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Visie op besturen en toezicht  
Patrimonium Barendrecht 
Raad van commissarissen & directeur-Bestuurder 
20191009 

Inleiding 
De raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Patrimonium 
Barendrecht geven in dit document hun visie op besturen en toezicht bij Patrimonium 
Barendrecht. Hiermee geven we invulling aan bepaling 1.1 uit de Governancecode 
woningcorporaties: ‘bestuur en raad van commissarissen hebben een visie op 
besturen en toezicht houden’. In dit document is tevens het toezichtskader 
opgenomen.  
Als context is het schema van sturing en verantwoording uitgelegd in actoren en 
documenten (Aedes/VTW 2016) bijgevoegd in bijlage 1.  
 
 

http://www.aedes.nl/content/feiten-
en-cijfers/corporatiestelsel/toezicht-op-woningcorporaties/toezicht-op-woningcorporaties.xml 
 

Verhouding bestuur en toezicht 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van 
Patrimonium Barendrecht en legt daarover intern verantwoording af aan de raad van 
commissarissen.  
 
De raad van commissarissen van Patrimonium Barendrecht houdt toezicht op het 
functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de 
directeur-bestuurder, en vervult een klankbordrol voor de directeur-bestuurder. 
 
In de natuurlijke spanning die er is tussen sturen (creatie, constructie, 
kansmanagement) en toezicht (conservatie, borging, risicomanagement) is het van 
vitaal belang elkaar te vertrouwen. Vertrouwen bevordert de balans tussen besturen 
en toezicht. Dat is nodig voor de wederzijdse interesse in elkaar en het wederzijdse 
respect voor elkaars positie, perspectief en verantwoordelijkheid. Een open en 
transparante relatie wordt nadrukkelijk nagestreefd ter bevordering van het 
wederzijds vertrouwen.  

http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/corporatiestelsel/toezicht-op-woningcorporaties/toezicht-op-woningcorporaties.xml
http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/corporatiestelsel/toezicht-op-woningcorporaties/toezicht-op-woningcorporaties.xml
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Visie op besturen 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van 
Patrimonium Barendrecht. Het hoofddoel voor het bestuur van Patrimonium 
Barendrecht is: ‘bewaken dat we de goede dingen goed doen’. 
 
Voor Patrimonium Barendrecht is de leidraad daarin haar missie: 
mensen een thuis bieden in Barendrecht. We leveren meer dan alleen een 
betaalbare en veilige woning, we vinden ook een leefbare woonomgeving erg 
belangrijk. Hieraan werken we intensief samen met klanten, medewerkers en 
partners. We zijn een organisatie die belanghebbenden verbindt en naar klanten 
luistert, die wordt ervaren als een deskundige partner. 
 
Haar kernwaarden zijn: 

• Lokaal betrokken  
Wij zijn stevig verankerd in de Barendrechtse samenleving en wij zijn 
betrokken bij onze klanten, samenwerkingspartners en collega’s. Wij zijn een 
natuurlijke partner voor inwoners van Barendrecht en maatschappelijke 
partijen. 

• Samen  
In Barendrecht en de regio leggen wij verbindingen tussen klant en 
samenwerkingspartner en tussen partijen onderling, wij zijn transparant en 
betrouwbaar in wat we doen zowel buiten als binnen onze organisatie. Onze 
uitgangspunten in samenwerken zijn onderling vertrouwen, gedeelde 
verantwoordelijkheid en iedereen neemt ook zijn verantwoordelijkheid. 

• Sociaal 
Wij staan midden in de samenleving en zijn open en toegankelijk; we nemen 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, klanten en partners nemen 
gemakkelijk contact op en we houden als collega’s rekening met elkaar. 

 
Een corporatie moet continu evenwicht zoeken tussen verschillende belangen en 
positie nemen in dilemma’s. Dit zijn bijvoorbeeld:   
 

• Maatschappelijke opgaves versus zakelijkheid 

• Individu versus collectieve rechtvaardigheid 

• Korte termijn versus lange termijn  

• Kernactiviteiten versus (strijdige) publieke waardes  
 
Dit evenwicht staat niet vast, verandert in de publieke opinie en verandert mee met 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Zowel de rol van het bestuur als de rol van het toezicht kenmerkt zich door 
kenmerkende waarden van waaruit in de respectievelijke rollen wordt gehandeld.  
 
Voor bestuur gelden drie aspecten die elk betrekking hebben op een cluster van 
waarden: behoorlijk bestuur (rechtmatigheid, integriteit, gelijkheid), responsief 
bestuur (transparantie, participatie, legitimiteit, verantwoording) en resultaatgericht 
bestuur (effectiviteit, efficiëntie en professionaliteit). 
 
Het bestuur van Patrimonium ziet de volgende randvoorwaarden voor legitimatie en 
geloofwaardigheid: 

1. Duidelijke doelen, objectieve prestaties. Draagvlak belanghebbenden vooral 
bij niet-kernactiviteiten: vertrouwen en overtuigende vertellingen. 

2. Governance: relatie met omgeving. 
3. Handelingsruimte: Verbinding met aanpalende beleidsvelden.  

Bijvoorbeeld bij meervoudige problematiek. Wiens perspectief prevaleert? 
Samenwerken of concurrentie? 

4. Intensieve interactie.   
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Visie op toezicht houden 

Criteria intern toezicht 
Voor het houden van goed toezicht is een aantal zaken van belang.  
Om de verantwoordelijkheid van intern toezicht te dragen hebben de volgende 
criteria  
hoge relevantie: 

- positionering ten opzichte van het bestuur 
- inzicht 
- beoordeling en strategie 
- actie 
- lering 
- signalering 

 
Het toezicht is adequaat als ten aanzien van de bovenstaande criteria zodanig 
gescoord wordt, dat de interne toezichthouder zelf, maar ook de bestuurder én de 
externe toezichthouder een positieve waardering c.q. zienswijze geven. 
In de bijlage wordt ieder van deze criteria nader geduid. 

Waarden bestuur/ waarden toezicht 
Zowel de rol van het bestuur als de rol van het toezicht typeren zich door 
kenmerkende waarden van waaruit in de respectievelijke rollen wordt gehandeld.  
Een goede intern toezichthouder heeft als kernwaarden:  

• Verantwoording: toezicht als zijnde geheel van interne en externe, horizontale 
en verticale verantwoordingsrelaties;  

• Verantwoordelijkheid: het invullen van de zelfverantwoordelijkheid;  

• Leiderschap: integer leiderschap.  
Goed toezicht houden betekent balanceren tussen allerhande belangen, het 
bevorderen van de integriteit van de organisatie en het verantwoording willen 
afleggen.  

In- en uitzoomen 
Een raad van toezicht / commissarissen kan ervoor kiezen om de nabijheid (het er 
boven op zitten) te variëren, in de tijd of per thema afgewisseld. In analogie met een 
muziekstuk, is het een mogelijkheid om in het achterhoofd te houden, dat het soms 
effectiever is om van tempo te wisselen, van volume, klankkleur (of 10 seconden 
stilte) dan als een langspeelplaat telkens hetzelfde riedeltje af te spelen.  Situationeel 
toezichthouden (Peij, 2005) vormt daarbij een leidraad. Zie bijlage 2.  

Ontwikkelingen intern toezicht 
Passend binnen de ontwikkeling van verbreding en betrekken van belanghebbenden 
en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid (denk aan tripartiet overleg 
prestatieafspraken). Passend ook bij de in toenemende mate naar binnen gebrachte 
maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit (denk 
aan convenant 2020, statushouders). 
 
Aan goed toezicht worden sterkere, veranderde eisen gesteld:  

- eigen visie; 
- voldoende professionaliteit (inhoudelijk en strategisch), zie 

geschiktheidsmatrix; 
- passende houding en gedrag (fit en proper); 
- het afleggen van verantwoording (denk aan verslag RvC in jaarverslag);  
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- de hoeveelheid informatie waarover de RvC op eigen kracht beschikt, los van 
de bestuurder, verhogen (zelf ook contacten leggen met 
belanghebbenden/markt/ context van de corporatie). 
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Toezichtskader 
In bijlage 1 is een Aedes- schema opgenomen voor sturing en verantwoording.  
In dialoog tussen bestuur en raad van commissarissen heeft Patrimonium 
Barendrecht de visie op bestuur en toezicht uitgewerkt in een aantal documenten die 
samen het toetsingskader voor de raad van commissarissen vormt. De meeste 
documenten zijn op de website van Patrimonium Barendrecht gepubliceerd.   
 
Het toezichtskader voor Patrimonium wordt in belangrijke mate gevormd door wet- 
en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC die documenten waaraan de 
maatschappelijk en financiële prestaties van Patrimonium kunnen worden getoetst. 
 
Het toetsingskader van Patrimonium wordt in samenspraak tussen bestuur en de 
RvC vastgesteld en bevat onder meer in ieder geval de volgende beleidsstukken: 
a) statuten; 
b) het reglement van de RvC met bijlagen en het bestuursreglement met 
bijlagen; 
c) reglement financieel beleid en beheer; 
d) ondernemingsplan; 
e) begroting; 
f) treasurystatuut; 
g) investeringsstatuut; 
   
i) procuratiereglement. 
 
Zie bijlage 4, voor een totaal overzicht van de relevante documenten en informatie 
bronnen die de raad van commissarissen van Patrimonium gebruikt. 
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Bijlage 1: Schema van sturing en verantwoording 
woningcorporaties (Aedes/VTW, januari 2016) 
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Bijlage 2: situationeel toezichthouden (Peij, 2005) 
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Bijlage 3: Criteria voor intern toezicht 
 

1. Positionering ten opzichte van het bestuur 
Hiervoor zijn bestuursreglement, RvC-reglement, statuten. 

 
2. Inzicht 

De interne toezichthouder heeft de voldoende inspanning gedaan om de 
grootste problemen/ risico’s zo goed mogelijk te identificeren, te kwalificeren 
en te kwantificeren, klachten en meldingen gelden daarbij als belangrijke 
risico-indicatoren evenals adviezen vanuit aanwezige deskundigheid binnen 
de raad van commissarissen, eventueel aangevuld met peer-review, of 
externe deskundigheid. De toezichthouder heeft zijn voornaamste 
belanghebbenden geraadpleegd.  

 
3. Beoordeling en strategie 

De interne toezichthouder heeft ten aanzien van (de risico’s in) het toezicht 
een strategie geformuleerd. Bijvoorbeeld: wij houden toezicht door x 
vergaderingen, over die en die onderwerpen, met die kwaliteit van informatie, 
binnen toezicht- en toetsingskader, etc.  
 

4. Actie 
De interne toezichthouder heeft zijn acties ondernomen (preventie, controle, 
detectie en reactie). Er is sprake van een open houding en open blik, 
waardoor de betreffende incidenten/ risico’s in de betreffende periode voor het 
toezichtsgebied zijn gemonitord. Als er actie nodig  is, gebeurt dat ook, door 
de bevoegdheden en middelen aan te wenden die daarvoor nodig zijn. 
 

5. Lering 
De toezichthouder houdt in de betreffende periode relevante informatie bij en 
evalueert de eigen prestaties. 
 

6. Signalering. 
Als de toezichthouder beseft dat zijn positionering onvoldoende is om met het 
soort risico’s dat bestaat om te gaan, probeert hij om zijn positionering te 
verbeteren. 
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Bijlage 4: Toezichts- en toetsingskader 
 
 

 
 


