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Toezichtvisie 2020 
In 2018 heeft de RvC van Provides een nieuwe Toezichtsvisie opgesteld. In het kader van de 

nieuwe Governance Code, is deze, samen met de Bestuurder en het voltalige MT op 15 juni 

2020 besproken en ge herijkt.  

 

 Principe 1.1.  

 Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het 

 realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie 

 gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de 

 strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC 

 beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening 

 als intern toezichthouder. 

 

Deze kaders vormen de formele basis voor het functioneren, de verantwoordelijkheden en 

taken van zowel de RvC als van het bestuur. Binnen deze kaders heeft de RvC voldoende 

speelruimte om zich te richten op het belang van de corporatie, het maatschappelijk belang en 

naar het belang van de betrokken belanghebbenden. 

 

Voor de nieuwe Toezichtsvisie hebben RvC en Bestuurder het model met reflectie en de verdere 

invulling van het toezicht daarna losgelaten. Wij gaan naar een meer inhoudelijk 

resultaatgericht toezicht toe. Om dat te waarborgen komt de toezichtsvisie ieder jaar op de 

agenda van de RvC om te beoordelen of deze (nog) aansluit bij de ambities zoals vastgelegd in 

de prestatieafspraken. Voor deze actieve aanpak is gekozen omdat de organisatie in grote mate 

afhankelijk is van ontwikkelingen in haar directe omgeving waarop ze niet of nauwelijks invloed 

heeft. Dit is weergegeven in het volgende model: 

 

 
 

Geformaliseerd toezicht 

Het toezicht van de RvC van Provides richt zich concreet op: 

• Realisatie van de doelstellingen; 

• Realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; 

• Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten; 

• Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; 

• Kwaliteitsbeleid; 
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• Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

• Financieel verslaggevingsproces; 

• Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

In ons jaarverslag gaat de organisatie in het Bestuursverslag en de RvC in haar 

Governanceverslag in op wat dat in de praktijk in het desbetreffende verslagjaar (heeft) 

betekent. 

 

Onze rol als RvC: 

De RvC houdt primair toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie en haar 

bestuurder. Dit toezicht vindt plaats in het licht van de bovenbeschreven kaders en van de door 

de organisatie vastgestelde doelstellingen. Bij Provides richt men zich op vijf pijlers: 

Beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. 

 

De rol van de RvC kan als volgt worden samengevat: 

• Wij houden toezicht op de strategie, de financiële, volkshuisvestelijke, operationele en 

maatschappelijke prestaties, zoals vastgelegd in documenten, zoals de kaderbrieven, de 

prestatieafspraken, de (meerjaren) begrotingen, enz.  

• Daarnaast houden wij toezicht op de goede risicobeheersing bij Provides, zowel gericht 

op de harde beheersmaatregelen alsook het risicobesef en de moraal en integriteit 

binnen de organisatie.; 

• Wij functioneren als klankbord of adviseur voor de bestuurder en de organisatie. 

Belangrijk daarbij is onze proactieve, betrokken rol, maar wel met de gepaste afstand. 

Voorafgaand aan de RvC vergaderingen is er altijd een agendaoverleg tussen de 

voorzitter van de RvC en de bestuurder, incidenteel is er overleg met RvC leden (zowel 

de RvC leden als de bestuurder kunnen hiertoe het initiatief nemen) en de bestuurder 

als hiertoe aanleiding is; 

• Wij zijn de werkgever van de bestuurder. Hierbij staat centraal dat er een goede 

verbinding is tussen de RvC en de bestuurder. Wij opereren op basis van wederzijds 

respect en vertrouwen. Jaarlijks wordt het functioneren van de bestuurder in de 

remuneratie besproken, waarvan een 360o feed back met een aantal medewerkers 

onderdeel is; 

• Wij leggen proactief verbinding met de belanghebbenden en leggen als RvC 

verantwoording af over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. 

 

Toezichtkader: 

Om onze rollen goed te kunnen vervullen, is een aantal zaken van belang. 

 

• De samenstelling van de RvC is zodanig dat er sprake is van een competent team, met 

breed georiënteerde en ervaren toezichthouders, waarbij voldoende expertise, kennis en 

vaardigheden aanwezig zijn om de rollen te vervullen. De RvC zal haar functioneren 

jaarlijks (regelmatig met hulp van externe deskundigen) evalueren. Op dit moment 

bestaat de RvC uit drie leden. Ieder jaar wordt geëvalueerd of deze grootte nog 

voldoende is om de taken te vervullen. Door permanente educatie richt de RvC zich erop 

om ook in de toekomst, zeker gegeven de dynamiek in de wereld en specifiek de 

uitdagingen bij woningcorporaties up-to-date te blijven; 

• Wij vergaderen minimaal vier keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast wordt op 

regelmatige basis zonder bestuurder vooroverleg gepleegd. Wij werken met een 

jaarplanning, waarbij ook de thema’s worden vastgesteld; 

• De bestuurder en de RvC heeft de nodige kaders gedocumenteerd in diverse 

reglementen, statuten en jaarlijkse documenten zoals de kaderbrief en begroting; 

• Wij hebben twee commissies, te weten de remuneratiecommissie en de auditcommissie. 

Beide commissies rapporteren aan de RvC; 

• Wij hebben regelmatig contact met onze belanghouders. Wij spreken het MT en de 

medewerkers van Provides regelmatig, zowel formeel als informeel. Daartoe zijn wij 

aanwezig bij verschillende bijeenkomsten. Wij hebben formeel en informeel contact met 
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de gemeente. Daarnaast bezoeken wij de door Provides georganiseerde 

belanghoudersbijeenkomsten; 

• Wij leggen verantwoording af in het jaarverslag; 

• De RvC voelt zich betrokken bij de inzet van de Maatschappelijke Advies Raad; 

• Wij functioneren en kunnen ons vinden in de door Provides opgestelde waarden en 

normen. Deze worden op regelmatige basis besproken tijdens de RvC vergaderingen 

met de bestuurder. In 2018 is de gedragscode voor Provides geactualiseerd, er zijn 

twee regels in het kader van de AVG aan toegevoegd. Tijdens zogenaamde 

Bestuurstafels worden deze besproken tussen bestuurder en organisatie. Wij zien er op 

toe dat de gedragscode blijvend onder de aandacht van de medewerkers gehouden 

wordt;  

• Door middel van themabijeenkomsten waarbij zowel RvC als de bestuurder aanwezig 

zijn, laat de RvC zich diepgaand informeren over actuele zaken.  

 

Toekomst 

RvC, bestuurder en het voltallige MT hebben gezamenlijk de toezichtsvisie geactualiseerd. Met 

aandacht voor:  

• het informatieprotocol; 

• check en balances en  

• verdere concretisering van de inzet van de RvC en bestuurder in het kader van 

governance. 

 

Informatieprotocol 

• Het beschikken over juiste informatie; 

• tijdig volledig en betrouwbare informatie; 

• brengplicht bestuurder;  

• haalplicht door commissarissen; 

• over welke informatie de RvC kan beschikken (praktisch handvat). 

 

De RvC, bestuurder en MT informeren bij grote projecten de RvC vroegtijdig met de 

zogenaamde fasedocumenten die al voor interen gebruik worden opgesteld. Dit maakt het 

makkelijker de juiste besluiten te nemen. 

 

Check en balances 

• Vergewissen van check en balances en goede bedrijfscultuur; 

• gesprekken met beleidsbepalende mensen binnen Provides; 

• voorbeeldgedrag; 

• gedragskenmerken zijn luisteren, dialoog voeren, durven loslaten, verbinden 

communiceren en samenwerken; 

• evenwichtige verdeling van bevoegdheden; 

• Toezicht op zorgvuldig handelen van bestuurder. 

 

De RvC, bestuurder en MT vinden deze vormen van overleg op dit moment voldoende. 

 

Inzet t.b.v. governance 

• Meerwaarde Raad van Commissarissen explicieter; 

• het bieden van nieuwe perspectieven; 

• belang van huurders borgen; 

• aanjaagfunctie lerend vermogen; 

• buiten naar binnen brengen; 

• bijdrage huurders en stakeholders; 

• bijdrage leveren maatschappelijke doelstelling. 

 
 


