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     datum, 27 november 2019 

Toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader  

 

 1. Inleiding:  

Deze memo begint met een korte beschrijving van de governance bij de corporatie De Huismeesters.  

Governance is de verzamelnaam voor het besturen van- en het toezichthouden op de corporatie. 

Deze memo beschrijft de visie op het toezichthouden op De Huismeesters, met daarbij de afgeleide 

onderdelen: het toezichtskader en het toetsingskader.   

De prestaties van De Huismeesters worden op diverse manieren beïnvloed, zodat het goed is kort de 

belangrijkste spelers te benoemen. Voorop staan natuurlijk de belangen van de huurders, met de 

gemeente Groningen in het kielzog. Zij zijn, met andere belanghouders, de focus van de directeur-

bestuurder, de organisatie en de RvC. De medewerkers van De Huismeesters hebben hun eigen 

belang voor fijn en uitdagend werk. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak integraal 

rekening te houden met alle belangen, als de interne toezichthouder over De Huismeesters. 

Daarnaast zijn er diverse externe toezichthouders, zoals het ministerie, de Autoriteit Wonen (Aw) en 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).   

In de toezichtsvisie beschrijft de RvC het waarom, waartoe en hoe het toezicht houdt. Deze visie is de 

basis van de governance bij De Huismeesters. Het toezichtskader en het toetsingskader zijn afgeleide 

aspecten van deze visie. Het toezichtskader beschrijft de invulling van de principes waarmee de RvC 

werkt. Het toetsingskader is het totaal van regels, afspraken en het beleid bij De Huismeesters. Het 

toetsingskader is zodoende de meetlat waarlangs de bestuurder en de RvC de besluiten leggen.  

2. Missie & Visie van De Huismeesters  

Missie  

De Huismeesters zorgt er voor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in de stad 

Groningen. Wij zijn er voor iedereen; gezinnen, alleenstaanden, ouderen, jongeren en kwetsbare 

groepen. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 8.000 huishoudens een 

thuis. Om onze missie te volbrengen richten we ons de komende periode op de verbetering van het 

woningaanbod en de woonkwaliteit van onze woningen in onze wijken in de stad Groningen.  

Visie  

De Huismeesters wil een klantgerichte buurtcorporatie zijn. Dicht bij onze bewoners. Wij zijn 

aanwezig in buurten en wijken. Wij willen onze bewoners van dienst zijn en maatwerk leveren waar 

nodig. Om dit waar te maken  

1.    werken we aan betaalbare woningen en een gevarieerd woningaanbod  

2.    werken we samen met maatschappelijke partners  

3.    dragen we bij aan vitale gemengde wijken  

4.    dragen we bij aan veiligheid in de woningen en de woonomgeving.  
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Wij werken aan een wendbare organisatie. Onze medewerkers krijgen de ruimte om zaken meteen 

en goed op te lossen. Wij zijn aanspreekbaar, doen ons werk met aandacht en wij nemen onze 

verantwoordelijkheid.       

Onze kernwaarden zijn:       

1. Betrouwbaar 

2. Laagdrempelig 

3. Respectvol  

4. Maatschappelijk gedreven  

Op basis van deze missie & visie hebben we de doelen, de gewenste prestaties en de weg om 

daartoe te komen beschreven in ons ondernemingsplan 2017 – 2020:  ‘Scherp aan de wind!’ Dit 

ondernemingsplan is te vinden op de website.  

3. Toezichtsvisie 

In de toezichtsvisie beschrijft de RvC het waarom, waartoe en hoe het toezicht houdt. Deze visie is de 

basis van de governance bij De Huismeesters.   

Het doel van de RvC is het integraal toezichthouden op de prestaties van De Huismeesters, zoals 

beschreven in de Woningwet en de Governancecode woningcorporaties 2015. Onder het 

toezichthouden in brede zin behoort het daadwerkelijke toezichthouden (hieronder nader 

beschreven), als ook het terzijde staan van de directeur-bestuurder met raad en het werkgeverschap 

over de directeur-bestuurder.   

Het doel van het toezicht is om integraal af te wegen of De Huismeesters de missie en visie van de 

corporatie realiseert, met inachtneming van de maatschappelijke behoeften, de wet- en regelgeving 

en de statuten van deze stichting. Hierbij let de RvC onder andere op de focus van het 

ondernemingsplan:  

‘kwalitatief goede woningen, tevreden huurders, financieel gezonde organisatie en tevreden 

medewerkers’.   

Het resultaat van het toezicht is dat de kwaliteit van de prestaties van De Huismeesters op een goed 

niveau blijft en dat deze kwaliteit zich constant blijft ontwikkelen. Om dit te bereiken hanteert de 

RvC de vijf principes uit de Governancecode:  

1. Het hanteren en voorleven van waarden en normen die passen bij de maatschappelijke 

opdracht 

2. Het aanspreekbaar zijn op de uitoefening van de taken en hierover actief verantwoording 

afleggen;  

3. Het toezien dat de kwaliteit van de RvC en zijn leden op niveau is voor de taken en zich blijft 

ontwikkelen;  

4. Het actief in dialoog gaan met de belanghebbende partijen van De Huismeesters, zodat het 

blikveld van de RvC constant gevoed wordt;  

5.  Het toezien op de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van De Huismeesters.  
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Om deze principes goed te kunnen toepassen heeft de RvC een profielschets opgesteld met de 

gewenste competenties op diverse gebieden. Elk RvC lid is in staat het integrale beeld van de 

corporatie te overzien en elk RvC lid heeft daarnaast één of meer specialismen, noodzakelijk voor de 

verdieping op diverse onderwerpen.  

De doelgroep van de RvC is breder dan de huurders en de woningzoekenden. De RvC acteert zonder 

last of ruggespraak, geheel integer, voor alle belanghouders van de corporatie. Hierbij maakt de RvC 

constant verschillende belangenafwegingen, waarover de raad actief communiceert.  

De leden delen een passie om hun talenten en tijd in te zetten voor de doelgroep en de 

maatschappelijke bijdrage aan de volkshuisvesting in Groningen. Zij onderschrijven - met 

enthousiasme - de kernwaarden van De Huismeesters. Tenslotte vinden de leden dat de RvC een 

goed team moet zijn, met aandacht voor checks & balances. De RvC creëert een (‘bijvangst van’) 

toegevoegde waarde voor De Huismeesters met een leergierige houding en het respecteren van 

verschillende meningen binnen de RvC.  

4. Toezichtskader:  

Het toezichtskader beschrijft de wijze waarop de RvC acteert en samenwerkt met de directeur -

bestuurder en de rest van de organisatie. Een kader dient om een gebied of verantwoordelijkheid af 

te bakenen. De belangrijkste afbakening is dat de directeur-bestuurder de enige en formele 

bestuurder is van de stichting. De RvC ziet toe op zijn werk en dat van de organisatie, waarbij de RvC 

statutair en volgens de Governancecode enkele goed omschreven besluiten moet goedkeuren. 

Daarnaast heeft de RvC een andere heldere verantwoordelijkheid om in te grijpen als het bestuur 

en/of de organisatie niet goed presteert.  

 Het toezichtskader begint met de stelling dat de RvC zich geheel kan vinden in de Governancecode 

Woningcorporaties 2015. Hieronder beschrijft de RvC enkele (kaderstellende) aanvullingen per 

onderdeel van deze code.  

Principe 1: Het hanteren en voorleven van waarden en normen die passen bij de maatschappelijke 

opdracht;  

De RvC van De Huismeesters denkt, voelt en acteert vanuit een vertrouwen in het bestuur en de 

organisatie. De RvC gelooft in een zelfregulerend effect van het toezicht op basis van het reflecterend 

vermogen van de leden en de (opbouwende) tegenspraak van de bestuurder en de managers. In 

deze open cultuur past alleen integer handelen, met respect voor andere meningen. De kernwaarden 

van De Huismeesters worden graag voorgeleefd door de RvC, bijvoorbeeld in betrouwbaarheid en 

een sobere houding. Tenslotte is de RvC overtuigd van het constant (moeten en willen) leren van de 

leden. De raad wil regelmatig en zorgvuldig communiceren, naar de huurdersraad, de 

ondernemingsraad (en de medewerkers) en naar de gemeente over deze waarden en normen. 

Communiceren begint met goed vragen en luisteren en zich manifesteren op natuurlijke momenten. 

Hierbij is het klip en klaar dat de RvC niet  de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor De 

Huismeesters heeft.   

Principe 2: Het aanspreekbaar zijn op de uitoefening van de taken en hierover actief verantwoording 

afleggen;  

De slotzinnen over de communicatie (van het eerste principe) beschrijven goed op welke wijze de 

RvC verantwoording wil afleggen. Formeel moet alles natuurlijk op orde zijn (zoals een verslag bij de 

jaarstukken). Daarnaast wil de RvC nog meer actief op zoek gaan naar contacten met de 

belanghouders.  
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Hierbij zal de RvC terughoudendheid betrachten in het spreken ten opzichte van het luisteren.  De 

RvC kan deze rol goed invullen doordat de bestuurder de RvC actief meeneemt in het opstellen van 

het strategische ondernemingsplan. Daarnaast vindt de RvC het belangrijk actief te communiceren 

over ‘de wijze van besluitvorming’, voor een goede toelichting over de besluitvorming en de daarop 

volgende acties. De raad zorgt dat de besluiten en de manier waarop deze tot stand komen goed 

beschreven worden in het jaarverslag.  

Principe 3: Het toezien dat de kwaliteit van de RvC, zijn leden en de bestuurder geschikt is voor de 

taken en zich blijft ontwikkelen;  

De RvC constateert dat de directeur-bestuurder en de leden van de RvC geschikt zijn voor hun taak 

en zorgdragen voor de permanente educatie. De scholing en training wordt binnen de RvC 

afgestemd, als ook het delen van de opgedane ervaringen. Het zelf reflecterend vermogen wordt 

zowel na elke vergadering, als in de jaarlijkse zelfevaluatie aangesproken. De commissies (wonen-, 

audit- en remuneratie-) acteren als voorbereidingsorganen voor de integrale discussie in de RvC 

vergaderingen. Elke commissie hanteert een eigen reglement bij de werkzaamheden. Tenslotte 

wensen de leden van de RvC in dit toezichtskader expliciet op te nemen dat integriteit en 

geschiktheid voor de taak ook betekent dat elke schijn van onregelmatigheid vermeden zal worden. 

De RvC is zich bewust van het risico van een glijdende schaal op dit onderwerp .  

Principe 4: Het actief in dialoog gaan met de belanghebbende partijen van De Huismeesters, zodat 

het blikveld van de RvC constant gevoed wordt.  

De wijze waarop de RvC wil communiceren met de belanghouders is eerder beschreven. De RvC 

acteert vanuit de concrete maatschappelijke doelen, in relatie tot de verschillende doelgroepen. 

Hierbij hoort het jaarlijks evalueren van de prestatieafspraken met de gemeente, zoals beschreven in 

de Woningwet. De RvC let vooral op het gevoerde proces van de corporatie met de gemeente, de 

huurderorganisaties en de collega corporaties, in relatie tot de strategische doelen van De 

Huismeesters. Onder dit principe hoort ook de stelling (bij 4.3) dat ‘het bestuur randvoorwaarden 

schept om te komen tot sterke en professionele huurderorganisaties’. De RvC onderschrijft dit 

principe, maar zoekt hoe dit gerealiseerd kan worden. De RvC wil dit onderwerp agenderen bij de 

huurdersraad.   

Principe 5: Het toezien op de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van De Huismeesters.  

De RvC vindt dat de meeste aspecten van dit principe al jaren duidelijk vastgelegd zijn bij De 

Huismeesters en voor weinig discussie vatbaar zijn. Op twee aspecten vult de RvC de code aan in de 

uitvoering van zijn toezicht rol.  Als eerste vindt de RvC dat de bestuurder (natuurlijk) alle relevante 

informatie moet verstrekken voor de risicobeheersing, zoals beschreven in 5.5. De RvC vult deze 

brengplicht aan met een haalplicht van de RvC door te werken aan het doorvragen of door sommige 

onderwerpen door een externe adviseur (bijvoorbeeld de accountant) dieper te laten uitzoeken. Als 

tweede vindt de RvC dat het lijkt alsof de Governancecode minder aandacht heeft voor de 

zogenaamde soft controls dan voor alle harde sturingsmaatregelen. In deze toezichtvisie heeft de 

RvC op diverse manieren uitgesproken hoe belangrijk het is dat de RvC een team is, waarin 

vertrouwen het uitgangspunt is en waar er regelmatig en zorgvuldig geëvalueerd wordt. De RvC wil 

zeker doorgaan om de soft controls, zoals intern en extern voorbeeldgedrag, te stimuleren.  
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5. Toetsingskader:  

Het toetsingskader is het totaal van regels, afspraken en het beleid bij De Huismeesters. Het 

toetsingskader is zodoende de meetlat waarlangs de bestuurder en de RvC de besluiten leggen. Het  

navolgende overzicht van beleidsstukken staat sinds 2016 op de website en is bijgewerkt voor deze 

memo.  

Beleid & Strategie:  
 

Ondernemingsplan 2017 – 2020    Trimesterrapportages met daarin o.a.  
Diverse beleidsplannen  Voortgangsbewaking ondernemingsplan  

Stedelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen  
Winst- en verliesrekening  
Risicobeheersing en integriteit  

 
Volkshuisvestelijke opgave:  
 

Woningwet 2015      Nieuw Lokaal Akkoord  
(prestatieafspraken Groningen) 

Veegwet2017       projecten rapportages  
Samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad   Strategisch voorraadbeleid  
Overleg met de Huurdersraad    Verkoopbeleid  
Huurbeleid       Onderhoudsbeleid 
 

Organisatie en risicobeheersing:  
 

Begroting en meerjarenprognose & afgeleide jaarplan  Beoordeling Aw en WSW  
Financieel Beleidsplan      Projectmatrix en calculatie statuut  
Treasury statuut      Gesprek Ondernemingsraad  
Financiering instrumenten     Benchmark corporaties (Aedes)  
Procuratiereglement   Indicatieve Bestedingsruimte 

Woningcorporaties (IBW)  
Beoordeling en gesprek accountant     Klokkenluidersregeling   
Compliance statuut  
 

Toezicht en verantwoording:  

Governancecode Woningcorporaties   Informatie en opleidingen van de Vereniging 
van Toezichthouders bij Woningcorporaties   

Statuten stichting De Huismeesters    Profielschets RvC  
Oordeelsbrief ministerie     Reglement RvC en van de commissies  
Investerings- & Verbindingen statuut    Bestuursreglement  
Jaarverslag en jaarrekening     Rapportage zelfevaluatie RvC  
Visitatierapport 2019  
Integrale beoordelingsbrief Governance  
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6. Slotwoord  

De Raad van Commissarissen van De Huismeesters heeft deze toezichtsvisie opgesteld op 31 mei 

2017 tijdens een studiedag, in aanwezigheid van de bestuurder en een externe begeleider. Het was 

een inspirerende bijeenkomst, omdat de dialoog een goede bijdrage leverde aan de teamvorming 

binnen de RvC, als ook tussen de RvC en de bestuurder. Het was goed om te zien met hoeveel passie 

een ieder zijn of haar werk doet.  

In de RvC zelfevaluatie bijeenkomst van 6 november 2019 is het document Toezichtsvisie, toezicht en 

toetsingskader opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. In de vergadering van 27 november 2019 is 

deze toezichtsvisie opnieuw vastgesteld. Mogelijke verbeterpunten zijn opgenomen in een actielijst 

voor het komende jaar. De Toezichtsvisie is een levend document, dat in ieder geval bij elke 

zelfevaluatie op actualiteit wordt bekeken en waar nodig aangepast.  

 


