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Inleiding 
Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het borgstelsel. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met publieke 
achtervangers en heeft de rol dat borgstelsel in stand te houden en zo optimale financiering van de 
sociale volkshuisvesting mogelijk te maken. WSW bevordert dat woningcorporaties tegen zo laag 
mogelijke kosten financierbaar zijn. Daarbij worden de financiële belangen van de deelnemers, het Rijk 
en de gemeenten in acht genomen. Op deze manier faciliteert WSW woningcorporaties bij de uitvoering 
van hun kernactiviteit: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. 
 
Het bestuur van WSW is belast met het besturen van de stichting. De raad van commissarissen van 
WSW (hierna: RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken bij WSW. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten 
de leden van de RvC zich naar het belang van WSW. De RvC vervult tevens de werkgeversrol ten 
aanzien van het bestuur. 
 
Ten behoeve van de eigen rol heeft de RvC zijn eigen visie op toezicht geformuleerd. In dit document 
wordt deze visie beschreven. 
 
Samenstelling 
De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. In de RvC van 
WSW zijn diverse deskundigheden aanwezig om het brede spectrum van WSW te kunnen overzien. Bij 
de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit voor wat betreft kennis, achtergrond, leeftijd, geslacht, 
persoonlijkheid en ervaring met de verschillende belangenhouders van WSW. De RvC streeft naar een 
evenwichtige samenstelling en spreiding van relevante kennisgebieden en netwerken. 
 
Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden vullen 
elkaar aan en kunnen in goede harmonie met elkaar samenwerken. De RvC is zodanig samengesteld 
dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een 
belangrijke kwaliteit is dan ook het vermogen op vruchtbare en efficiënte wijze in de RvC van 
gedachten te kunnen wisselen over de vraagstukken die tot de competentie van de RvC behoren, 
waarbij getracht wordt biases te voorkomen. 
 
Positie 
De RvC maakt deel uit van WSW, maar oefent zijn taken onafhankelijk uit. Veel van de taken vindt 
plaats in de interactie met het bestuur. De RvC heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Deze 
verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de RvC een constructief-kritische houding aanneemt en 
de dialoog aangaat met het bestuur over onder andere doelen, strategie, beleid, besturing, financiering, 
haalbaarheid, risico’s, resultaten en hun onderlinge samenhang. De RvC kijkt daarbij ook vooruit, 
bespreekt strategische perspectieven en levert een bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van WSW, 
rekening houdend met de maatschappelijke taak van WSW in veranderende maatschappelijke 
omstandigheden. De RvC vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten 
op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen/komen, waarbij de financiële 
belangen van de deelnemers en de achtervangers (Rijk en gemeenten) nadrukkelijk bij de afwegingen 
zijn/worden betrokken. De RvC heeft ook regelmatig contact met de belangenhouders. 
 
Doel 
De RvC wil toegevoegde waarde leveren voor het bestuur, voor WSW en voor de maatschappij. De 
RvC beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan de besturing van WSW, het functioneren van de 
organisatie en de verwezenlijking van de statutaire doelen van WSW. 
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Rollen 
De rollen die de RvC vervult binnen de verantwoordelijkheden die onder andere door het wettelijk kader 
en de statuten zijn toegekend, zijn: 

- De rol als toezichthouder op het bestuur c.q. besturen van WSW; 
- De rol van klankbord/raadgever van het bestuur; 
- De rol van werkgever van het bestuur; 
- De rol van netwerker/ambassadeur. 

Deze vier rollen staan niet los van elkaar. Zij zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. De RvC is 
zich bewust van spanningen die zich tussen deze rollen kunnen voordoen. De RvC vindt het belangrijk 
dat de rollen worden ingevuld vanuit vertrouwen. Op deze manier krijgen RvC, bestuur en organisatie 
ruimte om hun functie goed in te vullen. 
 
Als toezichthouder verzamelt de RvC informatie, vormt zich hierover een oordeel en intervenieert zo 
nodig. Als raadgever wil de RvC op basis van de aanwezige kennis en expertise vooral een positief-
kritisch onderzoekende en ondersteunende rol innemen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 
De werkgeversrol betreft onder andere het benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan van 
bestuurders.  
De netwerkrol betreft de relatie van de RvC met de omgeving. De RvC legt verbinding met de 
samenleving. Zo worden ontwikkelingen aan elkaar gekoppeld en kan bijvoorbeeld tijdig worden 
geanticipeerd op relevante informatie uit andere sectoren. 
 
Overige uitgangspunten 
Naast hetgeen elders in deze visie is opgenomen, hanteert de RvC bij de uitoefening van zijn taken de 
volgende uitgangspunten. 
 
De RvC … 
… heeft voldoende tijd voor het vervullen van zijn rol; 
… weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder medewerkers, teamleiders als bestuurders; 
… staat open voor signalen en heeft periodiek overleg met interne en externe belanghebbenden; 
… is zich ervan bewust dat WSW zich begeeft in een complex speelveld met meerdere 
belangenhouders met verschillende belangen; 
… ziet vertrouwen, rolzuiverheid en werkbare verhoudingen als de kern van het samenspel met het 
bestuur; 
… zoekt, afhankelijk van tijd, situatie, onderwerp en omstandigheden naar een evenwicht tussen 
nabijheid en gepaste afstand ten opzichte van het bestuur; 
… is betrokken en actief, geeft ruimte en volgt tegelijkertijd intensief, zonder daarbij op het terrein van 
het bestuur te treden; 
... creëert in de interactie met het bestuur een setting waarin wordt geleerd en onzekerheden kunnen 
worden gedeeld. Dilemma’s worden open op tafel gelegd en het lastige gesprek wordt niet geschuwd; 
… heeft aandacht voor gedrag en cultuur; 
… informeert elkaar en het bestuur, en vice-versa, op laagdrempelige wijze ook buiten de 
vergaderingen om; 
… voert een open dialoog met respect voor elkaar en elkaars standpunten; 
… wil met respect voor elkaars rol een goede en gezonde governance behouden en waar nodig 
versterken; 
... ziet erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere 
voorschriften en dat de continuïteit van WSW is gewaarborgd; 
… zorgt ervoor dat WSW voldoende conform de statuten en in het bijzonder de statutaire doelstellingen 
handelt, en daarmee het publieke belang niet in het geding brengt. 
 
Tot slot 
Deze toezichtvisie is een levend document. Interne en externe ontwikkelingen kunnen leiden tot 
bijstelling van de toezichtvisie. Tijdens de periodieke zelfevaluatie van de RvC kan eventuele bijstelling 
onderwerp van gesprek zijn. 
 


