginsel’. Dat 

wil zeggen dat er volledige openheid is in de relatie tussen bestuurder en RvC en zij elkaar niet 

zullen verrassen in de informatievoorziening. Dit doen zij pro- en interactief en vanuit de dialoog. 
 

 

Taken en verantwoordelijkheden van RvC belicht: de drie rollen van het intern toezicht 

De RvC vervult drie rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord. Deze rollen variëren in inzet en 

intensiteit, afhankelijk van de specifieke vraagstukken die in een jaar spelen en aansluiten bij de 

agendering in het jaarprogramma.  

 

a. 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. 
                                                      
1 Zie Situationeel toezicht heeft de toekomst, Stefan de Peij (2017) 
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Primaire focus van de toezichthoudende rol is het zorgdragen voor de volkshuisvestelijke opgave 

in Leusden met behoud van de financiële continuïteit van de organisatie. Daarnaast heeft de RvC 

conform de wetten en reglementen besluiten te nemen, bijvoorbeeld in geval van investeringen 

en jaarstukken. 

 

b. De rol van werkgever   

De RvC ziet de werkgeversrol naar de bestuurder als een belangrijke rol. De bestuurder bestuurt 

de organisatie, de RvC is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) 

van de bestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De raad ziet 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. De RvC heeft 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 beperkt de raad zich bovendien niet 

alleen tot eigen waarneming. De leden van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een 

beoordelingsgesprek met de bestuurder en adviseren de RvC 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 en de wethouder Wonen van de gemeente Leusden. 

 

c. De rol van klankbord 

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

het besluitvormingsproces. De RvC 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. 
 
 

Nadere formulering van invalshoeken van het intern toezicht 
 

a. De RvC denkt bewust aan de ‘voorkant’ mee met de bestuurder en adviseert hem en de 

organisatie over de richting die wordt gekozen (waar ga je voor, wat zijn de gewenste effecten, 

doelen, etc.). Uiteraard bepaalt de bestuurder de uiteindelijke koers. Hiermee borgt de RvC 

dat er vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk is gekeken, wat de kwaliteit van 

een besluit ten goede komt. Het maakt tevens de controle ‘achteraf’ voor de RvC eenvoudiger 

en er kan – indien nodig – tijdig worden bijgestuurd.  

 

b. De RvC beoordeelt de organisatie en de bestuurder ‘achteraf’ op het gevoerde beleid en de 

gemaakte keuzes, waarbij zowel kwantitatief als kwalitatief wordt getoetst. Dit betekent dat de 

RvC niet alleen kijkt naar begroting, jaarrekening, termijnrapportages etc., maar ook 

gesprekken voert met medewerkers, ondernemingsraad, huurdersorganisatie etc.. Op deze 

manier ontstaat een gewogen beeld.  

 

c. De RvC houdt actief haar ogen en oren open voor de visie van de stakeholders van WSL, zoals 

de huurdersorganisatie, gemeenten, collega-corporaties etc. over de realisatie van de koers 

van de organisatie en ziet erop toe dat de communicatie met de stakeholders voldoende 

gewaarborgd is. De RvC doet dat zonder in de vertegenwoordigende bevoegdheid te treden 

van de bestuurder. 
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Zelfevaluatie RvC 

De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren (in termen van effectiviteit)  

en dat van individuele leden van de RvC. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder onafhankelijke, 

externe begeleiding. Waar nodig worden afspraken gemaakt over het functioneren en de 

ontwikkeling van (leden van) de raad. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en 

open geest heeft, wat de invloed is van de besluiten van de RvC en hoe in het functioneren durf, 

onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen en 

behoeften aan bod komt. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en relatie tot het bestuur is 

onderwerp van de evaluatie. De ontwikkelpunten van de raad worden opgenomen in een 

Ontwikkelagenda, die twee keer per jaar wordt geagendeerd om te monitoren. 

 

 

4. Good governance van bestuur en intern toezicht 

Het bestuur en de RvC handhaven de governance-structuur, voldoen aan de bepalingen van de 

Governancecode Woningcorporaties en leven de principes na van goed bestuur en toezicht houden. 

Het toetsingskader dat hieruit voortvloeit, is voor het bestuur kader stellend en voor de RvC 

richtinggevend. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds 

de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie. Het bestuur zorgt ervoor dat in- en 

externe regelgeving wordt geïmplementeerd en wordt nageleefd (compliance). Hierbij gaat het om 

de door de overheid opgelegde wet- en regelgeving, maar ook om de interne regels en normen die 

de organisatie zelf opstelt.  

 

Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen, besteden bestuur en RvC, ieder vanuit hun eigen 

rol, aandacht aan soft controls: gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat een 

beroep doet op het persoonlijk handelen van alle betrokkenen, en waarvan invloed uitgaat op 

waarden en normen (zoals integriteit, loyaliteit, motivatie). Hoewel minder meetbaar, kan daarmee 

een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het beheersen van risico’s. 

 

Bestuur en RvC werken samen op basis van vertrouwen, met behoud van ieders eigen 

verantwoordelijkheid. De relatie tussen bestuur en RvC is in formele zin vastgelegd in de wet, de 

statuten, het Bestuursreglement van WSL en het reglement van de RvC van WSL. De reglementen 

worden door het bestuur en RvC onderschreven.  

 

Alle leden van de RvC hebben zich verbonden aan de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW). Zij geven individueel uiting aan de verplichtingen die volgen uit dit 

lidmaatschap door onder meer actief deel te nemen aan door de VTW georganiseerde 

(kennis)bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en themasessies. 
 


