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Inleiding

De visie van het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) van Wooncompagnie op toezicht

houden is vastgelegd in deze toezichtvisie. In deze toezichtvisie wordt ingegaan op de

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

financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. Daarnaast worden in deze toezichtvisie de

rollen van de RvC (werkgever, toezichthouder, klankbord en netwerker/ambassadeur) en

taakuitoefening als intern toezichthouder beschreven.
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Samenhang kaders en visie
Het reglement RvC (artikel 7 lid 4 en 5) van 17 september 2018 geeft aan welke kaders de RvC

hanteert:

• Het toezichtskader voor de Stichting is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC

die documenten waaraan de maatschappelijk en financiële prestaties van de Stichting kunnen

worden getoetst.

• Het toetsingskader van de Stichting wordt in samenspraak tussen Bestuur en de RvC vastgesteld en

bevat onder meer de volgende beleidsstukken:

a. statuten;

b. het reglement RvC met bijlagen en het bestuursreglement met bijlagen;

c. Reglement financieel beleid en beheer;

d. ondernemingsplan

e. Begroting;

f. treasurystatuut;

g. investeringsstatuut;

h. verbindingenstatuut;

i. fiscaal reglement.

Dit document geeft weer wat de visie op toezichthouden van de RvC van Wooncompagnie is en op
welke wijze hij toezicht houdt op de corporatie

3



Kaderbrief

Uitvoeren

Koersdocument

P
la

n
D

o
C

h
ec

k

Jaarplan en 

begroting

Toezicht in relatie tot besturen

PDCA-cyclus Wooncompagnie Toezichtcyclus

Evalueren en 
bijstellen

Toezichtkader

(tussentijdse) 

verantwoording

Uitvoeren 

toezicht

Act

Toezichtvisie

4

Evalueren en 
bijstellen

Act
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Uitgangspunten

De rollen die de RvC vervult binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie 

en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend, zijn:

• de rol van toezichthouder op het bestuur cq. besturen van de corporatie

• de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur bij belangrijke besluiten en strategievorming

• de rol van werkgever van het bestuur

• de rol van netwerker/ambassadeur van de corporatie

In deze toezichtvisie verwoorden de RvC en het bestuur van Wooncompagnie hun collectieve visie op het toezicht bij

Wooncompagnie. 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;

• 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 pro-actief 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.
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De rol van toezichthouder

In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:

• het toezicht houden op het beleid van de bestuurder, de realisatie van de strategische doelstellingen van de 

corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;

• het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;

• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie;

• het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de 

goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een 

bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

• het toezicht houden op de kernwaarden. Dit wordt gefaciliteerd door middel van de maandrapportage. In de 

maandrapportage is onder het prestatieveld ‘Tevreden bewoners’ een indicator opgenomen waarmee de 

kernwaarden worden gemeten.
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De rol van werkgever
In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:

• bepalen van de omvang en de vormgeving van de topstructuur;

• het werven, selecteren en benoemen van het bestuur;

• vaststellen van de beloning van het bestuur;

• jaarlijks beoordelen van het functioneren van het bestuur op basis van de resultaten van de prestatieafspraken;

• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur;

• het schorsen en ontslaan van het bestuur;

• (bewust nadenken over) de opvolging;

• zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur bij tussentijds ontslag.
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De rol van klankbord

In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:

• het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving en hoe je daarin positie kiest;

• het reflecteren met de bestuurder bij omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van 

omvangrijke investeringen;

• het ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van 

fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);

• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de 

bestuurder.
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De rol van netwerker/ambassadeur

De netwerkrol betreft de relaties van de RvC met de omgeving. Commissarissen vormen een belangrijke verbinding

tussen de corporatie en de (snel veranderende) samenleving. Hierbij gaat het om het tijdig signaleren door de RvC

van ontwikkelingen in de (lokale/regionale) omgeving, de volkshuisvestingssector, politiek e.d. En ook om de

relatie met stakeholders en de maatschappelijke aanspreekbaarheid van de commissarissen.

De netwerkrol van de RvC ziet op:

• het houden van toezicht door de RvC op het omgaan met de stakeholders door de corporatie(bestuurder)

• het bevorderen van actieve rol van de corporatie richting de stakeholders van de corporatie

• het afleggen van externe verantwoording aan de stakeholders van de corporatie

• het bestuur uitdagen desgewenst met de RvC te sparren wanneer de corporatie een stelling neemt in het

publieke debat.
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Basisvragen

Bij alle afwegingen en uiteindelijke beslissingen stelt uiteindelijk de RvC (zich) tenminste altijd de twee

basisvragen:

• Wat is de betekenis voor de huurder hiervan? (huidige en toekomstige, heeft de huurder hier baat bij, kan een

eventuele negatieve invloed gemitigeerd/geminimaliseerd worden, enz.)

• Wat betekent dit voor de continuïteit van de corporatie? (financieel: bijv. korte termijn (ICR, liquiditeit),

langere termijn (LTV, solvabiliteit), risicotechnisch, reputatiegewijs, enz.)
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Toegevoegde waarde RvC
De RvC vindt het niet alleen van belang om invulling te geven aan formeel vastgelegde rollen, maar wil tevens een

eigen meerwaarde voor Wooncompagnie bieden. Empathie met en kennis van de doelgroep is een vooronderstelde

eis aan elke corporatiecommissaris. Mede gelet op het veranderde speelveld voor woningcorporaties en de

ontwikkelingen in onze maatschappij (lokaal en landelijk), ziet de RvC van Wooncompagnie, 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.

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 het bestuur en in het beleid van Wooncompagnie
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Kernwaarden voor de RvC
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De raad is betrouwbaar. Dat komt niet alleen tot uiting in praktische zaken als

aanwezigheid bij de vergadering, maar in alles wat wij doen om invulling te geven aan de

verschillende rollen van de RvC. De organisatie en haar belanghouders kunnen op ons

rekenen.

De raad is betrokken. Dat betekent dat we op de hoogte zijn van wat er speelt binnen,

maar ook buiten Wooncompagnie. We staan dichtbij bestuur, organisatie en stakeholders

en tegelijk houden we een gepaste afstand om onze rol als toezichthouder zorgvuldig te

borgen.

De raad is benaderbaar. We zorgen dat de organisatie ons kent, we spreken met

medewerkers over specifieke thema’s en we zijn regelmatig in contact met

vertegenwoordigers van de organisatie en huurders. Dat houdt ons scherp.



Missie, prestatievelden en kernwaarden

“Wij werken aan de best mogelijke woningen tegen de laagst mogelijke prijs, 

zodat mensen met weinig koopkracht zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen.”

Volkshuisvestelijke prestatievelden

Voorwaardelijke prestatievelden

Met de volgende kernwaarden als drijfveer:

Verantwoord exploitatiemodelRonde, rollende organisatie
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Tevreden bewoners
Bewoners die zich gesteund weten, die ervaren dat ze serieus genomen worden en die merken dat ze invloed hebben op hun 

woonsituatie. 

Doelstellingen 2020 Norm 2020

1. Vlekkeloze dienstverlening aan 

huurders en woningzoekenden

2. Een goede samenwerking met 

belanghouders

(bron: koersdocument 2017-2020)

• Het programma Klantbeleving wordt verder uitgerold conform het projectplan.

• Als onderdeel van het programma Klantbeleving zijn alle teams op basis van 

zelfevaluatie gepositioneerd op de ‘klantladder’. Alle teams hebben een actieplan 

opgesteld om de volgende stap op de ladder te zetten.

• KWH-meting kwaliteit dienstverlening op alle meetgebieden minimaal een 8. Op 

algemene dienstverlening minimaal een 7,5.

• Op alle meetgebieden ten minste 92% tevreden klanten. Bij algemene dienstverlening

minimaal 85%.

• Introductie continue meting telefonisch contact aansluitend op het telefoongesprek. 

Doelstelling te bepalen na nul-meting.

• Introductie continue meting interne bereikbaarheid.

• Kwaliteit opdrachtverstrekking verbeterd zodat eigen onderhoudsdienst 78% ‘Firsttime-

fix’ kan realiseren.

• Op basis van klantprofielen zijn per klantproces de klantvoorkeuren bepaald.

• De effectiviteit van nieuwe iWebsite zal in 2020 gemeten worden. Eind 2020 heeft 50% 

van de huurders met een emailadres minimaal 1 keer ingelogd op de iWebsite.

• Door de ‘klantverleiding’ richting de iWebsite en verbeteringen in de klantprocessen 

zal het aantal telefoontjes van huurders met 20% zijn afgenomen.

(bron: Jaarplan 2020)
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Voldoende betaalbare woningen
Reële keuzemogelijkheden en aanvaardbare woonlasten voor mensen met een bescheiden inkomen. 

Doelstellingen 2020 Norm 2020

1. Een woningvoorraad die ook op 

langere termijn en in alle 

deelgebieden de betaalbaarheid 

garandeert

2. Een voorraad waaruit voldoende 

woningen vrijkomen om 

woningzoekenden een passend 

aanbod te doen

(bron: koersdocument 2017-2020)

• Blijven inzetten op maatregelen die verhuisbewegingen opleveren, leidend tot de 

verhuring van minimaal 950 woningen (>700 in het betaalbare segment, >400 in het 

zuidelijk werkgebied).

• Woningruil faciliteren en stimuleren, leidend tot meer dan 60 succesvolle matches.

• Oplevering van tenminste 250 woningen (nieuwbouw en Winkelmadepark en 

Noordeinde).

• Acquisitie van nieuwbouwmogelijkheden, zodat het nieuwbouwprogramma voor 140% 

met (harde en zachte) plannen is belegd.

• Nieuwbouwprogramma vastleggen in prestatieafspraken om zo ook gemeenten te 

committeren aan bijdragen en deadlines.

• Verkoop van 40 huurwoningen, voor zover deze verkoop een bijdrage vormt aan de 

lokale woningmarkt en niet onnodig ten koste gaat van het huuraanbod.

• Introductie van een (waar nodig) herzien streefhuurbeleid in het 1e kwartaal van 

2020.

• Ondertekening nieuwe meerjarenafspraak met de SHO over het huurbeleid, 1e

kwartaal 2020.

• Concrete maatregelen om de woonlastenproblematiek van specifieke groepen en 

individuele huurders te verlichten.

(bron: Jaarplan 2020)
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Duurzaam woningaanbod
Een woningaanbod waarvan kwaliteit en samenstelling aansluiten bij de vraag van vandaag en morgen. 

Doelstellingen 2020 Norm 2020

1. Kwaliteit eigentijds houden door 

jaarlijks voldoende verhuurjaren 

toe te voegen

2. Samenstelling transformeren 

richting wensvoorraad

3. Energieprestaties verbeteren 

richting landelijke normen

(bron: koersdocument 2017-2020)

• De verduurzamingsmaatregelen voor de periode 2021-2026 zijn gedefinieerd en gepland.

• We beschikken over een haalbare en meetbare doelstelling voor de in 2030 te bereiken 

CO2-reductie.

• In onze complexen is de brandveiligheid aantoonbaar voldoende gewaarborgd.

• De gemeentelijke energievisies zijn vertaald naar ons verduurzamingsprogramma.

• De samenstelling van de voorraad, uitgedrukt in woningtypologieën, transformeert 

voldoende snel richting wensvoorraad.

• De restant exploitatietijd per woning blijft minimaal gelijk.

• We rapporteren over de realisatiegraad van onze nieuwbouwopgave en over de

realisatiegraad van de verbeteropgave bestaand bezit.

• We hebben actueel inzicht in de begroting versus realisatie van onze

onderhoudswerkzaamheden, uitgedrukt in geld en uitgedrukt in werkzaamheden, en 

rapporteren over de verschillen.

(bron: Jaarplan 2020)
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Aangenaam woonklimaat
Buurten waar mensen zich thuis voelen, elkaar kennen en elkaar helpen als het een keertje tegenzit.

Doelstellingen 2020 Norm 2020

1. Zelforganiserend vermogen van 

buurten vergroten

2. Afdoende behandeling van 

probleemsituaties

3. Afname aantal zwakke buurten en 

overlastgevallen

(bron: koersdocument 2017-2020)

• Voortzetting van het sociaal beheer, het kennismaken met nieuwe huurders en het 

systematisch beoordelen van buurten op schoon/heel/veilig.

• De aanpak van overlast wordt nog meer toegespitst op de achterliggende problematiek: 

wat speelt er bij de bewoner en in de wijk?

• We hebben in beeld in welke buurten de basiskwaliteit van de woonomgeving onder de 

maat is, en ontwikkelen een daarop afgestemde aanpak.

• We hebben in beeld in welke gebieden een te eenzijdige bewonerssamenstelling gaat 

ontstaan, en reageren daarop met maatwerk.

• Het leefbaarheidsbudget wordt doeltreffend ingezet, gericht op gebieden waar de

leefbaarheid het meest onder druk staat.

• In buurten waar de woonbeleving door de bewoners matig wordt beoordeeld, werken we 

planmatig aan het verbeteren van de rapportcijfers.

• We betrekken (individuele en georganiseerde) huurders bij onze keuzes en verkennen 

nieuwe vormen van participatie.

(bron: Jaarplan 2020)
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Ronde, rollende organisatie
Een organisatie die van buiten naar binnen werkt en die zich voortdurend verbetert. 

Doelstellingen 2020 Norm 2020

1. Resultaatverantwoordelijke teams 

die eigenaarschap tonen 

2. Betrokken, betrouwbaar en 

benaderbaar als cultuurwaarden 

3. Efficiënte en effectieve 

werkprocessen 

(bron: koersdocument 2017-2020)

• Verdere verbetering van de werkprocessen aan de hand van de systeemaanpak.

• Versterking van de resultaatverantwoordelijkheid van de teams.

• Aanscherping van de teamcyclus.

• Aansprekende initiatieven die blijk geven van nieuwsgierigheid en eigenaarschap.

• Merkbare groei van de samenwerking binnen en tussen teams.

• Trainees zorgen voor een frisse blik en geven een impuls aan innovatie.

• Succesvolle introductie van Het Gesprek.

• Blijvend hoge scores op werkbeleving.

• Dalende scores (<4%) op ziekteverzuim.

(bron: Jaarplan 2020)
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Verantwoord exploitatiemodel
Als goed rentmeester zorgdragen voor duurzame instandhouding en exploitatie van de sociale woningvoorraad 

Doelstellingen Norm 2020

1. Gematigde huurprijzen en een 

gematigde huurontwikkeling. 

2. Voldoende investeringsruimte om 

de voorraad kwantitatief en 

kwalitatief in stand te houden

3. Beheerste kostenontwikkeling 

(bron: koersdocument 2017-2020) (bron: Jaarplan 2020)
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Duurzaam business 

model

MJB 

2020

• De woningvoorraad blijft minimaal gelijk

• De huursom in 2020 bedraagt:

• We investeren/desinvesteren t/m 2029 per jaar (prijspeil 

2019) 

• Na 2029 investeren/desinvesteren we (prijspeil 2019) 

• De verwachte beleidswaarde van ons bezit per 1-1-2020

• De leningen op ons bezit per 1-1-2020 

• De kasstromen uit bedrijfsoperaties (% huur) 2020:

• De vennootschapsbelasting bedraagt per jaar € 6 miljoen 

idem

• Stijging van de huursom na 2029 per jaar 

• Stijging van de kosten na 2029 per jaar 

• Stijging van de beleidswaarde na 2029 per jaar 

• De rente op de leningportefeuille na 2029

• De verwachte LTV TI in 2029 (<75% in 2044) 

• De verwachte LTV TI in 2044 

• De verwachte ICR TI in 2029 (>1,6 in 2044) 

• De verwachte ICR TI in 2044

14.300

€ 92,5 miljoen 

€ 28 miljoen

€ 26,5 miljoen

€ 738 miljoen

€ 432 miljoen

41,4%

€ 6 miljoen

2,0%

2,5%

2,0%

3,3%

64,6%

74,4%

2,1

1,6

14.721

idem

idem

idem

idem

idem

idem

3,3%

63%



Professionaliteit

Doelstellingen Norm 2019

• Kennis en vaardigheden bestuur en 

toezichthouders

• Continu leren en verbeteren 

toezicht 

• Functioneren bestuur

• Professionaliteit in de organisatie 

• Participatie huurders en 

woningzoekenden

• De leden van de RvC behalen jaarlijks ten minste 10 PEpunten

• De leden van het bestuur behalen per driejaarsperiode ten minste 108 PE-punten

• Jaarlijkse zelfvaluatie met verslag, twee jaarlijks met externe deskundige 

• Extern verkregen input i.r.t. toezicht (bijvoorbeeld uit visitaties, accountant, etc) 

opvolgen

• Jaarlijks opstellen prestatieafspraken met het bestuur 

• Ten minste drie gesprekken per jaar met de Remuneratiecommissie

• Jaarlijks uitvoeren beoordeling van het bestuur

• Jaarlijkse bespreking sleutelpersonen tussen RvC en het bestuur

• Experimenterend zoeken naar nieuwe vormen om de participatie van bewoners te 

versterken
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Ten slotte

De RvC van Wooncompagnie 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.

De RvC staat een sobere, prudente wijze van handelen voor en stelt zich dienstbaar op in functie van

de maatschappelijke opdracht van de corporatie
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