
 

 

Vastgesteld 2021 

Profiel van de Deelnemersraad 

 

Inleiding 

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met deelnemers en 

publieke achtervangers en heeft als doel te bevorderen dat toegelaten instellingen zoals omschreven in 

de Woningwet geld kunnen lenen tegen zo laag mogelijke kosten om hun activiteiten op het gebied van 

het wonen te kunnen realiseren, waarbij de financiële belangen van de 

deelnemers, het Rijk en de gemeenten in acht worden genomen. Dit doet WSW door borg te staan voor 

de rente- en af lossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van deelnemers. Naast het 

borgen van leningen is onafhankelijk en objectief risicomanagement een kerntaak van WSW, op het 

niveau van individuele deelnemers en op het niveau van de corporatiesector. Objectief in de zin van het 

voeren van een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening houdt met alle 

belangenhouders. WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemers toegang hebben en houden tot  

f inanciering op de kapitaalmarkt. 

 

WSW is een stichting met een bestuur, een raad van commissarissen en een Deelnemersraad. 

 

Taken Deelnemersraad 

In artikel 17 van de statuten van WSW wordt de inrichting van de Deelnemersraad geregeld. Zo is in het 

betreffende artikel onder andere geregeld dat de Deelnemersraad het bestuur van WSW gevraagd en 

ongevraagd adviseert over het beleid van WSW inzake aangelegenheden die voor de deelnemers van 

belang zijn. Verder zijn in artikel 8 van de statuten goedkeuringsbevoegdheden geregeld voor de 

Deelnemersraad. 

 

De Deelnemersraad heeft meerwaarde voor het bestuur van WSW doordat het bestuur voorgenomen 

aanpassingen van strategie en beleid van WSW kan toetsen bij personen die werkzaam zijn bij een 

deelnemer van WSW en de deelnemers vertegenwoordigen. Ook weet het bestuur dat hij advies krijgt op 

onderwerpen die de deelnemers aan de orde willen stellen. 

Voor de deelnemers heeft de Deelnemersraad meerwaarde omdat de Deelnemersraad vanuit 

deskundigheid en praktijkervaring voorstellen kan toetsen. Met de advisering wordt de verbinding naar de 

praktijk gelegd. Bovendien kan de Deelnemersraad het bestuur informeren en adviseren over gedeelde 

aandachtspunten in de sector en over onderwerpen die leven. 

Door transparant te zijn over de agenda, de besproken onderwerpen en de advisering, wordt de 

meerwaarde en ef fectiviteit van de advisering vergroot. 

 

Samenstelling Deelnemersraad 

De Deelnemersraad bestaat uit minimaal negen en maximaal 15 personen. De leden van de 

Deelnemersraad kunnen slechts natuurlijke personen zijn, werkzaam zijn bij een van de Deelnemers en 

zijn (statutair) bestuurder of dragen eindverantwoordelijkheid voor de financiële zaken. De leden van de 

Deelnemersraad worden via verkiezingen benoemd door de deelnemers. De Deelnemersraad kiest uit 

zijn midden een voorzitter. 

 

De Deelnemersraad, gesteund door het bestuur, streeft ernaar dat de corporaties waar de leden van de 

Deelnemersraad werkzaam zijn een representatieve afspiegeling is van de deelnemende corporaties.   

De Deelnemersraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van categorieën van deelnemers. Het totaal 

aantal vertegenwoordigers van de categorieën in de Deelnemersraad bedraagt ten minste één en ten 

hoogste zeven. In de Deelnemersraad dienen de categorieën van deelnemers ieder minimaal als volgt te 

zijn vertegenwoordigd: 

- Deelnemers met een omvang kleiner of gelijk aan 5.000 woonequivalenten 

- Deelnemers met een omvang tussen 5.000 en 10.000 woonequivalenten 
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- Deelnemers met een omvang groter of gelijk aan 10.000 woonequivalenten 

- Deelnemers die ongeacht de omvang categoraal werkzaam zijn (ouderen/studenten) 

 

Het streven is dat alle delen van Nederland vertegenwoordigd zijn in de Deelnemersraad. Op de 

kandidatenlijst wordt achter de naam van de kandidaat de statutaire vestigingsplaats van de deelnemer 

opgenomen waar de kandidaat werkzaam is. 

 

Verder is het streven dat in de Deelnemersraad zowel personen zitten die de functie van (statutair) 

bestuurder bekleden als personen die de eindverantwoordelijkheid dragen voor de financiële zaken bij 

een deelnemer. Het aantal leden van de Deelnemersraad die eindverantwoordelijkheid dragen voor de 

f inanciële gang van zaken, niet zijnde bestuurders, is maximaal vijf. 

 

Functie-eisen (collectief van) leden Deelnemersraad 

De volgende algemene eisen zijn van toepassing op (het collectief van) leden van de Deelnemersraad: 

- Leden kunnen slechts natuurlijke personen zijn, werkzaam zijn bij een van de deelnemers en zijn 

(statutair) bestuurder of dragen eindverantwoordelijkheid voor de financiële zaken. 

- Leden hebben affiniteit met de werkzaamheden van WSW en het daaraan gerelateerde brede begrip 

van risicomanagement. 

- Leden herkennen het collectief belang van het risicomanagement van WSW, dat steunt op 

risicomanagement bij de individuele deelnemer. 

- Leden hebben affiniteit met de positie van WSW dat als instelling te maken heeft met diverse 

belangenhouders, zowel privaat als publiek. 

- Leden functioneren in het belang van WSW en van de deelnemers als collectief. 

- Leden van de Deelnemersraad en/of de Deelnemersraad als collectief beschikken over het netwerk 

dat nodig is om signalen op te vangen. De leden zijn aanspreekbaar voor andere deelnemers op de 

gegeven adviezen en genomen besluiten en zijn beschikbaar voor vragen van deelnemers.  

- Leden zijn in staat om de hoofdlijnen van beleid van WSW - met het oog op de advisering en 

besluitvorming - te kunnen beoordelen. 

- Leden zijn in staat en bereid om als klankbord te fungeren voor het bestuur. 

- Leden zijn in staat om onafhankelijk en positief kritisch te denken en op te treden. 

- Leden hebben voldoende tijd beschikbaar om de functie adequaat te vervullen. 

 

In het kader van het streven naar een evenwichtige samenstelling en spreiding van relevante 

kennisgebieden kan de Deelnemersraad bij de werving van nieuwe kandidaten aanvullende eisen stellen 

qua deskundigheid, denk aan kennis op het gebied van financiële sturing, financiering of op juridische 

terrein. 

 


