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Toezichtvisie Raad van Commissarissen  

 

Wonen, het hebben van een thuis is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke 

deelname van iedereen. Omdat goed wonen zo belangrijk is werkt SallandWonen aan 

betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen 

voorzien. De kernwaarden van SallandWonen zijn: betrokken, respect, innovatief, 

professioneel en gericht op samenwerken. 

De RvC onderschrijft de missie van SallandWonen en de RvC is zich bewust dat zij onderdeel 

uitmaken van een maatschappelijke onderneming. 

Het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De bestuurder werkt 

vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie en let op een goede risicobeheersing. 

De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie en legt 

actief verantwoording af over belangrijke onderwerpen aan de RvC.  

 

De RvC  

De RvC is verantwoordelijk voor het houden van toezicht hierop. Het gaat daarbij niet alleen 

om de harde beheersmaatregelen maar ook om maatregelen die appelleren aan het 

risicobesef en de moraal binnen de corporatie. De RvC van SallandWonen functioneert binnen 

een aantal kaders, waaronder de Woningwet, de Governancecode Woningcorporaties, de 

statuten van SallandWonen en het reglement van de RvC.  

Leden van de RvC en de bestuurder leven deze kaders naar letter en geest na en spreken 

elkaar hierop aan, met respect voor elkaars rol, taken en verantwoordelijkheid. 

De RvC vervult binnen de corporatiesector in formele zin een drietal rollen, namelijk die van 

toezichthouder, werkgever en klankbord. Commissarissen richten zich bij de vervulling van hun 

taak naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en 

naar het belang van de betrokken belanghebbenden. 

Toezichtvisie 

In essentie is toezicht houden gebaseerd op twee uitgangspunten. Het eerste is dat toezicht 

houden is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen in het bestuur waarop toezicht wordt 

gehouden, is daarmee een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen de bestuurder en de 

Raad van Commissarissen. Het tweede uitgangspunt is een gezamenlijke en eenduidige visie 

op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie.  

Vanuit toezicht met passie en passie voor de volkshuisvesting en voor de (toekomstige) 

huurders van SallandWonen houdt de Raad toezicht op de corporatie. Waarbij het belangrijk 

is dat het interne toezicht de bestuurder de ruimte geeft om de toegevoegde waarde van de 

corporatie in de lokale omgeving zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en de 

(toekomstige) huurders zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het vinden van goede en 

betaalbare woningen. Vanuit wederzijds vertrouwen moeten bestuur en toezicht, elk vanuit hun 

eigen rollen en verantwoordelijkheden, elkaar scherphouden, elkaar stimuleren en oog 

houden voor risicobeheersing.  
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In de toezichtvisie van SallandWonen heeft de Raad als belangrijkste taak de organisatie te 

helpen om haar functioneren in de volle breedte en continue te verbeteren. Dat is een vorm 

van toezicht waarbij de kritische dialoog en openheid de belangrijkste instrumenten zijn. De 

Raad is in deze visie ‘bewaker’ van een continu verbeteringsproces. De bestuurder verschaft 

tijdig de Raad de informatie die nodig is voor het uitoefenen van goed toezicht. De Raad 

adviseert, stimuleert, anticipeert, controleert, stelt vast, keurt goed (of niet) en intervenieert 

waar nodig. Hoe dit in de praktijk werkt bij SallandWonen is in het onderstaande uitgewerkt.  

Toezichtvisie in de praktijk  

De Raad richt zich bij voorkeur op het beleid, de cultuur en de systemen binnen de 

organisatie. Het beleid beoordeelt zij in het licht van de organisatiedoelstellingen. De waarden 

en normen van SallandWonen en de attitude van medewerkers zijn van eminent belang. Het 

gesprek over de cultuur van de organisatie staat daarom hoog op de agenda van de Raad. 

De systemen en organisatieontwikkeling beoordeelt de Raad op congruentie en consistentie 

met het geformuleerde beleid. De bestuurder geniet vertrouwen en wordt bevraagd op 

ogenschijnlijke inconsistenties in beleid, financiën of uitvoering.  

 

De Raad beoordeelt de (waardering van de) resultaten van de corporatie op basis van interne 

en externe informatie. Interne informatie krijgt de Raad door gesprekken met de bestuurder, 

de Ondernemingsraad, huurdersverenigingen en formele en informele bijeenkomsten met de 

medewerkers. Externe informatie komt bijvoorbeeld van belanghouders, brancheorganisatie, 

externe toezichthouder, borgsteller maar komt ook naar voren uit informatie over bijvoorbeeld 

de wijze waarop de organisatie met klachten en kritiek omgaat. De Raad vindt een goede 

invulling van het stakeholdermanagement belangrijk waarbij het gaat om de buitenwereld 

naar binnen te halen, kennis te delen en de contacten met het speelveld waarop corporaties 

opereren, daarbij te betrekken. Dit gebeurt onder meer in belanghoudersbijeenkomsten, maar 

ook door andere activiteiten. De Raad gaat actief op zoek naar momenten om belanghouders 

te spreken. Het delen van informatie is voor goed toezicht dan ook essentieel. Tijdigheid is 

hierbij ook van groot belang. Hierbij is de bestuurder verantwoordelijk voor het aanleveren 

van informatie én de Raad voor het vragen naar informatie. Waarbij het risico op overvoeren 

met informatie voorkomen moet worden.  

 

De klankbordrol van de Raad  komt terug in bilaterale overleggen met de bestuurder, 

reguliere Raadsvergaderingen en werkbezoeken. Daarnaast zijn er leersessies waar aandacht 

is voor actuele thema’s en RvC-leden kunnen hierbij specifieke kennis, ervaring of een netwerk 

inbrengen, zonder de leiding van het proces over te nemen. De Raad neemt in de gesprekken 

met de bestuurder zoveel mogelijk een vragende en geen stellende rol in, zodat een open 

dialoog kan worden gevoerd. De Raad staat daarbij open voor van de Raad afwijkende 

opvattingen van de bestuurder. Dit geldt ook voor afwijkende opvattingen van individuele RvC-

leden. Op voorhand sluit de Raad geen onderwerpen uit om te behandelen, maar in beginsel 

houdt de Raad zich niet bezig met individuele problematiek, tenzij op verzoek van de 

bestuurder.  
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De Raad investeert in zichzelf door het up to date houden van kennis door het volgen van 

individuele trainingen. Daarnaast evalueert de Raad het eigen functioneren jaarlijks. 

De Raad wordt ondersteund door twee commissies waarin de verschillende inhoudelijke experts 

binnen de Raad een voorbereidende en adviserende taak hebben richting de voltallige Raad. 

Op dit moment hebben we een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. De 

twee commissies hebben een reglement opgesteld en adviseren en rapporteren aan de 

voltallige Raad. Het werken met commissies tast daardoor de integrale verantwoordelijkheid 

van de individuele RvC leden niet aan.  

 

 

Als het gaat om de samenstelling van de Raad, staat diversiteit binnen de Raad nadrukkelijk 

op de agenda. Dit komt terug in de profielen die de Raad opstelt voor de invulling van 

vacatures die ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om de harde kant, maar ook om de 

zachte kant, bijvoorbeeld sociale vaardigheden. 

In de jaarlijkse zelfevaluatie wordt het functioneren van de Raad onder andere aan de 

toezichtvisie getoetst. Daarnaast wordt de organisatie elke vier jaar gevisiteerd. Hierbij wordt 

ook gekeken naar de rol en werkwijze van de  Raad 

 

 

  



 

 


