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Toezichtskader RvC 2018:  
“een paraplu voor de samenhang der dingen” 
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1 Waarom en waartoe  
Met invoering van de herzieningswet toegelaten instellingen per 1 juli 2015, de herijking hiervan in 
oktober 2017, de veegwet en de nieuwe governancecode Woningcorporaties per 1 mei 2015, is het 
speelveld voor woningcorporaties sterk veranderd. Onderdeel hiervan zijn nieuwe kaders voor het 
interne toezicht.  
In de woningwet staat dat de commissarissen zich bij de vervulling van hun taak richten naar het 
belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de 
betrokken belanghebbenden en/of stakeholders 1. Deze drie belangen kunnen echter door elk lid van 
de RvC verschillend geïnterpreteerd worden en de drie belangen kunnen tegengesteld aan elkaar zijn. 
Van belang is daarom, als RvC, om tot een gedeelde visie en gedeeld toezichtskader te komen, zodat 
de RvC haar rol richting de organisatie, richting de maatschappelijke opgave en richting 
belanghouders/stakeholders goed kan vervullen. Als RvC verwoorden wij onze visie op het toezicht bij 
’thuis en kan dit toezichtskader de RvC helpen en ondersteuning bieden in de wijze waarop zij dat 
toezicht wil uitvoeren. Hiermee geeft de RvC invulling aan bepaling 1.1 uit de governancecode 
woningcorporaties: “bestuur en RvC hebben een visie op besturen en toezicht houden” en artikel 18, 
lid 1 en lid 2 uit de statuten van ’thuis. 

2 Hoe wil de RvC uitvoering geven aan het toezicht 
De RvC houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever 
voor de directeur-bestuurder, staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en ziet zich als schakel 
tussen de directeur-bestuurder, ’thuis en relevante belanghouder(s).  
De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk 
gewenste doelen conform de missie en visie van ’thuis 2 worden behaald. Voor ’thuis betekent dit 
onder andere een woningvoorraad die past bij de huishoudensomvang en –samenstelling nu en in de 
toekomst, een betaalbare en duurzame woningvoorraad en leefbare wijken en buurten. Een gezonde 
bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde.  
De RvC wil naast haar toezichthoudende taak en haar rol als werkgever, adviseur en sparringpartner 
en netwerker/ambassadeur/belangenbehartiger, ook waarde toevoegen aan het functioneren van 
’thuis door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen.  
Het bovenstaande wordt bereikt door te streven naar een goede balans in de Raad. Hiertoe wordt 
specifiek aandacht besteed aan de samenstelling van en expertise in de Raad, en vinden er jaarlijks 
zelfevaluaties plaats om te evalueren of de Raad in goede balans is. Ze is daarom van mening dat 
buiten de specifieke expertise van commissarissen, hiervoor tevens de volgende rollen geacht worden 
aanwezig te zijn:  

 visie en reflectie: maatschappelijke opdracht, toekomstgericht; 

 koershouder: proces, inhoudelijk; 

 toetser: toetsingskader, brede oriëntatie; 

 analyticus: inhoudelijk, scherpe focus; 

 bruggenbouwer: verbindend, verbredend; 

 waarschuwer: risico’s, dilemma’s. 

2.1 Adviseur en sparringpartner 
De voorzitter van de RvC neemt hierin een nadrukkelijke rol op zich. Eenmaal in de vijf tot zes weken 
voert de voorzitter overleg met de directeur-bestuurder over uiteenlopende actuele zaken binnen de 
organisatie. Hij stelt zich op als adviseur en sparringpartner van de directeur- bestuurder bij 
belangrijke besluiten en/of strategievorming. Specifieke vragen kunnen vervolgens worden voorgelegd 
aan een individueel lid van de RvC, of komen terug in de reguliere vergadering van de RvC. Op dat 
moment fungeert de gehele RvC als klankbord voor de directeur-bestuurder en verleent zij tevens 
advies waar nodig en/of gewenst. 
 
De op 1 januari 2017 ingevoerde werkwijze, waarbij het MT vanuit een nieuwe rol tezamen met de 
bestuurder de feitelijke besluitvorming doet, betekent voor de RvC een regelmatige en directie 
contactlijn met het MT en de individuele leden daarvan. 

                                                
1 zie bijlage 1 woningwet 2015 
2 zie bijlage 2 missie en visie van ’thuis. 
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2.2 Toezichthouder 
Kritisch en onafhankelijk intern toezicht met zicht op risico’s en aandacht voor de dynamiek in de 
organisatie. De RvC bemoeit zich met de strategie van ’thuis. Het gaat daarbij om het scherp houden 
van de directeur-bestuurder op het gebied van lange termijn visie, governance & compliance, 
duurzaamheid en maatschappelijke legitimering en een goede bedrijfsvoering. 

2.3 Werkgever  
De RvC vult zijn werkgeversrol in door jaarlijks met de directeur-bestuurder prestatieafspraken te 
maken die worden gehanteerd als criteria voor de beoordeling en beloning. De remuneratiecommissie 
geeft, namens de voltallige RvC, uitvoering aan de beoordelingscyclus van de directeur-bestuurder. 
Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt pas definitief beoordeeld na consultatie van alle 
leden van de RvC. De remuneratiecommissie doet een voorstel voor de beoordeling en beloning door 
de RvC. 

2.4 Netwerker/ambassadeur/belangenbehartiger van ’thuis 
Voor haar organisatieprestaties is ’thuis afhankelijk van haar belanghouders. Voor de commissaris is 
het contact met belanghouders een communicatiekanaal om nuttige informatie, draagvlak of steun 
voor besluitvorming, legitimiteit van de organisatie te verkrijgen of voor het uitdragen van normen en 
waarden waar ’thuis voor staat. 
Daarnaast vindt de RvC het niet alleen van belang om invulling te geven aan formeel vastgelegde 
rollen, maar wil zij tevens een eigen meerwaarde bieden. Inlevingsvermogen in en compassie met en 
kennis van de doelgroep is een vooronderstelde eis voor elke commissaris. Mede gelet op het 
veranderde speelveld voor woningcorporaties en de ontwikkelingen in onze maatschappij (lokaal, 
regionaal en landelijk), ziet de RvC dat als meerwaarde. 

 Het bieden van nieuwe perspectieven: vanuit verschillende achtergronden is de RvC in staat om 
vanuit andere perspectieven vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen of opmerkingen 
te plaatsen. 

 Buiten naar binnen brengen: als relatieve buitenstaander brengt de RvC externe ontwikkelingen, 
maar ook kennis en “lessen” uit andere sectoren in. 

 Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement: de RvC stimuleert en 
ondersteunt de bestuurder betreffende het lerend vermogen binnen de organisatie, met als 
oogmerk het nastreven van maatschappelijk rendement. 

 Bijdrage legitimatie van huurders en stakeholders: de RvC staat in verbinding met huurders en 
stakeholders, zoekt hen op en brengt de input en vraagstukken van hen in via de 
agendacommissie. 

 Borging bestuur en beleid: ervoor waken dat de bijdrage aan doelstellingen ten behoeve van 
huurders voldoende zijn geborgd bij en gerealiseerd door het bestuur en in het beleid van ’thuis. 

 Toezicht houden op “doet ’thuis de goede dingen” en “waar is ’thuis van”. 

3 Wat heeft de RvC nodig om haar toezicht uit te voeren 
Om goed toezicht te kunnen uitvoeren, is het van belang te komen tot functieprofielen die aansluiten 
bij de situatie en organisatieontwikkeling van ’thuis en de eisen die vanuit wet- en regelgeving ten 
aanzien van toezicht worden gesteld (“good governance”). Het regelmatig herijken van deze profielen, 
bijvoorbeeld als onderdeel van de zelfevaluatie, is dan ook een voorwaarde. 
 
Deskundigheid 
Een vereiste is deskundigheid van de leden van de RvC, die voldoen aan de competentie eisen van 
de Aw (fit-and-proper) en governancecode woningcorporaties en deze moeten met elkaar in balans 
zijn:  

 harde factoren: governance, volkshuisvestelijk, vastgoed, financieel-economisch, juridisch, 
marketing en communicatie, maatschappelijk ondernemen en netwerken. 

 zachte factoren: aansluiten bij de bedrijfscultuur, kernwaarden en identiteit van de organisatie, 
personeel en organisatie (leiderschap/managementstijlen), ontwikkeling medewerkers (motivatie, 
betrokkenheid, vaardigheden) 

 
Om de taak als RvC goed uit te kunnen voeren, zijn een aantal taken belegd in commissies. Iedere 
commissie kent zijn specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De commissies komen 



 

Document: Toezichtskader RvC 2018 vastgesteld 13-03-2018 
Blad: 4 van 9 

ongeveer zes tot tien keer per jaar bijeen en bereiden de behandeling van specifieke onderwerpen en 
thema’s voor, vóór de vergadering van de voltallige RvC. 
Er zijn drie commissies ingesteld: 

 Remuneratiecommissie: beoordeling en beloning directeur-bestuurder en voorstel beloning RvC; 

 Audit- en vastgoedcommissie; financiële vastlegging en verantwoording, specifieke 
bedrijfseconomische en financiële zaken; advisering RvC t.a.v. investeringsvoorstellen of 
investeringsvraagstukken en/of eindevaluaties met een budgetafwijking van meer of minder dan 
5% en duurzaamheidsbestedingen. 

 Commissie sociaal maatschappelijk presteren: klankbord voor de directeur - bestuurder op 
sociaal-maatschappelijk presteren en het volgen van de organisatie (voorafgaand aan de 
kwartaalrapportage (Q1. Q2, Q3) op het sociaal maatschappelijk presteren. 

 
Behouden en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het geschikt 
blijven van de commissarissen om te voorkomen dat besluitvorming op basis van biases plaatsvindt.  

 Daarvoor is de samenstelling van de groep van belang (verschillende rollen, achtergronden, 
risicohouding en persoonlijkheden) 

 discussies voeren op basis van expertise en niet op basis van hiërarchische positie, eventueel 
externe uitnodigen 

 goede voorbereiding op basis van volledige, juiste en onafhankelijke informatie, inclusief 
alternatieve voorstellen (out of the box denken) en afwijkende meningen aanmoedigen 

 alertheid op onjuiste vergelijkingen en analogieën; 

 Het volgen van opleidingen, cursussen en masterclasses om de kennis en ontwikkelingen op peil 
te houden en uit te breiden (permanente educatie PE). 

3.1 Vertrouwen vanuit “kritisch vertrouwen” en niet vanuit “kritisch wantrouwen” 
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuur en algemene zaken 
binnen de organisatie. Bij de invulling daarvan richten de commissarissen zich naar het belang van de 
organisatie, het maatschappelijk belang en het belang van belanghebbenden, zowel huurders, 
woningzoekenden als stakeholders. 
De RvC wil handelen op basis van vertrouwen tussen commissaris en directeur-bestuurder. Het 
toezicht is gebaseerd op vertrouwen en het bijdragen aan de implementatie van de strategie van de 
organisatie. Het gaat om de wijze van het tot elkaar verhouden en omgaan.  
’thuis kiest voor “de bedoeling” als basis voor verantwoording en invulling van functioneren. 

4 Hoe vult de RvC het toezicht in 
Om goed toezicht te kunnen uitvoeren is de RvC in diversiteit samengesteld, één en ander conform de 
governancecode Woningcorporaties. Het is een collegiaal werkend college, hetgeen inhoudt dat: 

 er geen sprake is van een portefeuilleverdeling in die zin dat bepaalde beleidsterreinen exclusief 
zijn voorbehouden aan specifieke leden; 

 besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen; 

 er door de leden van de RvC geen minderheidsstandpunten naar buiten worden gebracht en 
verdedigd, tenzij dit vooraf in de RvC is besproken; 

 de inzet van discussies in het kader van de besluitvorming primair gericht is op het bereiken van 
een gezamenlijk standpunt; 

 een flexibele instelling en sociale vaardigheden noodzakelijk zijn. 
Van belang is dat de leden van de RvC het vertrouwen heeft van de directeur-bestuurder om met 
gezag en respect te kunnen controleren en de bestuurder te begeleiden in het kader van zijn 
klankbordfunctie. Een kritische opstelling naar de directeur-bestuurder is vereist, waarbij voldoende 
kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig is om die kritische opstelling te kunnen waarmaken. 
 
De RvC hanteert de volgende documenten bij zijn toezichtstaak: 

 de maatschappelijke doelstelling zoals vastgelegd in de statuten en het ondernemingsplan van de 
corporatie; 

 reglement Raad van Commissarissen 

 reglement Bestuur 

 het meerjaren ondernemingsplan; 

 het jaarplan en de begroting; 

 de planning- en controlcyclus; 
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 reglement financieel beheer en beleid inclusief de bijlagen investerings-, verbindingen- en 
treasurystatuut; 

 Govenancecode woningcorporaties; 

 Woningwet Woningcorporaties; 

 richtlijnen Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport, de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

 afspraken met externe stakeholders. 
 
De RvC heeft, indien gewenst en/of noodzakelijk, de mogelijkheid rechtstreeks contact te leggen met 
de Controller. 

4.1 Collegiaal functioneren 
De RvC vindt het belangrijk als collectief te functioneren. Doel hiervan is de degelijkheid van besluiten 
te bevorderen, risico’s te minimaliseren en overhaaste beslissingen te voorkomen. Leden van de RvC 
krijgen en nemen ruimte voor open discussie met respect voor elkaars uitgangspunten, bij voorkeur 
leidend tot collegiaal besluit. Het voeren van een goede, open discussie gaat vooraf aan het innemen 
van een (gezamenlijk) standpunt. Dit betekent in de praktijk dat besluiten zoveel mogelijk in 
consensus worden genomen. Lukt dit niet, dan worden afwijkende standpunten, overwegingen en/of 
onthoudingen transparant toegelicht en vastgelegd 3 en beslist de meerderheid. In de communicatie 
naar “buiten” toe moet er vervolgens een bereidheid bestaan om eigen opvattingen te laten varen voor 
het collegiale standpunt. Tegelijkertijd moet er in bijzondere omstandigheden de mogelijkheid bestaan 
voor de commissaris om “hogerop” te gaan als de governance van de mening van de commissaris in 
gevaar komt of is. Collegiaal functioneren, betekent daarnaast dat de inzet van discussies in de RvC 
niet het krijgen van gelijk is of het hoog houden van eigen opvattingen of deelbelangen, maar het 
bereiken van een gezamenlijk standpunt. 
Commissarissen hebben vanuit kennis en ervaring een bepaald deskundigheidsprofiel van waaruit zij 
een bijdrage leveren aan vergaderingen en besluiten. Om als collectief te kunnen functioneren, 
brengen zij deze deskundigheid niet alleen in, maar bevorderen zij ook de kennisoverdracht aan de 
overige leden van de RvC. 
 
Bij iedere vacature die ontstaat binnen de Raad wordt niet alleen gekeken naar de ontbrekende 
deeldeskundigheid, maar ook naar het team als totaal en de passendheid binnen het team. 
 
Om op goede wijze invulling te geven aan de rol als RvC, is het van belang regelmatig in overleg te 
zijn met (een afvaardiging van) de organisatie en externe belanghouders. Op deze manier houdt de 
RvC “voeling” met de onderwerpen die er in de organisatie en bij de externe stakeholders leven. 
 
De RvC heeft tenminste jaarlijks overleg met de ondernemingsraad. Daarnaast staat de RvC in 
contact met de externe belanghouders van ’thuis. Er is regelmatig overleg met de Huurdersraad van 
’thuis. Over al deze eventuele contacten staat de RvC in contact met de directeur-bestuurder. 
 
Jaarlijks wordt in afstemming tussen de directeur-bestuurder en de RvC een duidelijke jaarcyclus en 
vergaderagenda opgesteld vanuit de behoefte van de organisatie. De basis daarvoor is de jaarlijkse 
Planning & Control cyclus. Dit geeft zowel voor de RvC als de organisatie duidelijkheid over de 
thema’s waar dat jaar specifiek aandacht voor is. Daarnaast worden er jaarlijks afspraken gemaakt 
tussen de directeur-bestuurder en de renumeratiecommissie over de doelstellingen en 
prestatieafspraken voor dat jaar. 

5 Tenslotte 
De RvC hecht veel waarde aan het belang van de juiste cultuur en gedrag, waarbij het vooral gaat om 
een open en veilige sfeer; hierbij staan luisteren naar elkaars argumenten en het met respect voeren 
van de dialoog voorop. Het gedrag van (leden van) de RvC moet gelden als voorbeeldfunctie. 
 
De RvC is zich bewust van zijn positie en de daaraan verbonden invloed en verantwoordelijkheid. Hij 
heeft als taak deze voor betrokkenen inzichtelijk en controleerbaar te maken. Het elkaar aanspreken 
binnen de RvC en het aanspreekbaar zijn van de RvC voor belanghouders is daarbij van belang. 
 

                                                
3 is een verplichting vanuit de woningwet 
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De RvC staat een sobere, prudente wijze van handelen voor en stelt zich dienstbaar op in functie van 
de maatschappelijke opdracht van ’thuis. 
 
Het toezichtskader is een levend document en opgesteld op basis van de huidige kennis en ideeën op 
het gebied van “good governance”. Interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten zijn 
van invloed op dit toezichtskader. Het toezichtskader wordt regelmatig herijkt, in samenhang met het 
algemeen beleid van ’thuis. De zelfevaluatie, die ieder jaar plaatsvindt en in ieder geval tweejaarlijks 
onder externe begeleiding, van de RvC is hiervoor een natuurlijk moment. 
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Bijlage 1 Toetsingskader RvC 2018 

 

 

Budget / 

Begroting
Bron(nen) Middel

Goed-

keuring 

Verant-

woording
Opmerkingen

Organisatiekosten 

inclusief investeringen 

en adviseurskosten

Reglement bestuur

Vastgestelde begroting
vooraf

Bij een (dreigende) afw ijking groter dan 5% van 

het totale organisatiebudget

Opbrengsten (huur en 

overig)

Reglement bestuur

Vastgestelde begroting

kw artaal-

rapportage
achteraf

Exploitatiekosten 

Dagelijks Onderhoud 

(DO)

Reglement bestuur

Vastgestelde begroting

kw artaal-

rapportage
achteraf

Exploitatiekosten 

Planmatig Onderhoud 

(PO)

Reglement bestuur

Vastgestelde begroting
vooraf

Bij een (dreigende) afw ijking groter dan 5% van 

het totaalbudget PO

Overige afw ijkingen
Reglement bestuur

Vastgestelde begroting

kw artaal-

rapportage
achteraf

besluit-

vormings-

document

Op basis van de gebiedsvisies en 

complexstrategieen opgenomen in de MJB

Afhankelijk van de omvang fasegew ijze 

investeringsbesluiten

initiatief vooraf Bestuur en RvC

investering vooraf Bestuur en RvC

voorlopig 

ontw erp
- Bestuur

voorstel 

uitvoering
- Bestuur

eindevaluatie achteraf Bestuur en RvC (ter kennisname)

Op basis van de gebiedsvisies en 

complexstrategieen opgenomen in de MJB

Afhankelijk van de omvang fasegew ijze 

investeringsbesluiten

vooraf
investeringsvoorstel indien de investering meer 

dan € 40,000,- inclusief btw  per w oning of 

vooraf
indien de totale investering meer dan € 3 mln. 

Inclusief btw  bedraagt

vooraf

Bij een (dreigende) afw ijking groter dan 5% 

t.o.v. de investeringskosten uit het 

besluitvormingsdocument.

Programmaw ijzigingen tussen de verschillende 

fasen w orden voorgelegd aan de bestuurder 

De bestuurder besluit of projecten opnieuw  ter 

goedkeuring aan de RvC w orden voorgelegd.

initiatief - Bestuur

investering vooraf Bestuur en RvC

voorlopig 

ontw erp
- Bestuur

voorstel 

uitvoering
- Bestuur

eindevaluatie achteraf Besuur en RvC (ter kennisname)

Op basis van de gebiedsvisies en 

complexstrategieen opgenomen in de MJB

bestuursbeslu

it
vooraf

Afzonderlijk projectvoorstel en voorgenomen 

besluit bestuurder 

Op basis van de gebiedsvisies en 

complexstrategieen opgenomen in de MJB

bestuurs-

besluit
vooraf

vaststellen verkoopvijver middels een 

projectvoorstel en voorgenomen besluit bestuur

begroting achteraf Binnen kaders verloopvijver en aantallen

bestuurs-

besluit
vooraf

Buiten kaders verkoopvijver een afzonderlijk 

projectvoorstel en voorgenomen besluit 

bestuurder 

Aankoop van vastgoed
Bevoegd-heden-

regeling

bestuurs-

besluit
vooraf

Niet zijnde Koopgarant en voorgenomen 

bestuursbesluit

Duurzaamheid 

jaarbudgetten

Jaarbegroting

bevoegdheden-regeling
vooraf 

Bij vaststellen van de begroting w orden de 

jaarbudgetten goedgekeurd.

Duurzaamheid bij 

investeringen

Investeringsstatuut

Koersdocument

investerings-

document
vooraf Notitie met verdere specif icatie volgt nog. 

besluit-

vormings-

document

Investeringen 

bestaand bezit 

(renovatie en groot 

onderhoud)

Reglement bestuur

Investerings-statuut

Investeringen 

nieuw bouw  en 

transformatie

Reglement bestuur

Investerings-statuut

Complexgew ijze 

verkoop

Reglement bestuur

Investerings-statuut

Individuele verkoop
Reglement bestuur

Investerings-statuut
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INVESTERINGEN 

1. Het project moet passen binnen het ondernemingsplan, portefeuilleplan, de gebiedsvisie en complexstrategie 

2. Het project past binnen de prestatieafspraken 

3. Het project voldoet aan eventueel overige afspraken met de gemeente(n) 

4. Het project voldoet aan (eventuele) afspraken met de huurders 

5. Het project voldoet aan zowel de wettelijke als interne kaders 

6. Na het uitvoeren van het project voldoet ’thuis nog steeds aan de financiële normen op bedrijfsniveau 

7. De stichtingskosten bij nieuwbouw en aankopen in onverhuurde staat zijn lager dan de leegwaarde. De leegwaarde 

wordt bepaald d.m.v. taxatie  

8. Aankopen in verhuurder staat worden onderbouwd middels een taxatie 

9. De marktwaarde in verhuurde staat bij marktconforme exploitatie i.r.t. de stichtingskosten is bij nieuwbouw en 

aankopen inzichtelijk gemaakt. Daarmee wordt de hoogte van het vermogenseffect bepaald 

10. De maatschappelijke inzet is gekwantificeerd 

11. Het rendement is gelijk aan of hoger dan de rendementseis 

12. Verkopen kennen een transparant proces en prijsvorming is marktconform 

13. Er is duidelijkheid of naast de wettelijke kaders en toetsingscriteria toestemming van het WSW is vereist en indien dit 

het geval is, zijn de procedurele stappen in kaart gebracht 

14. Sloop-nieuwbouw past op basis van een kwalitatieve onderbouwing beter bij de maatschappelijke doelstellingen dan 

renovatie (of vice versa) 

15. Voor alle investeringen wordt een exit-strategie geformuleerd inclusief de financiële consequenties 

16. Voor niet daeb investeringen zijn de risico's benoemd en gekwantificeerd, en de beheersmaatregelen zijn voldoende 

om de continuïteit en uitvoering van het project te garanderen 

17. De organisatie heeft voldoende capaciteit (kennis en tijd) om het project te kunnen uitvoeren 

Ratio

sturing op 

bedrijfsniveau

Bron(nen) Middel Norm daeb
Norm niet 

daeb
Omschrijving

Solvabititeit ≥ 30% ≥ 40%

De mate w aarin w e in staat zijn om op de lange 

termijn aan de verplichtingen te voldoen. Basis 

zijn het beoordelingskader en f inanciële 

kengetallen Aw . De solvabiliteit w ordt berekend 

over het onbeklemde deel (marktw aarde 

volkshuisvestelijke bestemming).

LTV ≤ 75% ≤ 75%

De mate w aarin het vastgoed is gefinancierd 

met vreemd vermogen, gemeten w ordt over de 

bedrijfsw aarde

ICR ≥ 1,4 ≥ 1,8 Rentedekkingsgraad

DSCR ≥ 1,0 ≥ 1,0 Rente en aflossingsratio

Dekkingsratio ≤ 70% ≤ 70% Schuldpositie t.o.v. marktw aarde

Ratio

sturing op 

projectniveau

Bron(nen) Middel Norm daeb
Norm niet 

daeb
Omschrijving

Rendement w aarbij de investering gelijk is aan 

de verdiencapaciteit middels de DCF-methode. 

Daarbij maken w e onderscheid in:

≥ 2% Wonen tot de 2e aftoppingsgrens

≥ 3%
Wonen tussen 2e aftoppingsgrens-

liberalisatiegrens

3% – 4,5% overig daeb

≥ 4,5% Wonen boven de liberalisatiegrens

≥ 4,5% + 

risico-opslag

overig niet daeb, w aarbij de risico opslag 

afhankelijk is van het risicoprofiel (looptijd 

contract, kw aliteit debiteur, afzetrisico, 

courantheid product etc.

Indirect rendement. Daarbij maken w e 

onderscheid in:

≥ 0 ≥ 0

Nieuw bouw  en aankopen onverhuurde staat: 

de totale stichingskosten c.q. verkrijgingsprijs 

zijn gelijk of lager dan de leegw aarde.

≥ 0 ≥ 0

Verhuurd object: totale aanschafw aarde mag 

niet hoger zijn dan de marktw aarde verhuurde 

staat (beleggersw aarde/handboek 

marktw aarde).

Toetsings-

kader en stuur-

elementen 

’thuis 

besluit-

vormings-

document

Toetsings-

kader en stuur-

elementen 

’thuis 

besluit-

vormings-

document

IRR

IR
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Bijlage 2 Missie en visie van ’thuis 

1 Missie 
 
Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis een actieve bijdrage leveren aan een 
duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen.  
Omdat we dit niet alleen kunnen, werken we graag samen met huurders, gemeenten, collega-
corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. 
 
Daarom is ons motto “samen ’thuis” 

2 Visie  
 
Wonen is voor Woonstichting ’thuis meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek om echt thuis 
te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning, in een omgeving die bij je past. 
Want goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde.  

Het aanbod van woningen is gevarieerd. Er zijn mogelijkheden voor elke fase in je leven. Voor 
starters, senioren, gezinnen en singles. Huren of kopen, met of juist zonder tuin. Mensen hebben 
hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Maar, lukt het even niet op eigen kracht, dan ondersteunen wij 
waar nodig. Daarbij werken wij intensief samen met onze maatschappelijke partners. Wij zijn ervan 
overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kansen hebben zich verder te ontplooien. 

Goed wonen, gaat verder dan de woning zelf. Je voelt je pas prettig in je eigen huis als de 
woonomgeving dit ook is. De straat, de buurt en de wijk moeten veilig en vertrouwd zijn. Dat betekent 
niet alleen schoon en opgeruimd. Maar ook dat bewoners elkaar kennen en elkaar respecteren. Want 
prettig wonen, kan alleen als je rekening met elkaar houdt. ’thuis wil hieraan bijdragen en een 

stimulerende rol vervullen. 

Goed wonen, moet ook op de lange termijn mogelijk blijven. Dit is voor ’thuis een belangrijke 
overweging om bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze 
ecologische voetafdruk is teruggebracht naar nul. We hebben gekozen om te werken met de aanpak 
van “The Natural Step”. Een praktische benadering van duurzame verandering waarmee we bij iedere 
stap van de verduurzaming checken of dat een positieve invloed heeft op het leven van bewoners en 
de planeet. 
 
Goed wonen voor iedereen in een duurzame samenleving vraagt iets van de manier van werken als 
organisatie. Maar vraagt ook iets van ons als organisatie in de regio. ’thuis wil zich continue 
verbeteren en haar toegevoegde waarde blijven ontwikkelen. Daarom wil ’thuis een lerende 
organisatie zijn. Een organisatie met als uitgangspunt de kracht van samen. Samen met onze 
huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zorgen voor een 
thuis voor iedereen.  

 


