
 
 

Toezichtsvisie  

Raad van Commissarissen en Directeur Bestuurder   

 

0. Inleiding. 
In deze visie beschrijven RvC en Bestuur van Woonstichting Valburg hun kijk op het 

besturen en toezicht houden op het leveren van maatschappelijke waarde door de 

Woonstichting. Wij leggen dat vast in één visie omdat het een samenspel is, in een 

permanente dynamiek en ontwikkeling. Niet alleen een samenspel tussen RvC en 

bestuur, maar ook met medewerkers, huurdersorganisatie, gemeente, huurders en 

een groot netwerk van organisaties en vrijwilligers. 

 

1. Waarom?  
1.1. Positiebepaling. 

Corporaties zijn organisaties met een maatschappelijke opdracht, werkend met 

maatschappelijk bestemd vermogen, tussen overheid en bedrijfsleven in. Het dienen 

van maatschappelijke waarden speelt zich af in een krachtenveld met veel partijen en 

huidige en toekomstige vraagstukken. Woningen staan zo’n 80 tot  120 jaar, het 

proces van ontwikkeling van nieuwbouw duurt gemiddeld 10 jaar en de huidige 

woningzoekende wil nú een woning. Keuzes die wij nu maken beïnvloeden het 

bereiken van de doelen op lange termijn.  In onderstaande schematische weergave 

geven wij het krachtenveld vereenvoudigd weer.  

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Waarden dienen in een dorpse context. 

In dit krachtenveld is het goed een houvast te hebben, waardoor wij het goede doen. 

Wij maken daarom een keuze om waarden gedreven te werken. En die waarden 

vinden wij op het niveau van de dorpen waarin wij werken en de inwoners die wij 

daarin dienen, samen met andere (vrijwilligers-)organisaties. Zo bezien leveren wij 

een bijdrage, ontstaan uit samenwerking in een breed, divers netwerk. Dit sluit aan 

op het eerste woord in ons motto: “Samen Goed Wonen”. Wat zijn dan de waarden 

die het tot “Goed Wonen” maken?  

Belangrijke waarden, met het oog ook op onze doelgroep, waaraan wij willen 

bijdragen zijn: 

- veiligheid; 

- een thuis hebben; 

- zelfregie en sociaal-/economisch ontwikkelen en leren; 

- duurzaam; 

- diversiteit én veerkrachtige gemeenschappelijkheid. 

 

1.3 Bijdragen leveren in een netwerk 

 
 

 

 

 

 



 
 

1.4 Waarden dienen vanuit ons. 

Om die waarden te dienen, organiseren wij ons vanuit een missie, visie en 

bedrijfsplannen voor periodes van 4 jaar. De inhoud daarvan is gedreven door de 

waarden en door wat de samenleving en huurders van ons vragen. Wij werken vanuit 

een toekomstbeeld dat richting geeft, focus biedt, eigenaarschap creëert en we 

zoeken het leren en verbeteren. Plannen zijn noodzakelijk maar niet heilig. We 

hebben ruimte nodig voor het onverwachte, de nieuwe kansen, verrassingen.  

De “match” tussen ons als organisatie en waarvoor wij het doen laat zich omschrijven 

als “drie keer klein”:  

- wij zijn een kleine organisatie (13 man/vrouw); 

- en wij werken voor kleine gemeenschappen (lees: dorpen); 

- en bieden daarbinnen ondersteuning aan mensen met vaak een klein bereik (lees: 

qua inkomen,  zelfredzaamheid, mobiliteit etc.). 

In alle bescheidenheid: wat wij daarbij bereiken maakt ons groot en trots! 

  

Het zwaartepunt ligt bij de mensen die voor de Woonstichting werken in de 

organisatie, in de RvC en in de Huurdersorganisatie, ’t Klokhuis: wij vormen één team 

met diverse rollen, verantwoordelijkheden, drijfveren en competenties. Daarin vullen 

wij elkaar aan en waar we tekort komen halen wij ons netwerk er bij. 

Als team staan wij voor de kernwaarden die ons als organisatie kenmerken in het 

werken aan de gekozen maatschappelijke waarden: 

- ontmoeten; 

- enthousiasmeren; 

- ondernemen; 

- betrouwbaar zijn. 

 

 

2. Samenhangende visies op toezicht en besturen. 
2.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de visies en verantwoordelijkheden die zowel bestuur 

als RvC (leden) hebben. In de keuzes die wij maken zoeken wij bewust de diversiteit 

van gezichtspunten op in de wetenschap dat dit de uitkomsten zal verbeteren. 

     

2.2. Visie op besturen 

Een bestuurder gaat voorop in waar de Woonstichting voor staat. Hij zal op alle 

vlakken van de onder 1.1. opgenomen figuur zorg dragen voor invloed van alle 

perspectieven; toekomstig en in het nu. Hij zal toetsen of de waarden én 

kernwaarden gediend en geleefd worden en daarover de dialoog intern en extern 

aangaan of die bevorderen. Hij zal de vorming van doelen, strategieën, acties en de 

overeenstemming daarover stimuleren.  

De bestuurder zal steeds streven naar een organisatie die “klaar is voor de toekomst” 

en in het “nu” doet wat huurders, belanghouders én medewerkers tevreden stelt. 

Daar hoort bij dat we permanent sturen op resultaat én op “een leven lang leren en 

inzetbaarheid”. “Eigenaren” van doelen/acties krijgen de ruimte om intern of extern in 

het netwerk keuzes te maken en krijgen daarvoor de benodigde ondersteuning. 

Eigenaarschap ontstaat door inhoudelijke betrokkenheid, nieuwsgierigheid en passie: 

de bestuurder stimuleert dat mede door eigenaarschap te laten ontstaan vanaf het 

vroegste stadium van idee en beeldvorming.  

 

Besturen vraagt, secundair, ook om bewaking van de kaders. “Als je het goede doet, 

komen de financien van zelf”, drukt de volgordelijkheid uit: wij werken primair aan 



 
 

onze waarden en doelen en controleren op financiële continuïteit van de organisatie. 

Andere kaders komen voort uit het omgaan met maatschappelijk bestemde middelen 

en wettelijke bepalingen. Kaders en grenzen mogen overschreden worden, als we 

ons dat maar bewust zijn en de risico’s beheersbaar maken en houden.          

 

2.3. Visie op Toezicht door de RvC 

Waar staan wij voor als raad van commissarissen? Wie zijn we, waar geloven we in 

en hoe willen we dat anderen ons zien? 

 

Op basis van onze zelfevaluatie zijn we tot de volgende teamwaarden als RvC, in 

willekeurige volgorde, gekomen: 

Samenwerking 

Als team werken we aan de zelfde waarden die we vooraf met elkaar bepalen. We 

zijn bereid afspraken te maken en hebben een positieve, respectvolle grondhouding 

naar elkaar en anderen. De ultieme waarde is goed wonen van mensen die 

aangewezen zijn op WSV. Wij laten het  samenlevingsbelang voor gaan. Ditzelfde 

geldt voor samenwerking met andere organisaties.  

Normen die hierbij horen zijn: we komen afspraken na; we spreken irritaties direct uit; 

we staan open voor kritiek; we sparren met elkaar om samen tot creatievere ideeën 

te komen; we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.  

Openheid 

We zijn oprecht en echt. We laten ons zien van onze kwetsbare kant, spreken ons uit, 

we zoeken de relatie met de waarden die wij nastreven . We behandelen de anderen 

met respect, laten een ieder in zijn of haar waarde.  

Dit leidt tot de normen dat we irritaties direct uitspreken tegen degene die het 

aangaat; we met elkaar praten en niet over elkaar; elkaar aanspreken op gedrag; we 

aangeven naar elkaar, de DB maar ook naar belanghouders hoe we ons over 

bepaalde zaken voelen/hoe we erin zitten. 

Nabijheid/Betrokkenheid 

We zijn betrokken bij het wel en wee van andere mensen, specifiek van mensen met 

een zorgvraag of smalle portemonnee. We zijn zichtbaar, uitreikend en benaderbaar. 

We bieden daarbij een luisterend oor, zijn inlevend, empathisch en oordelen niet snel 

over een ander. We kijken vooral hoe we een ander weer een goede basis kunnen 

geven om hun leven op orde te krijgen/houden. We komen op voor onrecht. We 

kijken naar kansen en kijken naar mensen vanuit hun leefwereld.  

Normen die hierbij horen zijn; we gaan in op uitnodigingen van groepen (potentiële) 

klanten om de raad van commissarissen te spreken of nemen zelf daartoe het 

initiatief; we onderhouden contact met de huurdersorganisatie en de OR; we zijn 

aanwezig bij belanghoudersbijeenkomsten; we hebben een continue focus op welke 

mensen zijn aangewezen op de sociale woningbouw en hoe we deze mensen een 

woning kunnen bieden.  

Ondernemend 

We zijn proactief, zoeken de randen op om zoveel mogelijk mensen die daarop 

aangewezen zijn een ‘thuis’ te bieden door ze aan een betaalbare, kwalitatief goede 

woning te helpen in vitale wijken, we denken out-of-the-box, zijn creatief en stellen 

ons verantwoordelijk op. 

Dit leidt tot de normen: we kijken waar kansen liggen; we denken in uitdagingen en 

oplossingen; we denken kritisch en onafhankelijk na; we reflecteren op onze 

besluiten. 



 
 

Het verschil dat we hiermee als RvC willen maken 

We willen dat onze huurders keuzes kunnen maken waar te wonen en hoe te wonen. 

We zijn geen corporatie van duizend in een dozijn, we zijn onderscheidend en durven 

anders te zijn.  

Onze huurder  merkt hiervan dat we verschillende woningtypen, in verschillende 

dorpen en wijken, in verschillende samenstelling aanbieden. We noemen tinyhouses, 

houtbouw, hofjes, zorgconcepten, leemwoningen, tijdelijke (module) woningen, wijken 

met woningen voor jong en oud, samenwoon-vormen et cetera.  

Rol en zichtbaarheid in het netwerk 

In het kader van de zelfevaluatie hebben we ons zelf beloofd na te gaan hoe wij als 

raad en/of als commissaris beter zichtbaar zouden kunnen worden voor ons netwerk 

zonder dat we daar de directeur bestuurder mee in de weg lopen. 

De volgende acties en gedragingen zouden ons daarbij kunnen helpen. 

- Meer fysieke ontmoetingen met belangenhouders, al dan niet door ons zelf 

georganiseerd; 

- Elk jaar met elkaar op pad (de fiets) om fysiek het werkgebied te bekijken; 

- Ontmoeting met toezichthouders uit andere segmenten als zorg en politiek. 

 

3. Het functioneren van de wisselwerking tussen RvC  en DB 

Om ons functioneren in de wisselwerking tussen RvC en DB  te verbeteren staan wij het 

volgende voor: 

1. Wij betrekken elkaar  ‘aan de voorkant’ van de strategievorming in het proces 

betrokken; We hebben meer Themasessies, bijvoorbeeld over ‘Woonlastenbeleid’. 

2. Strategische zaken behandelen wij volgens het BOB-principe (beeldvorming (bv via 

benen-op-tafel-gesprek/themasessies), oordeelsvorming en besluitvorming), dit levert 

volgens ons een beter eindresultaat; 

3. De RvC en DB  worden zo vroegtijdig betrokken en hoeven  aan het eind niet te 

worden meegenomen in de details van de uitvoering; 

4. Onze vergaderdiscipline groeit door ons te beperken tot de strategische zaken; 

5. We moeten voorkomen dat we in detail gaan omdat we hele lange inhoudelijke nota’s 

krijgen aangeboden.  

6. Ter inleiding en begeleiding van langere nota’s  werken we met een  “oplegger” als 

een korte samenvatting  eindigend met de vraag wat er van de RvC/DB wordt 

verwacht; 

7. We beperken presentaties tijdens vergaderingen omdat die ons verleiden tot 

detaillering. De presentaties worden aangeleverd voorafgaand aan de vergadering en 

in de vergadering wordt alleen ingegaan op vragen; 

8. We stellen onszelf én de DB vaker de vraag wat of welke rol op een bepaald 

onderdeel van ons verwacht wordt c.q. welke rol wij zien.  

9. Wij kiezen voor een weg van leren en verbeteren, mede door de ontwikkelingen te 

volgen, scholing/cursussen te volgen, elkaar positief-kritische feedback te geven en 

processen of gebeurtenissen te evalueren.  

 


