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Preambule 
 
De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het goedgekeurde 
beleid van de organisatie binnen een raamwerk dat wordt gevormd door vigerende wetgeving, 
maatschappelijk aanvaardbare normen en prudent risicomanagement. 

De Raad van Commissarissen (RvC) ontwikkelt tezamen met het bestuur een collectieve visie waarin 
de bedoeling van de organisatie, zijn cultuur, zijn waarden en het gewenste gedrag wordt 
weergegeven. De RvC draagt deze visie uit met name door: 

 Het voorleven van deze visie door eigen voorbeeldgedrag en vergt dit evenzeer van het bestuur; 

 Het naar ethische en maatschappelijk geaccepteerde normen consistent handelen; 

 Hoog in het vaandel staan: openheid, eerlijkheid, transparantie, integriteit en respectvol; 

 Het toezien op het handhaven van een initiërende en ondernemende organisatiecultuur waarin de 
bedoeling van de organisatie wordt gerealiseerd zonder dat zulks tot het nemen van 
onaanvaardbare risico’s leidt; 

 Het toezien op de voorrang van stakeholders in de (standaard-)volgorde: klant, medewerker, 
overige belanghebbenden; 

 Het nemen van overwogen besluiten na voldoende consultatie van bestuur en eventuele derden 
en gebaseerd op kennis van processen en activiteiten in de organisatie en diens context; 

 Het aanspreekbaar zijn op die besluiten, op zijn algemene rol en op zijn functie in de organisatie; 

 Het actief volgen en handelen naar vigerende wet- en regelgeving, alsmede het proactief afleggen 
van verantwoording bij het (doordacht) afwijken daarvan; 

 Het stimuleren en adviseren van het bestuur vanuit een positief kritische houding; 

 Het samenstellen van een RvC en bestuur dat is berekend op de huidige en toekomstige taken. 

Leden van een RvC zijn zich bewust van hun belangrijke rol en de daaruit voortvloeiende invloed. Hun 
taak is niet een gemakkelijke, zij dagen zichzelf, elkaar en het bestuur van nature uit om de beste 
besluiten voor de organisatie en haar belanghebbenden te nemen. Diversiteit, deskundigheid en een 
kritische opstelling zijn hierbij van cruciaal belang. De RvC en bij uitstek de voorzitter creëert hiervoor 
een veilige omgeving.  

 
Toezichtvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen 
 
Met de invoering van de herzieningswet toegelaten instellingen (BTIV) per 1 juli 2015 en de nieuwe 
governancecode woningcorporaties per 1 mei 2015 (GCW), is er voor woningcorporaties veel 
veranderd. Onderdeel hiervan zijn nieuwe kaders voor het interne toezicht. 
 
Eén van deze kaders betreft het formuleren van een visie op het besturen en toezicht houden 
(conform artikel 1.1 van de GCW). Als Raad van Commissarissen (RvC) en directeur-bestuurder van 
Velison Wonen, vinden wij het van belang hieraan expliciet invulling te geven. Deze notitie is het 
resultaat van de gesprekken die wij regelmatig met elkaar voeren over het bestuur en toezicht bij 
Velison Wonen, in het licht van deze veranderingen. Samen met het toezicht- en toetsingskader dient 
deze toezichtvisie als kader voor het toezicht binnen Velison Wonen. De toezichtvisie dient tevens als 
kader bij het opstellen/herijken van de functieprofielen voor de RvC. 
 
Veranderingen in het toezicht 
 
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het interne toezicht bij woningcorporaties. Dit 
heeft, zoals hiervoor reeds aangegeven, (mede) geleid tot een nieuwe woningwet en governance-
code. De impact hiervan is groot. In het handelen van de RvC bij Velison Wonen, is vigerende wet- en 
regelgeving altijd leidend. Wij investeren bewust tijd in het ons eigen maken van nieuwe wet- en 
regelgeving en gaan vervolgens actief aan de slag met de implementatie daarvan. Naast de BTIV en 
de GCW is hierbij ook aandacht voor de Wet Bestuur en Toezicht en de Wet Normering Topinkomens. 
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Collegiaal functioneren 
 
De RvC vindt het belangrijk als collectief te functioneren. Doel hiervan is de degelijkheid van besluiten 
te bevorderen, risico’s te minimaliseren en overhaaste beslissingen te voorkomen. Leden van de raad 
krijgen en nemen ruimte voor open discussie met respect voor elkaars uitgangspunten – bij voorkeur 
leidend tot collegiaal besluit. Het voeren van een goede, open discussie gaat vooraf aan het innemen 
van een (gezamenlijk) standpunt.  Dit betekent in de praktijk dat besluiten zoveel mogelijk in 
consensus worden genomen. Lukt dit niet, dan worden overwegingen transparant vastgelegd en 
beslist de meerderheid. In de communicatie naar ‘buiten’ toe moet er vervolgens een bereidheid 
bestaan om eigen opvattingen te laten varen voor het collegiale standpunt. Collegiaal functioneren 
betekent daarnaast dat de inzet van discussies in de RvC niet het krijgen van gelijk is of het hoog 
houden van eigen opvattingen of deelbelangen, maar het bereiken van een gezamenlijk standpunt. 
Commissarissen hebben vanuit kennis en ervaring een bepaald deskundigheidsprofiel van waaruit zij 
een bijdrage leveren aan vergaderingen en besluiten. Om als collectief te kunnen functioneren 
brengen zij deze deskundigheid niet alleen in, maar bevorderen zij ook de kennisoverdracht aan de 
overige leden van de raad. 

 
Rollen van de raad 
 
De RvC van Velison Wonen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de directeur-
bestuurder van de woningcorporatie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De 
directeur-bestuurder treedt op als bestuurder in de zin van de wet. Hij is verantwoordelijk voor het 
functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover intern verantwoording af aan de RvC. 
Basis hiervoor wordt mede gevormd door het jaarlijkse prestatie-contract en (financiële) rapportages. 
De RvC hanteert een toezichtkader dat onder andere bestaat uit de (meerjaren)begroting, het 
vastgestelde prestatiecontract, het ondernemingsplan en het jaarplan. Daarnaast wordt de Aedes-
benchmark als referentiekader gebruikt. 
 
Aanvullend op de rol als toezichthouder vervult de raad de rol van klankbord voor de directeur- 
bestuurder. De voorzitter van de raad neemt hierin een nadrukkelijke rol op zich. Eenmaal in de vier 
tot zes weken voert de voorzitter overleg met de directeur-bestuurder over uiteenlopende actuele 
zaken binnen de organisatie. Specifieke vragen kunnen vervolgens worden voorgelegd aan een 
individueel lid van de raad, of komen terug in de reguliere vergadering van de RvC. Op dat moment 
fungeert de gehele raad als klankbord voor de directeur bestuurder en verleent zij tevens advies waar 
nodig en/of gewenst. 
 
De RvC vult zijn werkgeversrol in door jaarlijks met de directeur-bestuurder prestatie-eisen af te 
spreken en afspraken te maken die worden gehanteerd als criteria voor de beoordeling. De 
remuneratiecommissie geeft, namens de voltallige RvC, uitvoering aan de beoordelingscyclus van de 
directeur-bestuurder. Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt pas definitief beoordeeld na 
consultatie van alle leden van de RvC.  
 
Daarnaast vindt de RvC het niet alleen van belang om invulling te geven aan formeel vastgelegde 
rollen, maar wil zij tevens een eigen meerwaarde voor Velison Wonen bieden. Compassie met en 
kennis van de doelgroep is een vooronderstelde eis voor elke corporatiecommissaris. Mede gelet op 
het veranderde speelveld voor woningcorporaties en de ontwikkelingen in onze maatschappij (lokaal 
en landelijk), ziet de RvC van Velison Wonen, in de relatie met de bestuurder en organisatie, als haar 
meerwaarde: 
  

 Het bieden van nieuwe perspectieven: vanuit verschillende achtergronden is de raad in staat om 
vanuit andere perspectieven vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen of opmerkingen 
te plaatsen.  

 

 Buiten naar binnen brengen: als relatieve buitenstaander brengt de raad externe ontwikkelingen, 
maar ook kennis en ‘lessen’ uit andere sectoren in.  

 

 Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement: de RvC stimuleert het lerend 
vermogen binnen de organisatie, met als oogmerk het nastreven van maatschappelijk 
rendement.  
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 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.  

 

 Borging bestuur en beleid: er voor waken dat de bijdrage aan doelstellingen ten behoeve van 
huurders voldoende zijn geborgd bij en gerealiseerd door het bestuur en in het beleid van Velison 
Wonen. 

 

 Toezicht houden op ‘ doen wij de goede dingen’  
 

 
Commissies 
 
Om de taak als RvC goed uit te kunnen voeren, zijn een aantal taken belegd in commissies. Iedere 
commissie kent zijn specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De commissies komen 
ongeveer twee tot zes keer per jaar bijeen en bereiden de behandeling van specifieke onderwerpen 
en thema’s voor, vóór de vergadering van de voltallige RvC.  
Er zijn bij Velison Wonen twee commissies ingesteld:  

 Remuneratiecommissie; beoordeling en beloning directeur-bestuurder en voorstel beloning RvC; 

 Auditcommissie; financiële vastlegging en verantwoording, specifieke bedrijfseconomische en 
financiële zaken. 

Naast deze commissies worden vanuit de raad leden aangewezen rondom specifieke 
thema’s. Zij fungeren als het eerste aanspreekpunt en koppelen terug naar de voltallige raad. 
 
 
Aandachtsvelden voor de komende jaren 
 
Naast de reguliere taak- en aandachtsvelden voor de RvC, staan er de komende jaren een aantal 
onderwerpen op de agenda waar extra aandacht voor is. Dit gelet op de impact en (mogelijke) risico’s 
van het onderwerp voor de organisatie als geheel, maar ook voor het bestuur en toezicht.  
Het betreft de volgende onderwerpen: 

 Samenwerking, strategische positionering; 

• Scheiden Daeb en niet-Daeb bezit; 
• Implementatie woningwet en governancecode; 
• Betaalbaarheid; 
• Duurzaamheid en kwaliteit woningen 
• Statushouders. 
 
 
In verbinding met 
 
Om op goede wijze invulling te geven aan de rol als RvC, is het van belang regelmatig in overleg te 
zijn met (een afvaardiging van) de organisatie en externe belanghouders. Op deze manier houdt de 
raad ‘voeling’ met de onderwerpen die er in de organisatie en bij de externe stakeholders leven. 
De RvC heeft tenminste jaarlijks overleg met de ondernemingsraad. Daarnaast staat de raad in 
contact met de externe belanghouders van Velison Wonen. Er is regelmatig overleg met de 
Huurdersraad van Velison Wonen. Ook is er op meer incidentele basis contact met diverse zorg-, 
welzijn en onderwijsinstellingen. Dit geldt evenzeer voor de gemeente(n) waarin Velison actief is. Over 
al deze eventuele contacten staat de RvC in proactief contact met het bestuur. 
 
Tenslotte 
De RvC van Velison hecht enorm aan het belang van de juiste cultuur en gedrag, waarbij het vooral 
gaat om een open en veilige sfeer; hierbij staan luisteren naar elkaars argumenten en het met respect 
voeren van de dialoog voorop. Het gedrag van (leden van) de RvC moet de voorbeeldfunctie 
reflecteren. De RvC is zich terdege bewust van zijn positie, de daaraan verbonden invloed en 
verantwoordelijkheid en de noodzaak deze voor betrokkenen inzichtelijk en controleerbaar aan te 
wenden. Over het gevoerde beleid en de daarbinnen genomen besluiten wordt regelmatig, proactief 
en volledig verantwoording afgelegd. Het elkaar aanspreken binnen de RvC en het aanspreekbaar zijn 
van de RvC voor belanghouders is de natuurlijke houding.  
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De RvC staat een sobere, prudente wijze van handelen voor en stelt zich dienstbaar op in functie van 
de maatschappelijke opdracht van de corporatie. 
 
 
De toezichtvisie: een levend document 
 
Deze toezichtvisie is opgesteld op basis van de huidige kennis en ideeën op het gebied van ‘good 
governance’. Interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten zijn van invloed op deze 
toezichtvisie. Deze toezichtvisie is dan ook een ‘levend’ document en wordt regelmatig herijkt, in 
samenhang met onder andere het toezicht- en toetsingskader. De zelfevaluatie, die ieder jaar 
plaatsvindt en in ieder geval tweejaarlijks onder externe begeleiding, van de RvC is hiervoor een 
natuurlijk moment.  

 


