
 

Visie op besturen en toezicht houden 
Wij beschouwen deze visie als een levendig document. Veranderingen binnen onze sector, opgedane 
kennis en ervaring en wijzigingen op politiek vlak kunnen er immers toe leiden dat wij onze 
toezichtvisie dienen bij te sturen. Ons toezicht is namelijk niet alleen gericht op de korte termijn 
maar is er ook op gericht om op de langere termijn vorm te geven aan de toekomst van Portaal.  
 
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen het speelveld van de woningcorporaties 

hebben ertoe geleid dat met ingang van 1 mei 2015 een vernieuwde Governancecode 

woningcorporaties van toepassing is. Tevens is met ingang van 1 juli 2015 de Woningwet 2015 

ingevoerd waarin de spelregels zijn opgenomen met betrekking tot sociale huisvesting en waaruit 

voortvloeit dat woningcorporaties zich dienen te concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen 

met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.  

 

Het Bestuur is belast met het besturen van Portaal en is verantwoordelijk voor de naleving van alle 

relevante wet- en regelgeving en de realisatie van zijn doelstellingen, de strategie, de financiering en 

het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van 

deelnemingen van de Stichting. Hierbij hanteert Portaal het beginsel van collegiaal bestuur waarbij 

consensus met betrekking tot de besluitvorming het uitgangspunt is.  

Voor het sturen op realiseren van de doelstellingen stelt het bestuur een ondernemingsplan vast, 

hetgeen zich vertaald in de bedrijfsbrede strategische agenda. De realisatie van deze agenda vindt 

plaats door de managementcontracten tussen bestuur en de bedrijfsonderdelen. De vier Portaal 

competenties zijnde conceptuele effectiviteit, de operationele effectiviteit, de interpersoonlijke 

effectiviteit en de persoonlijke effectiviteit zijn hierbij het uitgangspunt voor de organisatie-

inrichting. 

 

Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen, het intern toezichtsorgaan van 

Portaal. 

 

Het interne toezicht speelt binnen het functioneren van Portaal een wezenlijke rol. Goed besturen en 

gedegen toezicht gaan immers hand in hand. De raad van commissarissen van Portaal geeft invulling 

aan die taak door zorgvuldig toezicht te houden op het functioneren van het bestuur van Portaal en 

de algemene gang van zaken binnen Portaal. De raad van commissarissen adviseert het bestuur van 

Portaal in dat kader gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en ontslag) 

van de bestuurders en stelt hun beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Ook geeft de raad van 

commissarissen de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken. De raad van 

commissarissen heeft bovendien een belangrijke klankbordfunctie hetgeen onder meer tot uiting 

komt in de betrokkenheid bij strategische ontwikkelingen maar bijvoorbeeld ook door het 

voorleggen van diverse (beleids-) vraagstukken. Uitgangspunt daarbij is dat de leden van de raad van 

commissarissen onafhankelijk kunnen functioneren.  

 

De raad van commissarissen functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet toe op de 

financiële continuïteit van Portaal.  

 



Meer dan voorheen is de raad van commissarissen ook verbonden met de maatschappelijke wereld 

om hen heen en vindt daar interactie plaats. Niet alleen intern maar ook extern worden er 

verbindingen gelegd. Naast hun taak om toezicht te houden op het beleid van Portaal dient de raad 

van commissarissen immers ook een maatschappelijk belang. Er wordt kritisch naar de rol van 

woningcorporaties, en dus ook naar onze organisatie, gekeken. Die maatschappelijke 

aanspreekbaarheid is meer dan ooit van belang. Tegen die achtergrond zoekt de raad van 

commissarissen verbinding met de externe omgeving en is zij zich bewust van het maatschappelijk 

belang dat door haar wordt gediend. Portaal vindt niet alleen een krachtig intern toezicht belangrijk, 

maar meent ook dat de relatie tussen intern en extern toezicht en de externe omgeving van Portaal 

een belangrijke pijler van het toezicht vormt.   

 

Wij hechten er grote waarde aan dat de toezichthoudende rol van de raad van commissarissen wordt 

vervuld op basis van een gezonde vertrouwensrelatie. Betrokkenheid, brede oriëntatie, 

maatschappelijke betrokkenheid en het opzoeken van de dialoog zijn daarbij kernwoorden.   

 

De raad van commissarissen hanteert een positief kritische grondhouding en zal actief en structureel 

verantwoording willen afleggen aan interne en externe belanghebbenden.      
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