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Legitimering corporaties: 

Bestuurder neem uw verantwoordelijkheid 

Intern toezicht laat u zien: Kom uit de toren, klim uit de kelder 

 

Woningcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied, zo 

staat in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II. In ieder geval in politiek Den Haag bestaat het 

beeld dat de (lokale) verbinding met het publiek belang van huurders en stakeholders is verbroken. 

Dat moeten we ons ook als bestuurders en toezichthouders aantrekken.  

Vandaar dat we op donderdag 30 oktober graag samen het gesprek aangaan over het thema 

legitimering. We beginnen de middag met twee inleiders en wij gaan vervolgens graag met elkaar aan 

tafel om de discussie verder vorm te geven. 

Het MKW Platform binnen Aedes en de VTW nodigen daarom hun leden werkzaam bij kleinere 

corporaties (< 5.000 Vhe) van harte uit om samen deel te nemen aan deze dag. 
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Begin- en eindtijd staan vast. Overige tijden programma onder voorbehoud.  

 

12.00u Inloop (Voor een lichte lunch wordt gezorgd.) 

 

13.00u Opening en duiding thema door dagvoorzitters Marinus Kempe én Albert Kerssies 

 

13.15u Legitimering en het interne toezicht 

Spreker: Willem van Leeuwen  

Vraag een groep toezichthouders van wie de corporatie eigenlijk is en je krijgt twee 

antwoorden. De ene helft antwoordt: "van niemand" en de andere helft zegt: "van iedereen" of 

"van ons allemaal". Die antwoorden helpen niet erg bij het beantwoorden van de tweede 

vraag: hoe weten we dat onze corporatie de goede dingen doet? Als de corporatie een 

maatschappelijke onderneming is, hoe is dat maatschappelijke dan geborgd? Hoe is de 

corporatie verbonden met de samenleving? 

In de herziene Woningwet is de taak van de Raad van Commissarissen opnieuw beschreven. 

Opvallend is de uitbreiding van de focus die de raad moet hebben. Citaat: "Bij de vervulling 

van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en 

de door haar in stad gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijk belang 

en naar het belang van de betrokken belanghebbenden."  

Hoe doe je dat? 
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In het wetsartikel waarin het externe toezicht wordt geregeld, is bepaald dat onderzoek wordt 

gedaan naar "de wijze waarop de belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit 

te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de governance."  

In dat kader spreekt VTW over de 'aanspreekbare commissaris'. 

De spreker wil graag met u van gedachten wisselen over de wijze waarop inhoud gegeven 

kan worden aan de legitimatie van beleid en de invloed van betrokken belanghebbenden, 

bezien vanuit de rol en verantwoordelijkheid van de commissaris. 

 

14.15u Legitimering en de bestuurder/corporatie 

Spreker: Hildegard Pelzer 

Het MKW Platform gaf deze inleider de volgende gedachte mee: het belang van de huurder 

staat voorop. Om dat belang zo goed als mogelijk te dienen is het zaak dat bestuurder en 

toezichthouder zich in een zo optimaal mogelijk samenspel van verantwoorden en toezicht 

houden begeven. Vanuit het MKW Platform wordt gereflecteerd op de directeur-bestuurder die 

recht heeft om zich te verantwoorden ten opzichte van een gebalanceerde RvT én die het 

toezicht verscherpt door zijn/haar eigen tegenkrachten te organiseren. 

 

Hildegard Pelzer is gevraagd om op dit uitgangspunt te reflecteren en er een eigen invulling 

aan te geven. Zij is  lid van het College van Deskundigen van de Stichting Visitatie 

Woningcorporaties en mede oprichter van Governance Support, destijds opgericht vanuit de 

gedachte dat intern toezicht het ‘laatste geweten’ is binnen de organisatie. 

 

15.15u Aedes project Legitimering  

In aanloop naar het Aedes Congres op 20 november a.s. wordt een korte toelichting gegeven 

op de stand van zaken binnen dit project, door Rein Hagenaars. (Lid projectgroep)  

 

15.30u Pauze 

 

16.00u Discussie tafels (interactief) 

De aanwezigen MKW en VTW leden worden verzocht met elkaar in gesprek te gaan aan de 

diverse thematafels.  

 

17.30u Afronding: Weten voor wie je het doet 

De gewenste opbrengst van deze middag is dat we hopen dat we elkaar weer een stuk beter 

weten te vinden als Bestuurder en als Raad, zodat we een nog optimalere opbrengst kunnen 

genereren voor onze huurders. 

 

17.45u Jan Boeve, Aedes en Albert Kerssies, VTW  

reflecteren beiden kort op het rapport van de PEWC. 

Naar – wat bij het versturen van deze uitnodiging bekend is – wordt op 30 oktober 2014 het 

rapport van de PECW gepresenteerd. Ter plaatse wordt een eerste commentaar gegeven 

vanuit Aedes en VTW.  

 

18.00u Borrel 

18.15u Diner (Facultatief) 

20.00u Sluiting 


