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1 Samenvatting en conclusie 

1.1 Aanleiding 
 
De Aw voert minimaal eens in de vier jaar een governance-inspectie uit bij een 
woningcorporatie. In 2017 is, na een proefperiode met governance-audits in 2016 

bij een beperkt aantal corporaties, een begin gemaakt met het uitvoeren van een 
eerste ronde van governance-inspecties bij nagenoeg alle corporaties. Voor een 
tweede ronde na vier jaar is ook Woonstichting Valburg (WSV) geselecteerd.  
 
Op 20 oktober 2021 voerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een governance 
inspectie uit bij WSV te Zetten. Deze inspectie heeft als doel te toetsen of de 
corporatie voldoet aan de criteria die de Aw stelt aan een goede governance.  

De criteria die de Aw stelt aan een goede governance zijn terug te vinden in het 
gezamenlijke beoordelingskader Aw/WSW. Een corporatie moet volgens dit kader 
voldoen aan een aantal wettelijke eisen op het terrein van governance. Waar nodig 
maakt de Aw hier opmerkingen over. Voor veel aspecten van een goede governance 

is het niet zo zeer een kwestie van hard oordelen in termen van goed en fout, maar 
is het vooral een basis om met elkaar de dialoog aan te gaan om verder te 
verbeteren. De in deze inspectie gehanteerde werkwijze biedt geen overall beeld 

van de kwaliteit van de governance bij een woningcorporatie, maar is een 
momentopname van waar de woningcorporatie nu staat.  
 
Terugblik op governance-inspectie 2017 
Naar aanleiding van de governance-inspectie op 27 november 2017 kreeg de Aw de 
indruk dat de governance van Woonstichting Valburg voldoet maar zij vroeg uw 

specifieke aandacht voor de volgende specifieke onderwerpen: 
- Verhouding en relatie tussen bestuurder en Raad van Commissarissen (RvC) 
- De continuïteit van de RvC waarbij ook aandacht is voor de beeldvorming.  
- Integriteit. Het voorkomen van de ‘schijn’ van belangenverstrengeling. 
- De relatie en communicatie met zorginstelling SSZ, huurdersvereniging ‘Um 

‘t Huus’ en de gemeente. De Aw hoopte dat bestuurder en de RvC ervoor 
zorgen dat dit geen invloed zal hebben op uw resultaten. De Aw verzocht 

om een plan om communicatieproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.  

- Functie en rol controller: De onafhankelijke rol van de controller 
 
Tevens sprak de Aw met WSV af dat zij geïnformeerd zou blijven over de 
ontwikkelingen omtrent ‘De Hoge Hof’, Veldzicht B.V. en het project Veldzicht. 
 
Afgelopen jaren heeft u de Aw geïnformeerd over bovenstaande onderwerpen. Een 

aantal van deze onderwerpen vraagt nog steeds uw aandacht, zoals zal blijken uit 
deze governance inspectie. De relatie en communicatie met de zorginstelling en de 
gemeente is inmiddels verbeterd, al schuurt het daar af en toe wel. De relatie en 
communicatie met de huurdersvereniging is na een turbulente periode en 
veranderingen goed te noemen.   
 

Aanpak van de governance-inspectie  
Qua aanpak is na de documentenanalyse door de Aw besloten om de kwaliteit en 
met name de werking van de governance te toetsen aan de hand van onder andere 
de dilemma’s waar WSV anno 2021 voor staat. De onderwerpen zijn door de Aw 

mede geselecteerd uit de diverse aangeleverde documenten zoals de jaarstukken, 
managementrapportage, accountantsverslag, meerjarenbegroting, 
portefeuillestrategie, ondernemingsplan, statuten, reglementen, governancecode, 

visie op bestuur en toezicht, raadsverslagen, zelfevaluatie, visitatierapport en 
bestuurlijke reactie.  
 
Hieruit is een aantal onderwerpen geselecteerd; 

 De relaties tussen de bestuurder en RvC. 
 De visie van WSV en toekomst.  
 De integriteit/ (schijn van) belangenverstrengeling 

 De controlwerkzaamheden 
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Op 20 oktober 2021 voerde de Aw het gesprek met de directeur-bestuurder M.P.C. 

Jansen. 
Aansluitend volgde een gesprek met drie leden van de RvC, te weten:  

 de heer A. Spekschoor (voorzitter RvC) 
 mevrouw O. Görts-van der Pas 
 de heer W. Bruinenberg 

Tenslotte, vond een gesprek plaats met de coördinator financiën en controller de 
heer M. Meiland. 

 
Van de zijde van de Aw namen aan de gesprekken deel: 

 mevrouw J. van Dijk-van Wetten (senior inspecteur toezicht en 
portefeuillehouder voor WSV Aw); 

 mevrouw J. Werner (inspecteur toezicht Aw). 
 

Bij elk van de eerder genoemde onderwerpen is in de gesprekken onderzocht hoe 
het bestuur en de RvC in deze dilemma’s staan en of de governance daarmee 
voldoende waarborgen biedt voor een goed functionerende corporatie in haar 
maatschappelijke omgeving. Ook is door de Aw gekeken naar de dynamiek tussen 
het bestuur en de raad met als achtergrond de vraag of blijkens de dilemma’s er 

voldoende sprake van ‘checks and balances’ en ‘countervailing power’ is. 
 

1.2 Samenvatting en conclusie 
 
Woonstichting Valburg (WSV) is een kleine corporatie van ca. 1.225 
verhuureenheden en actief in de gemeente Overbetuwe in zeven dorpen. In totaal 
werken er iets meer dan 11 fte. De organisatie kent een tweelagenstructuur. 
Directeur-bestuurder Marc P.C. Jansen is sinds 1 mei 2009 in functie.  
Op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken concludeert de Aw 

dat Woonstichting Valburg voldoet aan de opzet van de criteria voor good 
governance. De Aw beoordeelt per saldo de risico’s in de governance voor 
Woonstichting Valburg in de risicocategorie ’laag’. 
 

Bestuur, Raad van Commissarissen en hun relatie 

De Aw heeft het beeld dat de bestuurder nog steeds passie en drive heeft om WSV 

te besturen, ook al is hij al langere tijd bestuurder. Jaarlijks toetst de RvC de 

huidige bestuurder op zijn functioneren en geschiktheid voor de toekomst. De Aw 

beluisterde in de gesprekken dat de bestuurder zijn verantwoordelijkheid neemt en 

feedback ter harte neemt, ook al is dat laatste soms lastig. De Aw leest uit de 

documenten en hoort uit de gesprekken dat de bestuurder voldoende tegenkracht 

krijgt vanuit de RvC en de organisatie.  

De RvC bestaat uit een divers gezelschap. Bestuurder en RvC zijn open in hun 

communicatie en durven hun standpunt na stevige discussies te wijzigen. De RvC 

geeft vorm aan haar drie rollen als intern toezichthouder waarbij zij erkent dat zij op 

bepaalde onderwerpen nog zoekende is. Als ontwikkelpunt geeft de RvC aan dat zij 

het woongebied van WSV beter willen leren kennen en het gesprek aan willen gaan 

met andere commissarissen van buurcorporaties om informatie uit te wisselen en 

om op die manier haar bijdrage aan WSV te vergoten. De Aw vindt het een goed 

streven om op die manier de blik te verruimen en de klankbordfunctie mogelijk 

meer vorm te geven en te versterken. De Aw ziet de nieuwe toezichtvisie tegemoet 

zodra deze gereed is. 

 
Visie van Woonstichting Valburg en haar toekomst 

De Aw concludeert dat WSV een stabiele organisatie is en bezig met de toekomst en 

haar taak. De RvC zal de huidige bestuurder blijven toetsen op zijn functioneren en 

geschiktheid maar verkent ook de mogelijkheden voor de toekomst van de 

organisatie. Er is de komende jaren een grote opgave waarbij de nabijgelegen grote 

steden Arnhem en Nijmegen steeds meer van invloed kunnen zijn op WSV. De 

bestuurder zegt zelf dat de uitdaging voor WSV groter is dan ooit. Bestuurder en 

RvC zien hier zowel kansen en uitdagingen en zullen die steeds afwegen waarbij 

kernwaarden en eigenheid van WSV belangrijk zijn.  
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Samenwerkingsverbanden 

Op het gebied van samenwerking is WSV de afgelopen jaren gegroeid. Waar de 

communicatie met de HBV, gemeente en zorgpartner eerst moeizaam verliepen, 

gaat dat nu een stuk beter. Natuurlijk zijn er nog weleens meningsverschillen en 

schuurt het soms maar door telkens opnieuw aandacht te hebben voor de 

communicatie, vooraf beter na te denken hoe zaken uit zullen pakken, lijkt het beter 

te gaan. De bestuurder erkent dat hij op dit gebied nogal eigenzinnig kan zijn en 

daarbij de grenzen opzoekt. Tegelijk geeft de bestuurder aan dat hij feedback 

vraagt van partijen en RvC en dit ter harte neemt. De samenwerking met andere 

woningcorporaties wordt steeds beter; Vanuit Woonkr8 wordt er op diverse 

gebieden samengewerkt en nieuw is de gestructureerde samenwerking met 

corporaties in Lingewaard en Overbetuwe; het middengebied van Arnhem en 

Nijmegen. 

 

Controller en zijn werkzaamheden 

WSV is een organisatie van ca. 1.225 eenheden die op grond van wet- en 

regelgeving geen controller in de organisatie behoeft te hebben. Sinds 2015 heeft 

WSV een coördinator financiën in dienst die daarnaast de functie van controller 

vervult. Dat dit een dubbelfunctie is, bleek ook uit het gesprek wat de Aw met de 

controller voerde. De controller is gericht op de financiën en ICT, bijvoorbeeld in de 

rol van ‘security officer’. De controller is open in zijn communicatie naar de 

bestuurder en RvC. De controller biedt meerwaarde bij risicomanagement, 

investeringsvoorstellen en scenariobeschrijvingen maar zou in de ogen van de Aw 

nog meer waarde kunnen toevoegen als hij gevraagd en ongevraagd breder ingezet 

zou kunnen worden op meer onderdelen dan financiën. Een goede governance is 

gebaat bij een vorm van control. 

Hoewel de corporatie op basis van wet- en regelgeving hiertoe niet verplicht is, 

vraagt de Aw aan de bestuurder en de RvC om na te denken over de controller, zijn 

werkzaamheden, inzet en zijn dubbelfunctie.  

 

Integriteit / (schijn van) belangenverstrengeling 

De Aw heeft het beeld dat processen helder en transparant zijn in de organisatie en 

dat er onderling open gecommuniceerd wordt. Medewerkers spreken elkaar steeds 

meer aan. De bestuurder communiceert open naar zijn medewerkers waarbij hij een 

discussie niet uit de weg gaat. Daarbij zijn de positie van de gesprekspartner 

(medewerkers) en het zich veilig voelen om frank en vrij te reflecteren op hun 

bestuurder, naar eerste indruk van de Aw, mogelijke aandachtpunten voor de 

bestuurder. 

De Aw heeft de indruk uit documenten en gesprekken dat integriteit en of (schijn 

van) belangenverstrengeling doorleefd wordt in de organisatie en bij RvC. 
 

 
1.3 Eindoordeel 

Op basis van risicoanalyse geselecteerde onderwerpen die bij Woonstichting Valburg 

spelen, is in deze governance-inspectie onderzocht hoe het bestuur en de RvC in de 

organisatie staan en of de governance van WSV daarmee voldoende waarborgen 

biedt voor een goed functionerende corporatie in haar maatschappelijke omgeving.  

De Aw concludeert op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken 

dat WSV niet alleen aan de opzet van de criteria voor good governance voldoet, 

maar dat ook de werking van de governance bij WSV als positief beoordeeld wordt. 

De Aw beoordeelt per saldo de risico’s in de governance voor WSV in de 

risicocategorie ’laag’.  
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Deze governance-inspectie geeft geen aanleiding tot interventies of het maken van 

toezichtafspraken wel geeft de Aw de volgende aanbeveling: 

 

- Hoewel de corporatie op basis van wet- en regelgeving hiertoe niet verplicht is, 

vraagt de Aw aan de bestuurder en de RvC om na te denken over de controller, 

zijn werkzaamheden, inzet en zijn dubbelfunctie.  

 
Ik ga ervan uit dat u deze aanbeveling betrekt bij de eerstkomende zelfevaluatie en 

mij daarover naderhand informeert. 
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2 Doelstelling en omvang inspectie 

2.1 Doelstelling 
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) voert risicogericht toezicht op 
woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Daarbij richt het toezicht 
zich conform artikel 61 van de Woningwet onder meer op de governance en de 

integriteit van beleid en beheer van de woningcorporatie.  
 
Governance (in brede zin) omvat de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht 
houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang.  
Governance richt zich op: 

 belanghebbenden van de organisatie, 
 de daarmee samenhangende doelstellingen van deze organisatie,  

 de verantwoordelijkheid van de leiding van deze organisatie om de 
doelstellingen te verwezenlijken.  

 governance richt zich daarnaast op de soft controls die de verwezenlijking 
van deze doelstellingen ondersteunen.  

 
Goede governance is daarmee een samenspel van competenties, cultuur/gedrag en 
managementsystemen. Het gaat hierbij om de governance van zowel de toegelaten 

instellingen als de dochtermaatschappijen. Door middel van een governance 
inspectie vormt de Aw zich een beeld van governance en (waar nodig) de 
verbeterpunten daarin bij de corporatie om zo bij te dragen aan het versterken van 
de governance in de sector. 

2.2 Verhouding visitatie en governance-inspectie 
De Aw ziet erop toe dat de governance voldoende waarborgen biedt voor een goed 
functionerende corporatie in haar maatschappelijke omgeving. Daarbij ligt de focus 

op de interne governance, maar kan risicogericht verdieping worden gezocht 
richting belanghebbenden. De visitatie heeft primair als insteek het maatschappelijk 
functioneren van corporaties en de relatie met lokale belanghebbenden. De 
opvolging van de aandachtspunten en aanbevelingen uit de visitatie kunnen ook 
onderdeel zijn van een governance-inspectie. 

 
2.3 Methodiek inspectie 

Door middel van dit governance inspectie beoordeelt de Aw de risico’s in de de 
governance van de woningcorporatie en of deze risico’s naar het oordeel van de Aw 
in voldoende mate worden beheerst. De inspecteur maakt hierbij onder meer 
gebruik van een uitgevoerde basisonderzoek volgens het gezamenlijke 
beoordelingskader Aw/WSW en daarin beschreven beoordelingscriteria en 
risicoscoring op diverse onderwerpen (zie websites Aw en WSW), signalen vanuit 
vergunningverlening door de Aw en de uitkomsten van eerder door de Aw 

uitgevoerde geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsen. In de bijlage bij deze 
rapportage staat een nadere toelichting op het gehanteerde toetsingskader. 
 
Het basisonderzoek is samen met WSW uitgevoerd met een standaardset van 
gegevens die bij iedere corporatie wordt opgevraagd. Deze set bevat onder andere 
de reguliere jaarstukken (jaarverslag, assurancerapporten inzake dVi, 

accountantsletter, managementletter etc.), gestructureerde gegevens zoals 
opgenomen in dPi en dVi en overige signalen van de Aw op terreinen als 

rechtmatigheid en integriteit.  
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De gekozen onderwerpen, de omvang en de diepgang van de governance inspectie 

is afhankelijk van wat de betrokken inspecteur in de voorgaande periode heeft 
beoordeeld en geconstateerd. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld overwogen of er 

aanleiding is om een gesprek met de RvC te voeren over de governance. Minimaal 
één keer in de vier jaar vinden gesprekken plaats met zowel het bestuur als de RvC. 
Daarbij wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de relevante passages uit het 
laatste bestuursverslag, de verslagen van de RvC-vergaderingen over de afgelopen 
twee jaar en de twee meest recente zelfevaluaties. Daarnaast kunnen 

vergaderingen van RvC en MT worden bijgewoond en kunnen er gesprekken in de 
organisatie plaatsvinden. Denk hierbij aan MT-leden, de controlfunctie, de OR, 
riskmanager, bestuurssecretaris etc.  
In deze rapportage worden de observaties van de inspecteur ten aanzien van de 
governance beschreven. Omdat voor de gesprekken een beperkt aantal 
onderwerpen uit het beoordelingskader Aw/WSW en overige signalen wordt 

geselecteerd waar de inspecteur aan de hand van het basisonderzoek mogelijke 
risico’s in de governance signaleert, biedt deze rapportage geen compleet beeld van 
de kwaliteit van de governance bij de corporatie. 
 
 

2.4 Hoor- en wederhoor 

De uitkomst van de governance inspectie is vastgelegd in deze rapportage. In het 

kader van “hoor en wederhoor” legt de Aw de conceptrapportage voor aan de 
corporatie. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op het 
inspectierapport met als doel feitelijke onjuistheden te corrigeren. Daarnaast 
informeert de Aw of eventueel delen van de samenvatting en conclusie van het 
rapport vanwege vertrouwelijkheid niet openbaar kunnen worden gemaakt.  
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3 De aangetroffen situatie 

Woonstichting Valburg is een Gelderse woningstichting van ca. 1.225 eenheden en 
actief in de gemeente Overbetuwe in zeven dorpen onder de rook van de steden 
Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Naast de directeur-bestuurder werken er een 10 
fte waaronder een (financial)controller. De RvC bestaat uit vijf leden. 

 
3.1 Aangetroffen situatie 

Hieronder volgt een beschrijving van de aangetroffen situatie per onderwerp wat 
besproken is en of gedocumenteerd.  

 Bestuurder, Raad van Commissarissen en hun relatie. 
 De visie van WSV en haar toekomst.  
 Samenwerkingsverbanden 

 De controller en zijn werkzaamheden 
 Integriteit / (schijn van) belangenverstrengeling 
 

 

De gesprekken met de directeur-bestuurder, RvC en de controller tijdens de 

governance inspectie zijn door de Aw als prettig en open ervaren. 
 

3.1.1 Bestuur, Raad van Commissarissen en hun relatie 

 

Bestuur 

De huidige directeur-bestuurder is vanaf mei 2009 in dienst bij WSV voor 

onbepaalde tijd. De directeur-bestuurder heeft de volgende nevenfuncties; Lid Lions 

club Midden Betuwe en mede oprichter en bestuurslid stichting ‘Open voor jou1’ te 

Heteren. Betreffende functies zijn besproken in de Raad en akkoord bevonden. 

De bestuurder heeft de indruk dat hij voldoende tegenkracht krijgt vanuit de 

organisatie. Als de bestuurder een voorstel doet dan gaat hij er vanuit dat hij 

tegenspraak krijgt. Als voorbeeld noemt de bestuurder een sollicitatie procedure 

waarbij de tegenspraak zodanig gemotiveerd werd dat de bestuurder zijn keuze 

bijstelde. De controller stelt dat de bestuurder een capabel persoon is, hij neemt 

medewerkers serieus en creëert een zodanige cultuur dat zij zich kunnen 

uitspreken. Als voorbeeld noemt de controller dat er een poll is geweest bij de 

medewerkers over kantoorloos werken. Als aandachtspunt geeft de controller aan 

dat de bestuurder misschien wat eerder knopen zou moeten doorhakken. 

 

Volgens de bestuurder spreken medewerkers elkaar meer aan dan voorheen op 

bijvoorbeeld zaken die mogelijk anders kunnen en of moeten. 

Naar aanleiding van de Covid-19 crises, het meer thuis werken is er elke week een 

werkoverleg middels ‘kletspot’ online. Online trainingen worden volgens de 

bestuurder met plezier gevolgd en er wordt online efficiënt vergaderd. Het 

ziekteverzuim was in 2020 nul procent. 

 

Investeringsplannen worden door de bestuurder voorgelegd aan de RvC. Tijdens de 

investering en achteraf is er een evaluatiedocument om de doelstelling en het 

resultaat te monitoren en de leerpunten voor toekomstige projecten. 

Bijvoorbeeld bij een renovatieproject was het leerpunt om eerder de verbinding te 

maken met de stakeholders en deze intensiever te betrekken. Dit leidde bij een 

volgend renovatieproject tot 100% medewerking van de bewoners, terwijl dat bij 

een eerder renovatieproject niet het geval was. 

 
  

 
1 Stichting Open voor jou te Heteren; Lokaal welzijnswerk; ontmoetingsplek voor alle inwoners van Heteren en 

bezoekers waar activiteiten kunnen worden ondernomen met een dorpsservicepunt en werkplekken 
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De bestuurder heeft volgens de RvC moeten wennen aan de werkwijze van de 

nieuwe RvC. Voorheen opereerde de bestuurder zelfstandiger. De RvC werkt volgens 

het BOB model (Beeld, Oordeel en Besluit), dit om risico’s te verminderen. Als 

voorbeeld noemt de RvC het Strategisch Voorraad Beleid (SVB). Voorheen kreeg de 

RvC een opzet van de SVB en nu neemt de bestuurder de RvC mee bij het opstellen 

van het SVB zodat het een beter en meer gedragen SVB is. De raad stelt dat zij de 

bestuurder scherp houdt. De bestuurder kan volgens de RvC best hoekig en star zijn 

over zijn positie en rol, de bestuurder is zich hiervan bewust. Op de momenten dat 

het spannend wordt, volgt er later een reflectiegesprek en is het daarna weer in 

orde. 

De Aw ziet uit bovenstaande voorbeelden en uit rapportages dat de bestuurder zijn 

taak oppakt, verantwoordelijkheid neemt, acteert en feedback ter harte neemt. 

Desondanks vraagt de Aw aan de bestuurder om zich van zijn soms ‘hoekige’ 

gedrag en acteren bewust te zijn zodat communicatie en relatie met medewerkers 

en stakeholders geen risico vormen voor WSV.  

 

Raad van Commissarissen 

De RvC bestaat uit vijf leden waarvan twee commissarissen op huurdersvoordracht. 

De profielen die vertegenwoordigd zijn; financiën en control, governance, juridisch, 

volkshuisvestelijk en vastgoed.  

 

De toezichtvisie dateert van 2018 en er komt, volgens de RvC, dit jaar nog een 

update met daarin het ‘eigenwijze’ karakter van WSV. De RvC is nog zoekende hoe 

dit te formuleren. In de zelfevaluatie is hier uitgebreid over gesproken. Echter miste 

de Aw in de zelfevaluatie het persoonlijke van de RvC en RvC-leden zelf, 

bijvoorbeeld de relaties, de sterke punten en minder sterke punten en welke acties 

hieruit voortvloeien. De Aw ziet de nieuwe toezichtsvisie tegemoet zodra deze 

gereed is. 

 

De RvC vindt dat zij een prettige Raad zijn waarin zij elkaar steeds beter leren 

kennen. Per vergadering vinden zij de kwaliteit toenemen, onder andere door de  

zelfevaluaties is het streven naar een waarde gedreven toezicht; hoe wil de raad 

functioneren en hoe ondersteunen zij elkaar. Sinds 2018 zijn er diverse wisselingen 

geweest in de raad, door de nieuwe leden en andere voorzitter is er een andere 

sfeer in de raad dan voorheen. De RvC hanteert het BOB model om risico’s te 

mitigeren; Beeld, oordeel en besluit. De bestuurder heeft dit opgepakt en beweegt 

mee in deze balans. Tussen de RvC-leden onderling schuurt het wel eens op een 

onderwerp bijvoorbeeld het project Veldzicht. Middels advies van externen en goed 

naar elkaar luisteren wordt er consensus bereikt. De RvC zegt dat er ruimte is voor 

verandering van standpunten. Dat was bij de voormalige raad veel minder, toen 

werd er stelling betrokken en wijzigde het standpunt niet meer.  

Sinds enige tijd houdt de raad vooroverleg om af te tasten waar een ieder staat. Bij 

een RvC vergadering zijn naast de RvC-leden en de bestuurder ook een notulist 

aanwezig, de controller en andere medewerkers zijn op afroep aanwezig.  

 

De RvC vindt dat zij en de bestuurder steeds meer in balans komen en zijn qua 

rolverdelingen. 

De RvC heeft de indruk dat de bestuurder de RvC opzoekt als sparringpartner in 

‘spannende’ gevallen bijvoorbeeld in de relatie met de gemeente en project 

Veldzicht. De RvC wil die rol ook op zich nemen want het gaat om het resultaat. 

De bestuurder vindt dat de RvC gegroeid is als team; het overleg is beter en op 

inhoud zijn ze scherp. De bestuurder vindt niet dat de RvC teveel op detailniveau 

opereert, het af en toe doorprikken geeft kleuring aan de zaken. Tussen bestuurder 

en RvC worden discussies gevoerd waarbij de RvC niet altijd makkelijk is. Een van 

de discussies ging over huurbeleid en inkomens. Hierbij heeft de bestuurder 

gewezen op de verschillende rollen die de RvC en de bestuurder hebben. De 

bestuurder geeft aan dat uitvoering zijn taak is en dat de RvC bij de betreffende 

kwestie eerder had moeten reageren bij de beleidsvorming en strategie.  
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Volgens de bestuurder zou de RvC nog meer een rol binnen de netwerkorganisatie 

kunnen pakken. Hier is de RvC nog zoekende in op welke manier zonder de 

bestuurder voor de voeten te lopen. Jaarlijks toetst de RvC de huidige bestuurder op 

zijn functioneren en geschiktheid voor de toekomst. De RvC heeft afgelopen jaar 

een 360 graden feedback gehouden over het functioneren van de bestuurder. Hier 

werd naast de OR ook de wethouder en de voorzitter van de HBV bevraagd. Dat kan 

ongemakkelijk zijn voor deze partijen en dat is dan even zoeken. Volgens de RvC 

staat WSV voor een grote opgave en zij willen daarin de bestuurder ondersteunen. 

Samen met de bestuurder willen zij verkennen wat er mogelijk is. Omdat de RvC-

leden niet uit dit werkgebied komen, zien zij daar een aandachtspunt voor zichzelf. 

Tevens wil de raad ook het gesprek aan gaan met andere RvC’s van 

woningcorporaties in de regio. De Aw vindt het een goed streven om op die manier 

de blik te verruimen en toezicht mogelijk meer vorm te geven en te versterken. De 

Aw hoort graag hoe zij bovenstaande vorm gaat geven en invullen. 

 

De RvC heeft een open lijn met de wethouder maar zij geeft daarbij duidelijk aan 

dat de wethouder zaken moet vragen aan de bestuurder en dat dit niet de rol is van 

de RvC. De bestuurder is op de hoogte van het contact tussen de RvC en de 

gemeente. De RvC heeft afgelopen jaar online contact gehad met de OR i.v.m. 

Covid-19. De RvC kent de meeste medewerkers van gezicht en sommige wat beter. 

Het gesprek (zonder bestuurder) met de OR ging onder andere over kantoorloos 

werken, het functioneren van de bestuurder, de toekomst en het SVB; 

betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid.  

Als RvC-leden een cursus hebben gevolgd dan delen ze de leerpunten met elkaar. 

Verder wordt er af en toe iemand uitgenodigd (bijv. medewerker woningtoewijzing) 

om te horen hoe een proces gaat en waar medewerkers tegenaan lopen. De 

controller vindt dat er voldoende kennis in de RvC aanwezig is en dat zij kritische 

vragen stelt. Tevens stelt hij dat de RvC soms wat dicht op de bestuurder zit maar 

de controller vindt dat de bestuurder dat zelf moet aangeven aan de RvC als dat zo 

is. De controller heeft het beeld dat bestuurder en RvC open met elkaar 

communiceren. 

 

Samenvatting en conclusie: 

De Aw heeft het beeld dat de bestuurder nog steeds passie en drive heeft om WSV 

te besturen, ook al is hij al langere tijd bestuurder. Jaarlijks toetst de RvC de 

huidige bestuurder op zijn functioneren en geschiktheid voor de toekomst. De Aw 

beluisterde in de gesprekken dat de bestuurder zijn verantwoordelijkheid neemt en 

feedback ter harte neemt, ook al is dat laatste soms lastig. De Aw leest uit de 

documenten en hoort uit de gesprekken dat de bestuurder voldoende tegenkracht 

krijgt vanuit de RvC en de organisatie.  

De RvC bestaat uit een divers gezelschap. Bestuurder en RvC zijn open in hun 

communicatie en durven hun standpunt na stevige discussies te wijzigen. De RvC 

geeft vorm aan haar drie rollen als intern toezichthouder waarbij zij erkent dat zij op 

bepaalde onderwerpen nog zoekende is. Als ontwikkelpunt geeft de RvC aan dat zij 

het woongebied van WSV beter willen leren kennen en het gesprek aan willen gaan 

met andere commissarissen van buurcorporaties om informatie uit te wisselen en 

om op die manier haar bijdrage aan WSV te vergoten. De Aw vindt het een goed 

streven om op die manier de blik te verruimen en de klankbordfunctie mogelijk 

meer vorm te geven en te versterken. De Aw ziet de nieuwe toezichtvisie tegemoet 

zodra deze gereed is. 
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3.1.2 De visie van Woonstichting Valburg en haar toekomst 

 

De bestuurder ziet nog steeds uitdaging en zegt zelf dat de uitdaging groter dan ooit 

is, ook voor de sector. “Je doet het voor de huidige en toekomstige huurders, de 

samenleving nu en van de toekomst. Er moet een balans zijn tussen de opgave en 

de beschikbare middelen en die keuzes zijn scherp. De concrete uitdaging is om de 

organisatie en de medewerkers het gevoel te geven dat ze niet alleen staan en dat 

zij de keuzes kunnen maken die bij hen en WSV passen.” Er is een SVB-agenda voor 

de komende tien jaar; huurders wonen prettig in een fijn huis en er is steun door 

maatschappelijke organisaties. Het gaat om de bijdrage aan goed wonen en het 

samenspel. De bestuurder gelooft in een kleine schaal en de daarbij horende 

nabijheid en betrokkenheid, werken in de leefwereld van de huurder. De bestuurder 

ziet de grote woningcorporaties in de steden Arnhem en Nijmegen als een kans en 

uitdaging om samen te werken. In Woonkr8 waar ook de grotere woningcorporaties 

van Arnhem en Nijmegen aan deelnemen, is onlangs een gezamenlijke leergang 

afgerond. Zo’n leergang brengt bestuurders dichter bij elkaar. De problematiek in de 

steden en in de dorpen is verschillend. Het moet wel vanzelfsprekend zijn om elkaar 

op te zoeken en de samenwerking moet overzichtelijk en behapbaar zijn. Het gebied 

ligt onder druk; het aantal woningen moet bijna verdubbelen en waar is dan de 

ruimte. Dit geeft ook weer kansen bijvoorbeeld voor de voorzieningen in de dorpen. 

De bestuurder ziet een uitdaging in het kantoorloos werken en het naar de huurder 

toekomen bijvoorbeeld in dorpshuizen. Over en weer moet er dan een gevoel van 

vertrouwen en structuur zijn. 

 

De RvC vindt dat WSV een gezonde organisatie is ondanks het eenmalig niet 

voldoen aan de ICR. De auditcommissie voerde hier een goede discussie over. De 

RvC ziet kansen voor een kleine woningcorporatie als WSV die tegen de steden 

Arnhem en Nijmegen aan ligt. Het gaat om de eigenheid van WSV en de 

kernwaarden. Welke invulling en rol heeft WSV en kan zij dit zakelijk en financieel 

aan. De medewerkers van WSV zijn enthousiast en hebben passie voor de huurder 

en kennen die huurder ook. De RvC vindt het geen automatisme dat de huidige 

bestuurder blijft, dit is afhankelijk van de soort opgave en het functioneren van de 

bestuurder. De RvC heeft zich tijdens de Covid-19 periode de vraag gesteld; wat als 

de bestuurder uitvalt, zij zijn zich bewust van de risico’s maar ook van 

mogelijkheden.  

Zolang je een volwaardige gesprekspartner bent voor de gemeente en een goede 

bijdrage kan leveren aan het woningbeleid dan stelt de controller dat WSV zeker de 

toekomst in kan.  

 

Samenvatting en conclusie: 

De Aw concludeert dat WSV een stabiele organisatie is en bezig met de toekomst en 

haar taak. De RvC zal de huidige bestuurder blijven toetsen op zijn functioneren en 

geschiktheid maar verkent ook de mogelijkheden voor de toekomst van de 

organisatie. Er is de komende jaren een grote opgave waarbij de nabijgelegen grote 

steden Arnhem en Nijmegen steeds meer van invloed kunnen zijn op WSV. De 

bestuurder zegt zelf dat de uitdaging voor WSV groter is dan ooit. Bestuurder en 

RvC zien hier zowel kansen en uitdagingen en zullen die steeds afwegen waarbij 

kernwaarden en eigenheid van WSV belangrijk zijn.  
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3.1.3 Samenwerkingsverbanden 

Collega woningcorporaties 

WSV werkt al jaren samen met Woonkr8, er is een regionaal onderzoek naar opgave 

en middelen en er wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda voor verdere 

samenwerking in de regio. Tevens is er samenwerking op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid van personeel; een mobiliteitscentrum, trainingen en netwerken.  

Nieuw is de gestructureerde samenwerking met corporaties in Lingewaard en 

Overbetuwe; het middengebied van Arnhem en Nijmegen. In deze samenwerking is 

een gezamenlijk risicomanagement assessment uitgevoerd. Hiervan is een rapport 

verschenen en van daaruit worden acties uitgezet. Tevens is er, onder meer, 

samenwerking met Forte Welzijn, de welzijnsinstelling in Overbetuwe. Verder neemt 

WSV nog deel aan een landelijk initiatief genaamd ‘stroomversnelling’; hoe werken 

naar duurzame woningen. 

De bestuurder vindt samenwerken met primaire partners en met ketens of netwerk 

van levensbelang. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwerking bij aanbestedingen. 

De controller stelt dat samenwerken soms lastig is omdat partijen de details net 

weer anders willen, het blijft afwegen waar het belang ligt. Samenwerking met 

andere woningcorporaties lukt wel op het gebied van de keuze van de fiscaal 

adviseur. De controller ziet duidelijk meerwaarde om de meerjarenbegroting af te 

stemmen met andere buurcorporaties en hierover te sparren, tevens om bij 

projecten bij elkaar in de keuken te kijken en informatie uit te wisselen. Voorheen 

was er vanuit Woonkr8 meer contact met andere controllers. Door de Covid-19 is dit 

veel minder geworden. De Aw ziet de uitwisseling en samenwerking op diverse 

vlakken met andere woningcorporaties als een mogelijke bijdrage aan de kerntaken 

van WSV.  

 

Samenwerking met gemeente 

Volgens de bestuurder is de relatie met de gemeente goed al schuurt het hier en 

daar en is het samenwerken zowel met de wethouder als met de ambtenaren soms 

moeizaam. De bestuurder heeft het gevoel dat de gemeente de initiatieven van WSV 

en de woonagenda waarderen. Soms is een samenwerking met de gemeente lastig; 

bijvoorbeeld als een zorgbestemming na een hele lange adem wordt omgezet naar 

een woonbestemming. De gemeentepolitiek heeft er grote moeite mee dat 

samenwerking met een zorgpartij financieel heel moeilijk haalbaar is voor een 

woningcorporatie. De bestuurder is in het contact met de gemeente soms wat 

eigenzinnig en hij zegt zelf dat het soms op het randje is van wat een relatie 

aankan. De bestuurder vindt dat er sprake moet zijn van kracht en tegenkracht dat 

kan leiden tot een beter gesprek en mogelijkheden voor WSV.  

De RvC stelt dat de bestuurder in de communicatie met de gemeente leidend is en 

zij daarin ondersteunend. De RvC gaat het gesprek hierover met de bestuurder niet 

uit de weg als zij het hierover niet eens zijn met de bestuurder.  

 

Samenwerking Huurdersbelangenvereniging (HBV) 

De samenwerking met de HBV loopt nu heel goed volgens de bestuurder. Huurders 

zijn standaard lid van de HBV zonder contributie. Het bestuur, wat bestaat uit vier 

leden, is een paar jaar geleden helemaal vernieuwd. Ze houden hun eigen 

sollicitatieprocedure en WSV ondersteunt ze daarbij. Tot nu toe zijn er geen fysieke 

ledenvergaderingen geweest (door Covid-19) maar er wordt zeker geprobeerd om 

de leden te betrekken, bijvoorbeeld middels bewonerscommissies. De bestuurder 

denkt dat dit nog versterkt kan worden. Met WSV zijn nu inhoudelijk goede 

gesprekken en de HBV toont initiatief en komt met goede voorstellen en halen ook 

zelf hun informatie door, bijvoorbeeld, af en toe externe adviseurs in te schakelen. 

De RvC heeft jaarlijks een gesprek met de HBV en vindt het een actieve club. Het is 

een enorme verbetering ten opzichte van de oude HBV. Door de recente wisselingen 

in de RvC, huurderscommissaris en Covid-19 is de kennismaking met de HBV nog in 

opbouw. Tijdens Covid-19 was dit contact telefonisch en per mail. Ook bij de 

werving en selectie van het nieuwe RvC-lid (huurderscommissaris) werkte de RvC 

samen met de HBV. Tevens wordt feedback gevraagd van de huurdersvereniging 

over onderwerpen, bijv. pilot zonnepanelen. 
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Conclusie: 

Op het gebied van samenwerking is WSV de afgelopen jaren gegroeid. Waar de 

communicatie met de HBV, gemeente en zorgpartner eerst moeizaam verliepen, 

gaat dat nu een stuk beter. Natuurlijk zijn er nog weleens meningsverschillen en 

schuurt het soms maar door telkens opnieuw aandacht te hebben voor de 

communicatie, vooraf beter na te denken hoe zaken uit zullen pakken, lijkt het beter 

te gaan. De bestuurder erkent dat hij op dit gebied nogal eigenzinnig kan zijn en 

daarbij de grenzen opzoekt. Tegelijk geeft de bestuurder aan dat hij feedback 

vraagt van partijen en RvC en dit ter harte neemt. De samenwerking met andere 

woningcorporaties wordt steeds beter; Vanuit Woonkr8 wordt er op diverse 

gebieden samengewerkt en nieuw is de gestructureerde samenwerking met 

corporaties in Lingewaard en Overbetuwe; het middengebied van Arnhem en 

Nijmegen. 

 

3.1.4 De controller en zijn werkzaamheden 

 

De controller van WSV is sinds 2015 in dienst en heeft een dubbelfunctie; 

coördinator financiën en controller. Tevens zit hij in de OR. De dubbelfunctie blijkt 

uit het gesprek dat de Aw voerde met de controller. In het gesprek lag de focus op 

de control van de financiën terwijl control meer omvat. De controller stelt zelf ook 

dat hij kijkt vanuit de cijfers en meepraat vanuit financiën. De controller ervaart zijn 

positie en dubbelfunctie niet als een spagaat en vindt het juist prettig als hij vooraf 

wordt meegenomen. De controller voelt zich onafhankelijk en vrij om zijn mening te 

geven. Hij heeft er geen moeite mee om medewerkers, bestuur en RvC aan te 

spreken maar doet dat vanuit de cijfers. Zelf denkt hij nog te kunnen groeien in zijn 

communicatierol; knoppensessies organiseren en scenario uitwerking voor de 

medewerkers en RvC, het samenwerken en de kunst van het uitleggen. De 

controller bewaakt wat er op niveau van IT aan veiligheidsmaatregelen moet worden 

genomen. Investeringsvoorstellen worden al vroeg meegenomen in de 

doelstellingen van het project en daar maakt de controller een doorrekening. In de 

meerjarenbegroting worden scenario’s uitgeschreven. De risico-analyse is opgesteld 

door een extern bureau. Dit geeft het verschil aan met de vorige governance 

inspectie; de controller laat nu een ander/externe meekijken met een risico analyse. 

Voor de toekomst zou de controller nog een audit willen uitvoeren op CO2 2050 

beleidswaarde. De bestuurder voert het functioneringsgesprek met de coördinator 

financiën/controller, daarnaast heeft de controller ca. twee keer per jaar een 

gesprek met de RvC.  

De RvC vindt een controller van meerwaarde als deze goed in de dossiers zit en in 

de wet- en regelgeving. Tevens ziet zij dat de controller door zijn dubbelrol minder 

onafhankelijk kan opereren. Voor de auditcommissie zet de controller goede thema’s 

op de agenda en zij ziet dat de controller kritisch is naar de bestuurder. Projecten 

worden tijdens de uitvoering geëvalueerd en bijgestuurd. De RvC geeft de controller 

geen specifieke opdrachten. De Aw vraagt de bestuurder en de RvC na te denken 

over de controller, zijn werkzaamheden en zijn dubbelfunctie.  
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Samenvatting en conclusie: 

WSV is een organisatie van ca. 1.225 eenheden die op grond van wet- en 

regelgeving geen controller in de organisatie behoeft te hebben. Sinds 2015 heeft 

WSV een coördinator financiën in dienst die daarnaast de functie van controller 

vervult. Dat dit een dubbelfunctie is, bleek ook uit het gesprek wat de Aw met de 

controller voerde. De controller is gericht op de financiën. De controller is open in 

zijn communicatie naar de bestuurder en RvC. De controller biedt meerwaarde bij 

risicomanagement, investeringsvoorstellen en scenariobeschrijvingen maar zou in 

de ogen van de Aw nog meer waarde kunnen toevoegen als hij gevraagd en 

ongevraagd breder ingezet zou kunnen worden op meer onderdelen dan financiën. 

Een goede governance is gebaat bij een vorm van control. 

Hoewel de corporatie op basis van wet- en regelgeving hiertoe niet verplicht is, 

vraagt de Aw aan de bestuurder en de RvC om na te denken over de controller, zijn 

werkzaamheden, inzet en zijn dubbelfunctie.  

 

3.1.5 Integriteit / (schijn van) belangenverstrengeling 

 

De bestuurder heeft het beeld dat medewerkers elkaar meer en meer aanspreken 

op diverse zaken en onderwerpen. Bij aanbestedingen en onderhoud wordt gekozen 

voor continuïteit met de ketenpartners, maar de prijzen worden getoetst en er is 

een transparant proces. Zaken/onderwerpen zijn zodanig verdeeld zijn dat er sprake 

is van een vier ogen principe. Medewerkers hebben geen eigen ‘toko’ maar werken 

samen in processen. Grote projecten gaan onder aanbesteding en daar kijken naast 

de (externe) bouwkostendeskundige meerdere werknemers kritisch naar.  

Doordat de Aw begin van het jaar een anoniem signaal gaf over woning toewijzing is 

op dit onderwerp een verscherping gekomen, terwijl de casus heel goed uitlegbaar 

was en er niet is gebleken dat er onjuist is gehandeld.  

Tevens is er een discussie geweest over het vaccinatiebeleid inzake de Covid-19. De 

bestuurder wil ook dit soort onderwerpen bespreekbaar maken en dat medewerkers 

elkaar aanspreken op geweten. De Aw vindt een discussie prima maar vraagt wel 

aan de bestuurder om zich bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de tegenpartij 

(medewerker), om zaken/onderwerpen vanuit meerdere kanten te bezien, en te 

zorgen dat zij zich veilig (blijven) voelen om zich naar elkaar en naar de bestuurder 

te kunnen uitspreken.  

Als er zaken zijn over integriteit dan wordt de RvC hierin meegenomen. Zelf is de 

RvC scherp op nevenfuncties en of mogelijke belangenverstrengeling; dit wordt 

uitgebreid besproken en vastgelegd.  

De Aw heeft de indruk uit de documenten en uit de gesprekken dat integriteit en of 

(schijn van) belangenverstrengeling doorleefd wordt in de organisatie en bij RvC.  

 

Samenvatting en conclusie: 

De Aw heeft het beeld dat processen helder en transparant zijn in de organisatie en 

dat er onderling open gecommuniceerd wordt. Medewerkers spreken elkaar steeds 

meer aan. De bestuurder communiceert open naar zijn medewerkers waarbij hij een 

discussie niet uit de weg gaat. Daarbij zijn de positie van de gesprekspartner 

(medewerkers) en het zich veilig voelen om frank en vrij te reflecteren op hun 

bestuurder, naar eerste indruk van de Aw, mogelijke aandachtpunten voor de 

bestuurder. 

De Aw heeft de indruk uit documenten en gesprekken dat integriteit en of (schijn 

van) belangenverstrengeling doorleefd wordt in de organisatie en bij RvC. 
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3.2 Eindoordeel 

Op basis van risicoanalyse geselecteerde onderwerpen die bij Woonstichting Valburg 

spelen, is in deze governance-inspectie onderzocht hoe het bestuur en de RvC in de 

organisatie staan en of de governance van WSV daarmee voldoende waarborgen 

biedt voor een goed functionerende corporatie in haar maatschappelijke omgeving.  

De Aw concludeert op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken 

dat WSV niet alleen aan de opzet van de criteria voor good governance voldoet, 

maar dat ook de werking van de governance bij WSV als positief beoordeeld wordt. 

De Aw beoordeelt per saldo de risico’s in de governance voor WSV in de 

risicocategorie ’laag’.  

 

Deze governance-inspectie geeft geen aanleiding tot interventies of het maken van 

toezichtafspraken wel geeft de Aw de volgende aanbeveling: 

 

- Hoewel de corporatie op basis van wet- en regelgeving hiertoe niet verplicht is, 

vraagt de Aw aan de bestuurder en de RvC om na te denken over de controller, 

zijn werkzaamheden, inzet en zijn dubbelfunctie.  

 

Ik ga ervan uit dat u deze aanbeveling betrekt bij de eerstkomende zelfevaluatie en 
mij daarover naderhand informeert. 
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Bijlage: verkorte toelichting gehanteerd toetsingskader 

Bij toezicht houden gaat het om het toezien op de naleving van wettelijke eisen. Dit 
komt doorgaans neer op het vergelijken van de werkelijke situatie met een norm. 
Voor sommige normen is dat eenvoudiger dan voor andere. Bij governance ligt dit 
wat anders. De wereld van governance is geen exacte wetenschap. Governance is 

moeilijk te vatten in absolute specificaties. Ook is er niet één manier om te komen 
tot een goed functionerende governance. De verdeling van competenties binnen de 
Raad van Bestuur (strategisch, inhoudelijk, technisch, commercieel, etc.) kan 
bijvoorbeeld verschillend worden ingevuld en eventueel kan waar nodig expertise 
worden ingehuurd. Regels die tot in detail voorschrijven hoe de governance eruit 
moet zien, kunnen daarom belemmerend werken. ‘Good’ governance is meer dan 
het ‘simpel opvolgen van bepaalde uitgangspunten’ en/of regels. Het gaat om de 

intrinsieke motivatie van alle geledingen in een corporatie om spelregels en een 
cultuur te hanteren waarbinnen good governance mogelijk is. Hieronder vallen het 
organiseren van voldoende tegenkracht en het voorkomen van de (schijn van) 
belangenverstrengeling. De exacte grens van wanneer governance nog wel goed 

functioneert en wanneer niet meer, is niet eenvoudig aan te geven. Toezicht op 
governance is niet zozeer een kwestie van hard oordelen in termen van goed en 
fout, maar vooral een basis om met elkaar de dialoog aan te gaan om verder te 

verbeteren.  
 
Dit gezegd hebbende, zal de Aw opmerkingen maken en zo nodig optreden indien er 
sprake is van overtredingen van wet- en regelgeving. Daarvan kan tevens sprake 
zijn wanneer de governance op basis van het vastgestelde gezamenlijke 
beoordelingskader evident te kort schiet.  

 
De afzonderlijke factoren voor een goede governance moeten altijd in samenhang 
worden bekeken. Hiervoor wordt in deze inspectie gekeken naar: 

 Het functioneren van het bestuur; 
 De organisatie en systemen; 
 Het functioneren van de RvC; 
 De controlfunctie binnen de organisatie 

 De rol van de stakeholders 

 De aandacht voor integriteit. 
 
 

 
 


