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1 |  DE SNELLE VARIANT | UITLEG

Start | Schud de kaarten en leg de stapel op tafel. Draai de 
bovenste kaart om, lees deze voor en vraag uw collega’s om 
een snelle eerste reactie. Op basis hiervan maakt u drie stapels: 
A. De moeite waard om verder over te discussiëren;
B. Quick wins: hier is snel resultaat te behalen;
C. Op dit moment voor ons niet relevant.

Acties | Bediscussieer minimaal 1 onderwerp uit stapel A 
en agendeer de overige onderwerpen. Bepaal met de stapel 
‘quick wins’ een prioriteitsvolgorde en maak 
concrete afspraken over het tijdspad en de 
taakverdeling van minstens 3 onderwerpen.

2 | DE GRONDIGE VARIANT | UITLEG

Start | Sorteer de vraag- en stellingkaarten op 2 x 4 stapeltjes, 
op volgorde A-B-C-D. 

Acties | In deze variant komen alle aspecten aan de orde. Stel 
de vragen in de volgorde A-B-C-D. De bijbehorende stellingen 
kunt u gebruiken om het gesprek op gang te brengen. Leg 
de antwoorden vast en ga na welke acties eraan gekoppeld 
kunnen worden.

3 | DE TERUGKERENDE VARIANT | UITLEG

Start | Agendeer in elke vergadering het terugkerende 
agendapunt ‘Wij toetsen ons toezicht’. Een raadslid kiest één 
kaart (vraag, stelling of inspiratie) en bereidt dat onderwerp 
voor de eerstvolgende vergadering voor.

Acties | Het raadslid presenteert zijn/haar aanbevelingen over 
het onderwerp in de vergadering en leidt de discussie erover. 
Het agendapunt wordt afgerond met een conclusie en het 
raadslid formuleert de vervolgstappen die naar aanleiding van 
de discussie wenselijk zijn.

Na behandeling van dit onderwerp kiest een 
volgend raadslid een nieuwe kaart tot alle 
kaarten zijn behandeld.

4 | DE WORKSHOPVARIANT | UITLEG

Start | Schud de vraag- en stellingkaarten en verdeel ze over de 
raadsleden. Ieder lid selecteert de meest aansprekende vraag- 
en stellingkaart en geeft de overige kaarten door naar rechts. 
Vervolgens bekijkt ieder lid de ontvangen stapel, of hierin 
kaarten zitten die nog meer aanspreken, en ruilt deze eventueel 
om. Rouleer de overige kaarten tot elke stapel rond is geweest.

Acties | Bespreek of er een patroon in de geselecteerde kaarten 
zit. Bediscussieer de stellingen. Maak een planning voor de 
beantwoording van de vragen.
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Om het gesprek over uw eigen maatschappelijke 

aanspreekbaarheid te faciliteren, is een kaartenset 

gemaakt. Deze bestaat uit vraagkaarten, stellingkaarten en 

inspiratiekaarten die u helpen de verschillende aspecten van 

maatschappelijke aanspreekbaarheid aan de orde te stellen.

Deze PDF geeft de kaartenset in een handzaam formaat weer 

en op de ‘uitlegkaartjes’ hiernaast staan vier gebruiksvormen. 

De VTW is zeer benieuwd naar uw ervaringen bij het gebruik 

van deze kaarten en naar de concrete vervolgacties die u 

formuleert om uw aanspreekbaarheid te versterken. Hopelijk 

wilt u deze ervaringen delen en zo een nieuwe inspiratiebron 

zijn voor anderen. Dat kan via www.vtw.nl.

Regionale bijeenkomsten en workshopbegeleiding

De kaartenset krijgt ook een rol in de regionale VTW-bijeen-

komsten die in 2013 in het teken van de zelfevaluatie 

staan. Ook in de workshops die Derk Windhausen, 

medeontwikkelaar van de kaartenset, bij u kan houden 

worden de kaarten gebruikt om tot een effectieve zelf-

evaluatie te komen. Voor meer informatie: www.vtw.nl.

48 toetskaarten.  
Zet ze op de agenda van uw  
volgende raadsvergadering.



1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

A
Waar ligt de bestaansgrond  

van onze corporatie?

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

B
Wie zijn onze belangrijkste 

belanghebbenden  
en hoe positioneren wij  
hen ten opzichte van  

de corporatie?

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

C
Hoe blijven we op de hoogte  

van de lokale opgave  
en de prioritering  

die betrokken belanghebbenden 
daarbij aanbrengen?

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

D
Hoe borgen we het publiek belang  

en het belang van onze stakeholders  
in ons toetsingskader?

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

A
We laten te weinig zien  

dat we als corporatie acteren  
op het snijvlak van  

gemeenschap, overheid en markt!

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

B
Het publiek belang  

is per definitie hetzelfde  
als de gemene deler  

van de belangen van onze 
afzonderlijke stakeholders!

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

C
Het past bij de rol van de 

toezichthouder om met externen 
in debat te gaan over de 

maatschappelijke agenda en rol die 
de corporatie daarin kan spelen!

1 | MAATSCHAPPELIJKE SENSITIVITEIT

D
 De samenleving verdient een 

statutair verankerde plaats in onze 
governancestructuur!

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

A
Beschikken wij over de benodigde 
deskundigheid, netwerken en inzet 

om de dominante logica  
van het bestuur te doorbreken?

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

B
Is er binnen onze raad een cultuur 

die de kwaliteiten van de individuele 
leden voldoende erkent en waarin  

wij ons kwetsbaar durven opstellen?

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

C
Hoe toetsen we  

de juistheid en volledigheid  
van de informatie die wij  

via het bestuur ontvangen?

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

D
Hoe toetsen wij de voortgang  

in onze eigen  
professionele ontwikkeling?

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

A
De interne toezichthouder  

is het maatschappelijk geweten  
van de corporatie!

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

B
Om als team te kunnen opereren, 

moeten we van elkaar weten  
wat ons in het dagelijks leven 

bezighoudt!

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

C
Het interne toezicht mag zich  

nooit verschuilen achter  
gebrekkige informatievoorziening  

door de bestuurder!

2 | ORGANISATIE INTERN TOEZICHT

D
Elke (her)benoeming  

is een kans om onze diversiteit  
te vergroten en het profiel  
van de raad te versterken!



3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

A
Namens wie  

houden wij toezicht op  
het corporatiebestuur?

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

B
Wat is vanuit het perspectief  

van onze stakeholders  
de essentie van  

goed intern toezicht?

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

C
Wat doen we concreet  

om het extern vertrouwen in het 
interne toezicht te behouden?

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

D
Hoe organiseren we  

externe feedback  
op ons functioneren  
als toezichthouder  

en wat doen we daarmee?

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

A
Uiteindelijk kan alleen  

de minister bepalen of wij  
onze toezichthoudende rol  

naar behoren vervullen!

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

B
Voor het intern toezicht  

is het voorkomen van bestuurlijke 
missers belangrijker dan het  
stimuleren van successen!

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

C
Transparantie is het sleutelwoord als 

het gaat om vertrouwen  
in het interne toezicht!

3 | TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

D
Sociale media als Twitter  

en Facebook en online activiteiten  
als bloggen bieden veel kansen  

voor het interne toezicht!

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

A
Laten we ons bij het (her)benoemen 

van het bestuur beïnvloeden 
door bij de corporatie betrokken 

stakeholders?

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

B
Hebben wij helder voor ogen  

waar de grens ligt tussen 
aanvaardbare en onaanvaardbare 

neveneffecten  
van corporatiebestuur?

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

C
Hoe zijn we alert op signalen 
die wijzen op onacceptabele 
neveneffecten (grijs gebied)  

van het bestuurlijk handelen?

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

D
Hoe betrekken we in onze 
werkgeversrol het oordeel  

van de buitenwacht in onze 
beoordeling van de bestuurder?

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

A
Na de gekozen burgemeester 
is het nu tijd voor de gekozen 

corporatiebestuurder!

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

B
Het grijze gebied tussen  

wat we wel en niet acceptabel 
gedrag vinden, is veranderlijk  
en is daarom een terugkerend 

onderwerp van gesprek!

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

C
Toezicht kan niet functioneren  

zonder vertrouwen in het bestuur!

4 | SIGNALEN OVER HET BESTUUR

D
Het bevragen van externe relaties  
naar het bestuurlijk functioneren 
schaadt het extern vertrouwen  

in de corporatie!



1 | SENSITIVITEIT

Organiseer eenmaal per jaar  
een uitwisselbijeenkomst voor  

alle toezichthouders van  
organisaties die zich richten op de 

volkshuisvesting in uw werkgebied.

1 | SENSITIVITEIT

Ga eens informeel op de koffie 
bij sleutelfunctionarissen in de 

organisatie.

1 | SENSITIVITEIT

Maak met het bestuur de afspraak 
dat elk in de raad te behandelen 

besluit is voorzien van een  
paragraaf met zienswijzen van 
betrokken belanghebbenden.

1 | SENSITIVITEIT

Welke verenigingen zijn groot  
en/of actief in de wijk?  

Bezoek een bijeenkomst,  
evenement of wedstrijd.

2 | ORGANISATIE

Breng met elkaar de informele 
netwerken van de individuele 

raadsleden in kaart en bekijk of de 
afzonderlijke contacten kunnen 

worden benut voor de raad.

2 | ORGANISATIE

Zorg voor een onafhankelijke 
secretaris die niet in de 

loyaliteitsspagaat kan komen tussen 
bestuurder en intern toezicht.

2 | ORGANISATIE

Stel een lijst op met  
‘lastige vragen’ 

voor bestuurders 
 en oefen met deze lijst.

2 | ORGANISATIE

Wijs één persoon in de raad aan  
die ‘de missie’ bewaakt  

en alle besluiten en adviezen  
van RvC en bestuur daaraan toetst.

3 | TRANSPARANTIE

Formeer een panel van bewoners  
en andere betrokkenen dat uw 

financiën en besluiten mag inzien  
en erop mag reageren.

3 | TRANSPARANTIE

Publiceer de agenda van de 
raadsvergaderingen  

ruim van tevoren op de website en  
geef belangstellenden de ruimte  

om te reageren.

3 | TRANSPARANTIE

Organiseer naar aanleiding van  
de verantwoording door de RvC  
in het jaarverslag een spreekuur 

waarop belangstellenden kunnen 
doorvragen op de inhoud van de 

verantwoording door de RvC.

3 | TRANSPARANTIE

De RvC opereert altijd in de  
schaduw. Zoek de pers op, laat u 
interviewen over uw werk of start 
namens de RvC een blog op de 

website van de corporatie.

4 | SIGNALEN4 | SIGNALEN 4 | SIGNALEN

Zijn er actieve twitteraars  
of LinkedIn- of Facebookgroepen? 

Volg de discussies  
en meng u daarin.

Nodig elke vergadering  
één kernleverancier uit  

om in 20 minuten te presenteren  
wat zij voor de corporatie doen  

en stel 10 minuten vragen.

Laat geen kans onbenut  
om een gesprek met een 

buurtbewoner aan te knopen.

4 | SIGNALEN

Beoordeel uw bestuurders met  
‘360 graden feedback’, dus met 
inbreng van alle stakeholders  

inclusief MT, personeel, huurders, 
leveranciers, partners.


