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1. Inleiding 
Met deze notitie willen de bestuurder en de RvC van Omnia Wonen aan alle relevante 

belanghebbende partijen helderheid geven over een toekomstbestendige wijze van besturen en 

(intern) toezicht houden. De geschetste visie sluit aan op de ‘contouren van het toezicht’ van de 

Autoriteit Woningcorporaties (2016), waarin als belangrijk uitgangspunt staat het managen van 

risico’s, oftewel wat komt er op de sector en in dit geval Omnia Wonen af en hoe wordt daar door de 

bestuurder van Omina Wonen op gereageerd.     

 

Het stelsel waarin de bestuurder en de RvC binnen Omnia Wonen werkzaam zijn, is geborgd in een 

toezicht en toetsingskader. In het toetsingskader staan de onderwerpen aangegeven waarop de RvC 

toezicht houdt (als bijlage bijgevoegd). Het toezichtproces van de RvC is daarbij een continu, iteratief 

proces dat zich niet beperkt tot één bepaald moment. Het bestaat uit het voortdurend (actief) 

verzamelen van feiten en meningen, beoordelen en interpreteren van gegevens, het waar nodig 

(laten) uitvoeren van specialistisch onderzoek, het daadwerkelijk vormen van een oordeel en het 

uitoefenen van de (statutaire) goedkeuringsbevoegdheid. Daar waar de bestuurder zich niet aan de 

regels en afspraken houdt en het goed functioneren van Omnia Wonen in het geding is, zijn 

interventies noodzakelijk, van preventieve dan wel correctieve aard.  

 

De eerste stap in het toezicht houden is het verzamelen van feiten. De RvC beschikt over basis set 

aan informatie die in lijn loopt met de reguliere planning en control cyclus. Ook krijgt de RvC allerlei 

andere gestructureerde en ongestructureerde informatie, meldingen en ervaringen als bron voor het 

toezicht houden. Veel, zo niet alle gevraagde informatie, komt op de agenda van de RvC, dan wel op 

de agenda van de door de RvC ingestelde commissies. Om daadwerkelijk te kunnen analyseren en 

begrijpen van de situatie worden de bestuurder, of de onder de bestuurder werkzame personen, 

bevraagd. Ook worden er door de RvC contacten gelegd met relevante belanghebbende partijen (in 

ieder geval de OR en de huurderorganisatie). Centraal bij de RvC staat steeds de vraag of er genoeg 

beeld en informatie is om de toezichthoudende rol op de bestuurder goed te kunnen uit uitoefenen.  

 

2. Goed ondernemingsbestuur 
Voor de bestuurder en de RvC van Omnia Wonen staat het behalen van maatschappelijke doelen 

voorop. Dit leidmotief is vertaald in een visie op besturen en toezicht houden, waarbij de 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering 

en de onderlinge wisselwerking in rollen is vastgelegd. De verschillende rollen (werkgever, 

toezichthouder en klankbord) en de taakuitoefening als toezichthouder zijn eveneens benoemd.  

 

2.1 Good Governance  

Omnia Wonen hecht veel waarde aan een ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin begrippen als 

transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Omnia Wonen onderschrijft daarom 

ook de Governance Code Woningcorporaties en de principes die hieraan ten grondslag liggen, te 

weten: 
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1. Bestuurder en RvC hanteren normen en waarden die passen die passen bij de maatschappelijke 

opdracht van Omnia Wonen. 

2. Bestuurder en RvC zijn aanspreekbaar op en leggen actief verantwoording af.  

3. Bestuurder en RvC zijn geschikt voor hun taak. 

4. Bestuurder en RvC handelen in dialoog met belanghebbende partijen. 

5. Bestuurder en RvC kennen en beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten. 

 

2.2 Toezichtsplan 

Naast de algemeen geldende principes rondom ‘goed ondernemingsbestuur’ werkt de RvC met een 

jaarlijks toezichtsplan. Hierin worden –in  het verlengde van het door de bestuurder vastgestelde 

jaarplan – de specifieke toezichthoudende accenten en toezichtscriteria (hard/zacht) benoemd die de 

RvC nastreeft bij het uitoefenen van haar functie. Het toezichtsplan wordt jaarlijks besproken in en 

vastgesteld door de RvC.    

 

3. Algemene visie op besturen en toezicht houden 

In de kern is besturen en toezichthouden binnen Omnia Wonen gebaseerd op twee uitgangspunten. 

Het eerste uitgangspunt is dat toezichthouden is gebaseerd op vertrouwen met respect voor rollen en 

verantwoordelijkheid van respectievelijk de bestuurder en de RvC. Het vertrouwen in de bestuurder 

waarop toezicht wordt gehouden, is daarmee een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen de 

bestuurder en de RvC. Het tweede uitgangspunt is een gezamenlijke en eenduidige visie op de 

maatschappelijke rol en opdracht van Omnia Wonen. Die visie wordt geconcretiseerd in door de 

bestuurder op te stellen strategische doelen, zoals verwoord in het Ondernemingsplan, en de wijze 

waarop die in de praktijk worden gebracht. Daarop stuurt de bestuurder en daarop ziet de RvC, in hun 

rol als toezichthouder en klankbord, toe. De visie op de maatschappelijk rol en opdracht van Omnia 

Wonen is verwoord in de position paper ‘Waar het echt om gaat!’ (2016). In het nieuwe 

ondernemingsplan 2019-2022 wordt de visie van Omnia Wonen voor die betreffende jaren 

geschreven.  

 

3.1 Onze maatschappelijke opdracht 

“Omnia Wonen is een maatschappelijke organisatie, die met een maatschappelijke opdracht een 

volkshuisvestelijke taak uitvoert. Wij zetten ons primair in voor de mensen die dat echt nodig hebben: 

wij zorgen dat zij goed en betaalbaar wonen en kansen hebben om vooruit te komen in het leven. De 

bereikbaarheid van een thuis voor hen die kwetsbaar zijn is daarbij onze hoofdopdracht. Wij blijven 

van mening dat onze huurders een (t)huis verdienen waarbij de kwaliteit passend is bij hun 

woonbehoefte en de lokale situatie. Wij willen leren van partijen die deze ambitie omarmen en scherp 

aan de wind varen met hun bedrijfsvoering zodat ook op de lange termijn Omnia Wonen een positieve 

volkshuisvestelijke bijdrage kan leveren aan de Nederlandse samenleving”.   

 

4. Wijze van toezicht houden 
De manier waarop de RvC binnen Omnia Wonen toezicht houdt, is geconcretiseerd in drie algemene 

bepalingen. 

 

4.1 Bewaken van belangen 

De bestuurder en de RvC zien het als hun primaire taak om ervoor te zorgen dan wel te bewaken dat 

Omnia Wonen er is voor de mensen die dat echt nodig hebben. De RvC en de bestuurders realiseren 

zich dat belangen van verschillende groepen huurders, woningzoekenden kunnen botsen en er 

afwegingen gemaakt moeten worden. De RvC ziet toe op de wijze van participatie en 

beleidsbeïnvloeding door a) proactief een beeld te hebben van (maatschappelijke) trends en de 

veranderingen in de omgeving van Omina Wonen, b) proactief contacten met belanghebbende 

partijen van Omnia Wonen en het oor daar te luister leggen en c) de bestuurder actief te bevragen op 

alle onderwerpen die op de agenda van de RvC staan.  
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4.2 Legitimatie 

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat Omnia Wonen de goede dingen doet en de dingen 

goed doet. Van de bestuurder en de RvC mag verwacht worden dat zij naar de wensen en behoeften 

van gemeenten en andere belanghebbende partijen luistert en hun inbreng serieus neemt in de 

afwegingen. Dat betekent echter niet dat de samenleving (waaronder de gemeenten) bepaalt welke 

keuzen gemaakt worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de bestuurder en de RvC (als 

toezichthouder), die primair rekening houden met de belangen van de huidige en toekomstige 

huurders en woningzoekenden en secundair met andere maatschappelijke belangen. Verantwoording 

over de wijze van besluitvorming en de keuzen zelf (ook als dat lastig is) vindt te allen tijde plaats, ter 

versterking van een goede reputatie en de legitimatie van Omnia Wonen. 

 

4.3 Integraal toezicht 

Het toezicht van de RvC is integraal; het is er op gericht het functioneren van Omnia Wonen en 

daarmee de bestuurder vanuit verschillende oogpunten in samenhang te beoordelen. Uiteindelijk gaat 

het erom hoe Omnia Wonen wordt aangestuurd en hoe de bestuurder reageert op onverwachte 

situatie en risico’s. De RvC stelt bij het toezicht houden de governance centraal omdat in de sector is 

gebleken dat de meeste overtredingen van integriteit en rechtmatigheid, maar ook van de financiële 

debacles te herleiden zijn op een niet goed functionerende governance. Integraal toezicht betekent 

dat, als bij Omina Wonen er sprake is van mogelijk (financiële) problemen of andere schendingen en 

tekortkomingen, er mede wordt nagegaan in hoeverre deze verband houden met de tekortkomingen in 

de governance. Andersom geldt dat ook. Door in te zetten op de governance hoopt de RvC tevens dat 

de interne risico’s in een vroeg stadium geconstateerd en opgepakt kunnen worden.   

  

5. Toezichtsplan 2018 
Voor het jaar 2018 zijn accenten en resultaten benoemd t.a.v. de toezichthoudende rol van de RvC. 

 

5.1 Toezicht op risico’s bij de realisatie van beleid 

 

Accent Criteria 

Monitoren of de resultaten uit het jaarplan zoals genoemd bij thema 

voldoende woningen/beschikbaarheid daadwerkelijk worden 

gerealiseerd. 

Bijzondere aandacht daarbij voor de ontwikkelingsopgave in Amersfoort. 

Hard, via portfolioplan 

(goedkeuring), 

investeringsvoorstellen 

(goedkeuring) en t-

rapportage (inhoudelijke en 

proces verantwoording). 

Monitoren of we niet vervreemden van ons niet kerngebied. Dit sluit –

indirect- aan bij jaarplan, thema zelfredzaamheid bewoners. 

Hard en zacht, via 

klachtenmeldingen, 

signaleren en adresseren 

maatschappelijke trends, 

gesprekken met de SHOW. 

Monitoren of er sprake is van voldoende oog hebben voor 

belanghebbende partijen en open staan voor feedback en discussie 

over de keuzes ten aanzien van de inzet van maatschappelijke 

middelen (‘het goede gesprek’). Dit sluit – indirect- aan bij het thema 

samenwerking belanghebbenden. 

Hard en zacht, via 

totstandkoming 

prestatieafspraken, 

gesprekken met de SHOW, 

lentebijeenkomst. 
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5.2 Toezicht op risico’s van efficiency en ondoelmatigheid 

 

Accent Criteria 

Monitoren of de resultaten uit het jaarplan zoals genoemd bij thema 

slagvaardig organisatie daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Bijzondere aandacht daarbij voor de vraag of de meerjarige transitie 

daadwerkelijk is ingezet (tempo van duurzame inzetbaarheid en 

bijpassend kostenniveau) 

Hard en zacht, via 

trimesterrapportage en 

specifieke toelichting 

(inhoudelijke en  proces 

verantwoording), 

gesprekken met de OR.    

 

 

6. Wijze van besturen 

De manier waarop de bestuurder van Omnia Wonen bestuurt is, in lijn met de beginselen van good 

governance, en alle bepalingen die zijn op genomen in de governance code woningcorporaties, 

geconcretiseerd in onderstaand besturingsmodel. Door de hele keten heen zijn de volgende algemene 

principes van toepassing :   

- Omnia Wonen is een maatschappelijke organisatie die het publieke belang dient. De bestuurder 

betrekt de huurders en belanghebbende partijen actief en herkenbaar bij de beleidsvorming en -

uitvoering. Het stelt zich daarbij toegankelijk op. Daarnaast heeft de bestuurder oog voor overige, 

maatschappelijke belangen (‘het goede gesprek’).  

- De bestuurder opereert transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over het 

handelen. De bestuurder schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht. De 

bestuurder handhaaft de governance structuur en leeft de principes van goed bestuur na. 

- De bestuurder is eindverantwoordelijk voor Omnia Wonen, maar legt besluit die van wezenlijk 

belang zijn wel vooraf voor aan de RvC. Het goedkeuringsbesluit is een zwaarwegend besluit. 

Daarmee draagt de RvC medeverantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. Een commissaris 

moet het voorstel dat ter goedkeuring voorligt dan ook goed kunnen beoordelen. De bestuurder 

draagt zorg voor helder en gedegen onderbouwde voorstellen en tijdige en diepgaande 

agendering. Hetzelfde geldt voor het traject van beleidsontwikkeling dat met de besluiten verband 

houdt door als klankbord en kritische noot van de bestuurder te fungeren. De vroege 

betrokkenheid laat onverlet dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de beleidskeuzen die 

uiteindelijk ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. De bestuurder en de RvC bevorderen 

een subtiel samenspel dat rolvastheid en (kritische) reflectie van beide partijen verlangt.  

- De bestuurder gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Het 

waarborgt een gezonde financiële positie zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie 

op lange termijn is verzekerd. 

- De bestuurder richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige 

bedrijfsvoering. Het zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controle 

systemen. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed werkgeverschap actief toe en 

wordt gestuurd op resultaten en beoogde effecten. De visie op besturen is weergegeven in 

onderstaand model. 

 

 



  

Datum: april 2018 

 
 

- Vastgoedsturing is/wordt een prominent onderdeel van de bedrijfsvoering van Omnia Wonen. 

De bestuurder heeft de besturing van de organisatie op dit onderdeel verfijnd in onderstaande 

besturende processen en bijbehorende beleidsproducties.   

 

 

 
 

 

6.1 Strategisch besturingsniveau 

Het strategische besturingsniveau wordt ook wel het ‘richten’ van de organisatie genoemd. Welke 

resultaten willen we de komende 3 tot 5 jaren gaan leveren aan welke doelgroep en op welke 

(maatschappelijke) vraagstukken willen we inspelen? Hoe willen we met huurders en belanghebbende 

partijen omgaan en wat moet onze plaats in het maatschappelijk speelveld zijn? De bestuurder is 

belast met het bepalen van een nieuwe richting voor Omnia Wonen. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook 

om de vraag wat we intern moeten doen om de nieuwe externe richting te kunnen halen. De 

uitkomsten van de vierjaarlijkse visitatie zijn daarbij een belangrijk richtsnoer. De bestuurder werkt 

vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie. De bestuurder formuleert op basis hiervan 

de strategische doelstellingen en heeft de verantwoordelijkheid deze te realiseren. De bestuurder zet 

daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan.  
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De bestuurder is verantwoordelijk voor de resultaten. Leidraad voor het denken en doen van de 

bestuurder en medewerkers van Omnia Wonen zijn de drie kernwaarden: bekwaam, alert en 

verbindend. 

 

6.2 Tactisch besturingsniveau  

De tactische besturing wordt wel het ‘inrichten’ genoemd. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de 

thematische onderwerpen of speerpunten waar we de komende 1 tot 3 jaar nadrukkelijk op in willen 

zetten. Dit komt tot uiting in de  diverse tactische of meerjaren planningen en daarmee aan de 

allocatie van mensen en middelen aan de verschillende afdelingen binnen Omnia Wonen die 

bepaalde resultaatverplichtingen hebben gekregen. In de tweede plaats gaat het om (her)inrichten van 

de organisatie in termen van (proces-)structuur of cultuur.  

 
6.3 Operationele besturing 

Op het operationele besturingsniveau worden alle bouwstenen afzonderlijk bestuurd (termijn minder 

dan een jaar). Dit binnen de kaders die op tactische niveau zijn vastgesteld en vervat in een door de 

Raad van Commissarissen goedgekeurd jaarplan.  

 
6.4 Sturen op prestaties 

Rode draad bij de wijze van besturen en toezicht houden is het sturen op prestaties, de vertaling van 

de visie en strategische doelen naar concrete prestaties die te meten zijn en waarover de bestuurder 

verantwoording kan afleggen, zowel aan de RvC als aan de belanghebbende partijen.  

Het sturen op prestaties gebeurt vanuit de wetenschap dat er altijd situaties voorstelbaar zijn die 

maken dat de bestuurder de beoogde prestaties niet of niet tijdig gaat realiseren. Die situaties zijn er 

ook als je niet kijkt en ze niet ziet, maar tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat je niet overal 

kunt kijken. Daarmee schatten de bestuurder en de RvC in waar ze moeten kijken; waar zijn de 

risico’s op het niet halen van de prestaties het grootst en wat heeft dit voor impact? Dit gebeurt onder 

andere met het opstellen van een toetsingskader dat door de RvC wordt goedgekeurd. Dit kader is 

geen constante, risico’s veranderen met de tijd evenals de door de bestuurder opgestelde 

speerpunten en prioriteiten. Het detecteren van risico’s en het onderhouden van een adequaat 

toetsingskader is een continue activiteit van de bestuurder en de RvC in onderhavige visie op 

besturen en toezicht.      

 

  



  

Datum: april 2018 

Bijlage 

Toezicht en toetsing 2018  
Raad van Commissarissen Omnia Wonen 

 

Het toezichtkader 
Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het 
geheel van spelregels die de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt. 
Extern toezichtkader 

 Woningwet 2015 

 AedesCode (waaronder Governancecode Woningcorporaties) 

 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting’ 
 
Intern toezichtkader 

 Statuten Stichting Omnia Wonen 

 Statuten Omnia Wonen Holding B.V. 

 Statuten Omnia Wonen Ontwikkeling B.V. 

 Bestuursreglement 

 Profielschets voor leden RvC van Omnia Wonen 

 Schets profiel en rol van de directeur-bestuurder 

 Reglement Benoeming- en Remuneratiecommissie 

 Reglement Auditcommissie 

 Reglement commissie Volkshuisvesting 

 Reglement voor de Raad van Commissarissen van de Stichting Omnia Wonen 

 Verbindingenstatuut 

 Reglement Financieel beleid en beheer 
 

Het toetsingskader 
Het toetsingskader is voor het bestuur kader stellend om te besturen en voor de RvC richtinggevend 
om toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op 
enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie. 
 
Besturingskaders 

 Visiedocument  

 Strategisch voorraadbeleid 

 Ondernemingsplan 

 Meerjarenplan 

 Jaarplan 

 Prestatieafspraken gemeenten 

 Belanghoudermanagement 
 
Beheersingskaders 

 Financiële uitgangspunten(kaders) meerjarenbegroting 2016-2025 

 Liquiditeitsprognose (maandelijkse update) lopende jaar op maandbasis + 9 jaren op jaarbasis 

 Investeringsstatuut  

 Treasury- en financieringsstatuut  

 Control- en auditplan  

 Integriteitscode 

 Klokkenluidersregeling  

 Organisatie en formatieplan  
 
 

 


