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Als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd is het wel dat goed besturen niet gaat zonder goed toezicht. Dat 
geldt zowel voor de corporatiesector als geheel, maar ook voor Veluwonen. RvC en bestuur vinden het belangrijk dat 
onze organisatie bijdraagt aan het herstel van de geloofwaardigheid van onze sector. Daar zijn wij immers ook zelf bij 
gebaat. 
 
Maar wat is goed toezicht? Is dat streng, zodat de kans op uitglijders afneemt, maar de bewegingsvrijheid van het 
bestuur en de organisatie navenant afneemt? Is dat meedenkend en klankbordend, zodat de consensus stijgt, maar 
de slagvaardigheid en scherpte afnemen? Wij zijn van mening dat een tussenvorm effectiever is, waarin gepaste 
openheid, effectief vertrouwen en constructief wantrouwen kernwoorden zijn. Toezichthouden is bilateraal en 
relationeel. Ze krijgt vorm in de samenwerking tussen RvC en de bestuurder, waarop we toezicht houden. 
 
We toetsen aan formele kaders, maar we willen ook ruimte voor het gesprek met de bestuurder over minder 
grijpbare criteria als koers en integriteit. We vinden het van belang dat de organisatie in het algemeen en de 
bestuurder in het bijzonder intrinsiek gemotiveerd is en in het beleid en de operatie blijk geeft van een juiste mix van 
pro-activiteit, omgevingssensitiviteit en integriteit. Daarom kiezen we voor een mengvorm van wat in de literatuur 
wordt aangeduid als ‘het Principaal-steward-model’ en ‘interactie op basis van vertrouwen’1. Kernwoorden in deze 
modellen zijn gedeelde doelen, intrinsieke motivatie, autonomie van handelen, uitspreken van bedoelingen en 
verwachtingen, betrokkenheid, betrouwbaarheid, feedback, wederkerigheid en een open relatie. Het derde model 
‘principaal-agent’ spreekt ons minder aan, omdat het is gebaseerd op extrinsieke motivatie en wortelt in 
wantrouwen. Wel vinden we het belangrijk voldoende aandacht te hebben voor moral hazard. De hiervoor 
genoemde begrippen lichten we aan het eind van deze notitie kort toe. 
 
We vormen ons als toezichthouder voortdurend een beeld van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bestuurder. 
Op basis daarvan geven we, vooraf als klankbord, achteraf toetsend, vorm aan de beïnvloeding van de bestuurder. 
 
Visie veronderstelt een vergezicht, een lange termijn. Daarbij moeten dichtbij gelegen obstakels ons het zicht niet 
ontnemen. Ons toezicht is er daarom niet alleen op gericht om op de korte termijn te voldoen aan de 
complianceregels (het norm-ethisch standpunt, geworteld in -constructief- wantrouwen en beteugeling2), maar ook 
op de lange termijn te kunnen rekenen op een als vanzelfsprekend ethisch handelende bestuurder (het deugd-
ethisch standpunt, geworteld in -effectief- vertrouwen en ontwikkeling). Wij kiezen er bewust voor vanuit beide 
perspectieven onze toezichtrol vorm te geven. 
 
Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig toezicht houden op concrete besluiten van de bestuurder én aandacht 
hebben voor en feedback geven op de wijze waarop de bestuurder strategisch vorm geeft aan de toekomst van de 
organisatie. 
 
Wij zijn ons bewust van het feit dat besturen vrijwel altijd betekent dat besluiten moeten worden genomen op 
zogenaamde aporieën: dilemma's zonder juiste oplossingen. Besturen is in die zin het bewust accepteren en 
managen van nadelen, die kleven aan de voordelen van de gemaakte keuze. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen 
huurverlaging en investeringscapaciteit. Als toezichthouder zijn wij in die situaties een belangrijk klankbord voor de 
bestuurder. Daarbij zijn we ons er van bewust dat de bestuurder uiteindelijk, binnen gegeven beleidskaders, 
procuratie en begroting, zijn eigen afweging maakt die achteraf, los van de wijze waarop wij in een dossier of op een 
thema klankbord waren, door ons getoetst wordt. Dit vereist een grote zorgvuldigheid en mate van rolbewustzijn. 
  
  

                                                
1 Karin van Dreven: Zoektocht naar goed toezicht (2015) 
2 Paul van Tongeren: Integriteit als deugd (2011) 
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De maatschappelijke trend is dat ‘het toezicht’ steeds meer informeel door de samenleving als geheel wordt gedaan: 
er wordt kritisch naar ons gekeken. Daarom vinden we het van belang om ons regelmatig op de hoogte te stellen van 
de opvattingen van de belanghouders over het functioneren van de organisatie. Mede als gevolg daarvan 
constateren we dat het oude adagium ‘De bestuurder bestuurt, de toezichthouder toetst’ niet langer opgeld doet. 
We waken zorgvuldig voor het ‘op de stoel van de bestuurder gaan zitten’, maar komen wel dichter in elkaars buurt.3 
Dit betekent dat we ons ook regelmatig op de hoogte stellen van de opvattingen van de organisatie over het 
functioneren van de bestuurder. Daarom overleggen we minstens een keer per jaar met huurders (HBO), OR, 
controller en stakeholders. Een onafhankelijk beeld, los van dat van de bestuurder, is essentieel voor verstandig 
toezicht. 
 
Om onze rol goed te vervullen is aandacht voor onze eigen kwaliteiten en competenties belangrijk. De eisen die we 
in bestuurlijke zin aan de bestuurder stellen, stellen we in toezichthoudende zin ook aan onszelf. Dat betekent dat 
we aandacht hebben voor scholing, onderlinge en externe feedback en een goede spreiding en dekking van 
competenties. Dit betekent ook dat we werken met commissies, waaronder in ieder geval de audit- en 
remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de overige leden van de Raad, die zich in alle gevallen een eigen 
oordeel vormen.   
 
Concreet betekent dit alles het volgende: 
Gedeelde doelen: de RvC en de bestuurder hebben een gedeeld beeld van de operationele en strategische 
doelstellingen van de organisatie. 
 
Intrinsieke motivatie: we sturen op intrinsieke motivatie. De bestuurder krijgt een afgesproken salaris, maar komt 
niet in aanmerking voor extra beloningen. De RvC ontvangt een vergoeding die past binnen de regels. Wij en de 
bestuurder halen onze voldoening uit de volkshuisvestelijke en bedrijfsmatige resultaten van de organisatie. 
 
Autonomie van handelen: we zijn klankbord voor de bestuurder vooraf en toetsen achteraf aan de gestelde kaders. 
We vinden het belangrijk dat de bestuurder voldoende mandaat heeft om slagvaardig te kunnen opereren. We 
houden ons daarbij zorgvuldig aan de P&C-cyclus. 
 
Uitspreken van bedoelingen en verwachtingen: we vinden het belangrijk om ons naar elkaar en de bestuurder uit te 
spreken over onze verwachtingen. Hetzelfde verwachten wij van de bestuurder. 
 
Betrokkenheid: we weten op hoofdlijnen wat er speelt in de organisatie, zonder ons te verliezen in details en 
concrete dossiers. 
 
Betrouwbaarheid: we sturen op effectief vertrouwen (in plaats van blind vertrouwen) en op constructief 
wantrouwen (in plaats van negatief wantrouwen). Dat beschouwen we als een teken van kracht en 
taakvolwassenheid. 
 
Feedback: we organiseren zowel onderling als extern jaarlijks feedback voor onszelf en geven de bestuurder 
feedback zo vaak als nodig. We houden ons bovendien aan de regel dat iedereen jaarlijks wordt beoordeeld. 
 
Wederkerigheid: hoewel er sprake is van een hiërarchische verhouding met de bestuurder streven we naar 
wederkerigheid in de werkrelatie. Van de bestuurder verwachten we dezelfde houding richting de werkorganisatie. 
 
  

                                                
3 Mieke Hanemaaijer: Maatschappelijk gedreven governance (2014) 
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Aandacht voor moral hazard: we hechten grote waarde aan risicobeheersing en procedures die moral hazard zo veel 
mogelijk uitsluiten. Bij twijfel aarzelen we niet dossiers of gedragingen van de bestuurder (desnoods forensisch) te 
toetsen. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om. 
 
Oog voor de opvatting van stakeholders en organisatie: we overleggen jaarlijks in ieder geval eenmaal met de HBO, 
de OR, de gemeenten en met de controller. Andere gesprekspartners zijn mogelijk. 
 
Scholing: we stellen jaarlijks een opleidingsplan voor onszelf op. De PE-punten halen we. Maar minstens zo belangrijk 
is dat we ons als RvC permanent ontwikkelen. 
 
Open relatie: voor alle bovenstaande punten geldt dat we -in redelijkheid- vooraf met de bestuurder overleggen of 
acties aankondigen. 
 
 
 
Literatuur: 
Karin van Dreven: Zoektocht naar goed toezicht (2015) 
Paul van Tongeren: Integriteit als deugd (2011) 
Mieke Hanemaaijer: Maatschappelijk gedreven governance (2014) 
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