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1 Samenvatting en conclusie 

 

1.1 Aanleiding 
 
Op 21 oktober 2019 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een inspectie 
uitgevoerd bij Woningstichting Anna Paulowna te Anna Paulowna. Deze inspectie 
heeft als doel te toetsen of de corporatie voldoet aan de criteria die de Aw stelt aan 
een goede governance. De criteria die de Aw stelt aan een goede governance zijn 
terug te vinden in het gezamenlijke beoordelingskader Aw/WSW. Een corporatie 
moet volgens dit kader voldoen aan een aantal wettelijke eisen op het terrein van 
governance. Waar nodig maakt de Aw hier opmerkingen over. Voor veel aspecten 
van een goede governance is het niet zo zeer een kwestie van hard oordelen in 
termen van goed en fout, maar is het vooral een basis om met elkaar de dialoog 
aan te gaan om verder te verbeteren. De in deze inspectie gehanteerde werkwijze 
biedt geen overall beeld van de kwaliteit van de governance bij een 
woningcorporatie, maar een momentopname van waar de woningcorporatie nu 
staat.  
 
De vorige governance inspectie is op 23 september 2016 uitgevoerd. De uitkomsten 
van deze beoordeling zijn gedeeld in de integrale oordeelsbrief 2016 d.d. 20 oktober 
2016. Aanleiding voor deze inspectie is de reguliere beoordeling van de governance 
die de Aw minimaal één keer in de vier jaar uitvoert.  

1.2 Samenvatting en Conclusie 
 
Naar aanleiding van de door uw corporatie aangereikte stukken en de gevoerde 
gesprekken tijdens de governance inspectie concludeert de Aw dat de governance 
van uw corporatie op hoofdlijnen voldoet aan de criteria voor good governance 
(niveau 3). 

1.3 Interventies en of toezichtafspraken 
 
Deze inspectie geeft de Aw geen aanleiding tot het doen van interventies wel maak 
ik met u de volgende toezichtafspraken: 
 
- Een gezonde kracht en tegenkracht binnen het MT en tussen het bestuur en de 

RvT is van optimaal belang voor goede governance in de woningcorporatie. De 
Aw heeft recentelijk de publicatie “kracht en tegenkracht” uitgebracht en 
verzoekt u zowel met het MT en uw RvT in gesprek te gaan en te verkennen hoe 
bewuster om kan worden gegaan met kracht en tegenkracht. 

- Het ongezegde in de boardroom is van invloed op de besluitvorming. De Aw 
verzoekt u in de eerst volgende zelfevaluatie van de RvC met elkaar in gesprek 
te gaan en te verkennen hoe bewuster om kan worden gegaan met het 
ongezegde.  

- De RvT stelt in 2020 een rooster van aftreden op en legt dit vast in de 
jaarverslag 2019 

- De Aw vraagt het bestuur expliciet en structureel aandacht te besteden aan 
integriteit teneinde dit binnen de hele organisatie levend te houden. 

- De Aw vraagt de RvT, vanuit rolduidelijkheid en rolvastheid, blijvend het 
gesprek over de risico’s tussen betrokkenheid en belangenverstrengeling.  
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2 Doelstelling en omvang inspectie 

2.1 Doelstelling 
 
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) voert risicogericht toezicht op 
woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Daarbij richt het toezicht 
zich conform artikel 61 van de Woningwet onder meer op de governance en de 
integriteit van beleid en beheer van de woningcorporatie.  
 
Governance (in brede zin) omvat de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht 
houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang.  
Governance richt zich op: 
- belanghebbenden van de organisatie, 
- de daarmee samenhangende doelstellingen van deze organisatie,  
- de verantwoordelijkheid van de leiding van deze organisatie om de 

doelstellingen te verwezenlijken.  
- governance richt zich daarnaast op de soft controls die de verwezenlijking van 

deze doelstellingen ondersteunen.  
 
Goede governance is daarmee een samenspel van competenties, cultuur/gedrag en 
managementsystemen. Het gaat hierbij om de governance van zowel de toegelaten 
instellingen als de dochtermaatschappijen. Door middel van een governance 
inspectie vormt de Aw zich een beeld van governance en de verbeterpunten daarin 
bij de corporatie om zo bij te dragen aan het versterken van de governance in de 
sector. 

2.2 Verhouding visitatie en governance-inspectie 
 
De Aw ziet erop toe dat de governance voldoende waarborgen biedt voor een goed 
functionerende corporatie in haar maatschappelijke omgeving. Daarbij ligt de focus 
op de interne governance, maar kan risicogericht verdieping worden gezocht 
richting belanghebbenden. De visitatie heeft primair als insteek het maatschappelijk 
functioneren van corporaties en de relatie met lokale belanghebbenden. 
 

2.3 Methodiek inspectie 
 
Door middel van deze governance inspectie beoordeelt de Aw de opzet en werking 
van de governance. De inspecteur maakt hierbij onder meer gebruik van een 
uitgevoerde basisbeoordeling van de opzet en besturing van het interne toezicht 
volgens het gezamenlijke beoordelingskader Aw/WSW en de uitkomsten van eerder 
door de Aw uitgevoerde geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsen.   
 
De basisbeoordeling is samen met WSW uitgevoerd met een standaardset van 
gegevens die bij iedere corporatie wordt opgevraagd. Deze set bevat onder andere 
de reguliere jaarstukken (jaarverslag, assurancerapporten inzake dVi, 
accountantsletter, managementletter etc.), gestructureerde gegevens zoals 
opgenomen in dPi en dVi en overige signalen op terreinen als rechtmatigheid en 
integriteit.  
 
De omvang en diepgang van de governance inspectie is afhankelijk van wat de 
betrokken inspecteur in de voorgaande periode heeft beoordeeld en geconstateerd. 
Jaarlijks wordt bijvoorbeeld overwogen of er aanleiding is om een gesprek met de 
RvC te voeren over de governance. Minimaal één keer in de vier jaar vinden 
gesprekken plaats met zowel het bestuur als de RvC. Daarbij wordt in ieder geval 
gebruik gemaakt van de relevante passages uit het laatste visitatierapport (dat 
betrof de periode 2013-2016), de verslagen van de RvC-vergaderingen over de 
afgelopen twee jaar en de twee meest recente zelfevaluaties. In deze rapportage 
worden de observaties van de inspecteur ten aanzien van de governance 
beschreven. Omdat voor de gesprekken een beperkt aantal onderwerpen uit het 
beoordelingskader Aw/WSW en overige signalen wordt geselecteerd waar de 
inspecteur op basis van de basisbeoordeling mogelijke risico’s in de governance 



 

  

 

Pagina 5 van 9 

signaleert, biedt deze rapportage geen compleet beeld van de kwaliteit van de 
governance bij de corporatie. 
 
 
De uitkomst van de governance inspectie wordt vastgelegd in deze rapportage. In 
het kader van “hoor en wederhoor” legt de Aw de conceptrapportage voor aan de 
corporatie. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op het 
inspectierapport met als doel feitelijke onjuistheden te corrigeren. Daarnaast 
informeert de Aw of eventueel delen van het rapport vanwege vertrouwelijkheid niet 
openbaar kunnen worden gemaakt.  
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3 Toetsingskader en aangetroffen situatie 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het toetsingskader zoals beschreven in het 
gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW en de aangetroffen situatie bij de 
inspectie. De beschrijving van de aangetroffen situatie omvat tevens de oorzaak of 
reden voor de afwijking tussen de aangetroffen situatie en het toetsingskader. Dit 
hoofdstuk wordt afgesloten met de eindconclusie van de inspectie. 
 

3.2 Terugblik vorige governancebeoordelingen  
In de vorige governance inspectie d.d. 23 september 2016 heeft de Aw u aandacht 
gevraagd voor de zuivere rolverdeling tussen bestuur en toezicht. Drie van de vijf 
toenmalige RvT leden zaten voorheen in het bestuur van de woningbouwvereniging. 
Hiermee hielden zij in feite toezicht op uitvoering van het beleid wat eerder (mede) 
door hen bepaald is. Inmiddels is de voltallige Raad van Toezicht (hierna: RvT 
vernieuwd.    
 

3.3 Toetsingskader werking governance  
De Aw beoordeelt de governance bij een corporatie aan de hand van het 
toetsingskader voor de opzet en de werking van de governance dat is vastgelegd in 
het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW. Dit gezamenlijk beoordelingskader is 
gepubliceerd op de websites van Aw en WSW. In de bijlage bij deze rapportage 
staat een nadere toelichting op het gehanteerde toetsingskader. 
 

3.4 Aangetroffen situatie 
Hieronder volgt een beschrijving van de aangetroffen situatie per onderwerp.  

3.4.1 Relatie Bestuur en RvC 
Sinds de vorige governance inspectie op 23 september 2016 is er sprake van een 
structuurwijziging waarbij de vereniging juridisch is gewijzigd naar een stichting. In 
2017 is de huidige bestuurder aangetreden en in 2019 zijn vier nieuwe leden 
toegetreden tot de RvT. De gesprekken tussen de directeur-bestuurder en de RvT 
vinden in alle openheid plaats.  
 
De RvT beschrijft de bestuurder als weloverwogen. De organisatie levert goede 
informatie aan waardoor er gezonde discussies gevoerd kunnen worden en de 
informatie asymmetrie tussen de bestuurder en de RvT tot het minimale wordt 
beperkt. De bestuurder merkt dat de analysekracht van de RvT leidt tot kritische 
vragen. De bestuurder en de RvT zullen meer met elkaar klankborden waardoor de 
kwaliteit van planvorming verder verbetert.  
 
De RvT benoemt dat de bestuurder constructief en zakelijk is en oog heeft voor 
medewerkers en stakeholders. De bestuurder kan zich verder ontwikkelen door  
situationeel steviger in zijn rol te komen. De RvT ziet het als hun taak om de 
bestuurder in zijn kracht te zetten. De Aw gaat ervan uit dat de RvT dit verder vorm 
geeft.  
 
De Aw ziet dat de RvT zoekend is naar de gepaste afstand van de bestuurder. De 
RvT heeft in de discussie over het wel of niet behouden van de wijksteunpunten een 
aantal aspecten met de bestuurder gedeeld. De discussie heeft geleid tot het 
opstellen van een document in coproductie. Vanuit rolduidelijkheid en het 
voorkomen van rolvermenging acht de Aw het van belang dat het opstellen van de 
documenten bij de bestuurder ligt. De RvT is zich hiervan bewust. De Aw hecht er 
waarde aan dat continu het gesprek plaatsvindt over de rolduidelijkheid en 
rolvastheid van de bestuurder en de RvT.   

3.4.2 Het functioneren van de RvT  
Vier van de vijf RvT leden zijn in 2019 benoemd. Om het risico op continuïteit te 
beheersen, stelt u een rooster van aftreden op. De personele invulling van het 
rooster van aftreden moet nog plaatsvinden. Een gezonde verhouding van de 
zittingstermijnen is van belang om bijvoorbeeld het risico op tunnelvisie te 
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beheersen en continuïteit binnen de RvC te waarborgen. Bovendien zorgt een 
rooster van aftreden voor duidelijkheid, de Aw vindt het belangrijk dat in 2020 het 
rooster van aftreden voor de RvT is vastgesteld.  
 
Onder leiding van de bestuurder en de vorige remuneratiecommissie zijn profielen 
voor de verschillende RvT leden opgesteld en aansluitend geworven. De huidige 
voorzitter RvT heeft daarin niet geparticipeerd. Op basis van de inspectie ziet de Aw 
een gemengd en divers gezelschap waarin de verschillende benodigde expertises in 
aanleg aanwezig zijn. De complementaire werking van de RvT moet zich in de tijd 
bewijzen.  
 
De voorzitter RvT en de bestuurder bepalen tijdens het vooroverleg gezamenlijk de  
agenda voor de aankomende vergadering. De uitkomsten van het vooroverleg 
worden niet gedeeld met de overige RvT leden. Het risico bestaat dat er ongewenste 
informatie asymmetrie ontstaat binnen de RvT. De voorzitter bewaakt informatie 
asymmetrie door het de punten die in het vooroverleg besproken zijn één op één 
terug te laten komen in de vergadering.  
 
De RvT hecht waarde aan onafhankelijkheid en het voorkomen van 
belangenverstrengeling. Tijdens het gesprek zijn twee situaties besproken waarin de 
scheidslijn minder duidelijk was. De RvT voelde zich in deze situaties betrokken bij 
de organisatie. De Aw vindt het belangrijk dat de RvT het gesprek met elkaar voert 
waar betrokkenheid overgaat in belangenverstrengeling.  

3.4.3 Het functioneren van het Bestuur  
Bij de woningstichting werkt een beperkt aantal personen dagelijks hard aan de 
realisatie van de doelstellingen. Er heerst een “familiecultuur”, een kenmerk hiervan 
is dat medewerkers een extra stap zetten indien dit nodig is. Het MT is zeer 
betrokken, heeft veel kennis en geschiedenis van de woningstichting. In het MT zijn 
onder meer discussies gevoerd over de nieuwbouw, huurverhogingen en inhuur bij 
ziekteverzuim. Ten aanzien van de inhuur bij ziekteverzuim realiseert de bestuurder 
zich achteraf dat hij in de toekomstige situaties meer zijn positie in moet nemen. Op 
grond van de genoemde situaties ontstond het beeld dat de tegenkracht op het MT 
niveau sterk is, maar het is de vraag of er sprake is van een gezonde tegenkracht. 
Een gezonde tegenkracht zegt iets over de bestuurder en zijn MT, het gaat over het 
samenwerken in een team maar op momenten ook met elkaar oneens kunnen zijn. 
Dit komt de kwaliteit van visie, beleidsvorming en verdere planvorming ten goede. 
De Aw acht het van belang dat bestuurder continu afweegt of er sprake is van een 
gezonde tegenkracht.   
 
De bestuurder is zich bewust van de verschillende (lange) wachttijden in Anna 
Paulowna en Breezand. De wachttijden in Anna Paulowna zijn langer dan in 
Breezand. De bestuurder voelt de urgentie om de wachttijden te verkorten. Als 
voorbeeld noemt de bestuurder de aanstaande ontwikkeling van het oude 
postkantoor. Omdat er vooralsnog te weinig bouwlocaties zijn, daagt hij het MT 
meer uit om een goede balans tussen beschikbaarheid en (lange termijn) 
betaalbaarheid te vinden.  
 
Ten aanzien van duurzaamheid kan de woningstichting niet tijdig voldoen aan de 
aan de afspraken uit het energieakkoord (gemiddeld label B in 2021). Initieel zou 
het bezit van de woningstichting in 2030 aan gemiddeld label B voldoen. Door 
keuzes uit het verleden waren er onvoldoende financiële middelen. Daarnaast 
ontbrak specifieke kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid en is  
onvoldoende capaciteit in de organisatie. Door een aantal maatregelen koerst de 
woningstichting nu op een gemiddeld label B in 2023. De woningstichting kiest voor 
een methodiek die met succes bij een andere corporatie is toegepast, huurders 
betalen door middel van een huurverhoging mee aan duurzaamheid en in het 
verleden heeft de bestuurder ervoor gekozen om huurprijzen bij mutatie te 
verhogen. Vooral het verhogen van huren bij mutaties leidde tot discussies binnen 
het MT. De bestuurder was echter van mening dat deze keuze noodzakelijk is.  

3.4.4 Het functioneren van de organisatie en systemen 
Ondanks de beperkte kwantitatieve omvang is de organisatie in staat om haar 
doelen te realiseren. Medewerkers helpen elkaar door extra werk te verrichten 
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indien dit nodig is. Deze betrokkenheid heeft ook een keerzijde, de toenemende 
werkdruk zorgt ervoor dat andere taken blijven liggen en kan leiden tot een hoger 
ziekteverzuim. U bent zich bewust van de kwetsbaarheid van de organisatie en treft 
maatregelen om dergelijke situaties te beheersen. Zo zoekt u actief naar 
projectmatige samenwerkingen waaronder implementeren van nieuwe ERP software 
en het inhuren van een gezamenlijke controller.  
 
Het risicomanagement is belegd bij het MT. Jaarlijks stelt het MT een overzicht met 
belangrijkste risico’s en mate van beheersing op. Dit wordt periodiek besproken met 
de RvT. De risico’s zijn onderverdeeld naar algemeen, fraude- en projectrisico’s. Als 
beheersmaatregel voor de projectrisico’s wordt 10% van huuropbrengsten als buffer 
aangehouden. Iedere vier maanden actualiseert de manager financiën de 
beheersing van deze risico’s en worden de uitkomsten verwoord in de management 
en RvT rapportages.  

3.4.5 Integriteit 
De woningstichting heeft een integriteitsbeleid en een klokkenluidersregeling. De 
bestuurder vindt dat hij een voorbeeldrol heeft ten aanzien van (het levend houden 
van) integriteit en bespreekt periodiek met medewerkers verschillende dilemma’s.  
 
Integriteit is geen standaard onderwerp op de agenda van de RvT. Recentelijk heeft 
de RvT integriteit besproken. Vanwege de geringe omvang van de organisatie en de 
sociale controle is het van belang dat de RvT voorbeeldgedrag toont en integriteit 
regelmatig bespreekt. Tevens verwijs ik naar mijn eerdere opmerkingen in de 
laatste alinea van 3.4.2. “het functioneren van de RvT”.  
 

3.5 Eindoordeel 
Samenvattend concludeert de Aw dat de governance, op basis van de aangereikte 
stukken en de gevoerde gesprekken tijdens de governance inspectie, op hoofdlijnen 
voldoet aan de criteria voor good governance (niveau 3).   
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Bijlage: verkorte toelichting gehanteerd toetsingskader 
 
Bij toezicht houden gaat het om het toezien op de naleving van wettelijke eisen. Dit 
komt doorgaans neer op het vergelijken van de werkelijke situatie met een norm. 
Voor sommige normen is dat eenvoudiger dan voor andere. Bij governance ligt dit 
wat anders. De wereld van governance is geen exacte wetenschap. Governance is 
moeilijk te vatten in absolute specificaties. Ook is er niet één manier om te komen 
tot een goed functionerende governance. De verdeling van competenties binnen de 
Raad van Bestuur (strategisch, inhoudelijk, technisch, commercieel, etc.) kan 
bijvoorbeeld verschillend worden ingevuld en eventueel kan waar nodig expertise 
worden ingehuurd. Regels die tot in detail voorschrijven hoe de governance eruit 
moet zien, kunnen daarom belemmerend werken. ‘Good’ governance is meer dan 
het ‘simpel opvolgen van bepaalde uitgangspunten’ en/of regels. Het gaat om de 
intrinsieke motivatie van alle geledingen in een corporatie om spelregels en een 
cultuur te hanteren waarbinnen good governance mogelijk is. Hieronder vallen het 
organiseren van voldoende tegenkracht en het voorkomen van de (schijn van) 
belangenverstrengeling. De exacte grens van wanneer governance nog wel goed 
functioneert en wanneer niet meer, is niet eenvoudig aan te geven. Toezicht op 
governance is niet zozeer een kwestie van hard oordelen in termen van goed en 
fout, maar vooral een basis om met elkaar de dialoog aan te gaan om verder te 
verbeteren.  
 
Dit gezegd hebbende, zal de Aw opmerkingen maken en zo nodig optreden indien er 
sprake is van overtredingen van wet- en regelgeving. Daarvan kan tevens sprake 
zijn wanneer de governance op basis van het vastgestelde gezamenlijke 
beoordelingskader evident te kort schiet.  
 
De afzonderlijke factoren voor een goede governance moeten altijd in samenhang 
worden bekeken. Hiervoor wordt in deze inspectie gekeken naar: 

1. De relatie tussen bestuur en RvC; 
2. Het functioneren van de RvC; 
3. Het functioneren van het Bestuur; 
4. Het functioneren van de organisatie en systemen; 
5. Integriteit. 

 
De Aw kiest ervoor om het niveau van de governance van corporaties te duiden aan 
de hand van het onderstaande groeimodel van vijf niveaus. Uitgangspunt is dat het 
derde niveau gelijk staat aan het minimum, met andere woorden de situatie dat op 
het gebied van governance het minimumniveau is bereikt en gedragen wordt in de 
corporatie.
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