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9 Jaarverslag raad van commissarissen 
 
9.1 Inleiding  

De raad van commissarissen (RvC)  van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft als taak om 

toezicht te houden op het beleid van de directeur bestuurder en op de algemene gang van zaken 

binnen OFW. Daarnaast vervult de RvC de werkgeversrol ten aanzien van de directeur bestuurder 

en staat de RvC de directeur bestuurder met raad ter zijde (klankbordfunctie). U leest op de 

website van OFW meer over het kader waarin de RvC opereert in ‘Onze visie op besturen en 

toezichthouden bij OFW’. In dit jaarverslag, verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van zijn 

taken in 2017. 

 

9.2 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid vergaderingen 

De RvC heeft vijf keer vergaderd. Dit betroffen vier reguliere RvC-vergaderingen en één RvC-

vergadering in het kader van de bespreking en besluitvorming over het nieuwe 

Ondernemingsplan (het betrof de voorlopige vaststelling). Alle RvC-leden en directeur bestuurder 

waren bij de vergaderingen aanwezig.  

De manager Bedrijfsvoering was bij de vier reguliere vergaderingen aanwezig. De accountant was 

aanwezig bij de RvC-vergadering waarin de jaarstukken zijn behandeld. De controller, sinds dit 

jaar werkzaam voor OFW, was hier ook bij aanwezig om (nader) kennis te maken. 

Voor iedere reguliere RvC-vergaderingen heeft de RvC een besloten overleg gevoerd. De 

voorzitter en vicevoorzitter hebben voor elke vergadering een voorbereidingsoverleg met de 

directeur bestuurder gehad.  

 

Huurders Belangen Vereniging (HBV) en Bewonersavonden OFW 

- De RvC heeft met de HBV en directeur bestuurder in september een bezoek gebracht aan 

het nieuwbouwproject 50 studentenkamers ten behoeve van studenten van de Aeres 

Hogeschool en de realisatie van 10 (starters)appartementen in een voormalig 

kantoorpand in Dronten. De bijeenkomst werd afgesloten met een diner. 

- RvC-leden hebben daarnaast periodiek contact met de HBV, bijvoorbeeld door het 

bijwonen van een ledenvergadering van de HBV. 

- De RvC heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de HBV.  

- Een delegatie van de RvC heeft ook de twee Bewonersavonden van OFW bezocht. 

 

Bijeenkomsten met OR, MT, medewerkers 

- In maart heeft een ontmoeting met de OR plaatsgevonden. Er is onder andere gesproken 

over de impact op de organisatie van de implementatie van het nieuwe primaire systeem, 

over het jaarplan van de OR en over het voor 2017 geplande 

medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.  

- In mei is een themabijeenkomst geweest met het MT en de directeur bestuurder. Dit 

stond in het teken van het nieuwe Ondernemingsplan voor de periode 2018-2023. Ook is 

stilgestaan bij de eerste ervaringen met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. 

Daarnaast is in november tijdens een bijeenkomst van RvC, OR, MT, controller en 

directeur bestuurder het concept Ondernemingsplan gepresenteerd. 

- De RvC is in december aanwezig geweest bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor 

medewerkers. 

 

9.3 Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid 

De RvC  heeft vijf leden (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de Woningwet 

en Governancecode. De RvC kent een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. 

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/1_Over_ons/2_Governance/20_Visie_op_besturen_en_toezichthouden_bij_OFW_-_def_15_mrt_2017.pdf
https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/1_Over_ons/2_Governance/20_Visie_op_besturen_en_toezichthouden_bij_OFW_-_def_15_mrt_2017.pdf
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De heer Huijsmans was vicevoorzitter van de RvC tot 1 april 2017, vanaf 1 april is dit mevrouw 

Visser. In de bijlage bij dit jaarverslag staan de personalia en het rooster van aan- en aftreden.  

 

9.4 Besluiten en gespreksonderwerpen 

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC 

Wijziging Toetsingskader voor Investeringen (in lijn met herziene Woningwet) 

Wijziging Toetsingskader voor Verbindingen (in lijn met herziene Woningwet) 

Realisatie 35 studentenwoningen t.b.v. studenten van Aeres Hogeschool in Dronten 

Opdrachtverstrekking aannemer modernisering 48 woningen Heraut/Blazoen/Jachthoorn-Spelwijk  

Realisatie 10 appartementen in (voormalig) kantoorpand te Dronten: aanbesteding/opdracht 

aannemer  

Verkenning MFC Swifterbant / bouw 30 sociale huurappartementen – locatie Kombuis 

Aankoop Warmte-Koude-Opslaginstallatie WoonArk 

Verkoop De Noord 45 te Dronten 

Verkoop Themacentrum (De Noord 61-63-65 te Dronten) 

Definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB-activiteiten 

Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Reglement Financieel Beleid en Beheer / in lijn brengen met Veegwet Wonen 

Overzicht voorgenomen activiteiten (‘bod’ op de Woonvisie) 

Meerjarenprognose 2018 t/m 2027 

Begroting 2018 

Jaarplanafspraken RvC-directeur-bestuurder 2018 

Treasuryjaarplan en -maatregelen 2018 

Treasurystatuut geactualiseerd n.a.v. aanpassing Reglement Financieel Beleid & Beheer  

Voorlopige vaststelling Ondernemingsplan 2018-2023 'Inspireren & Verbinden' 

 

 

Gespreksonderwerpen (naast de hiervoor genoemde Besluiten) 

Overige besluiten RvC 

Vaststellen jaarverslag RvC 2016 

Werkplan RvC 2017 

Bezoldiging RvC per 1 januari 2017 

Benoeming M.J.A. Visser tot vicevoorzitter RvC van 1 april t/m 31 december 2017 

Oprichten selectie- en remuneratiecommissie en vaststellen reglement 

Algemene profielschets RvC geactualiseerd 

Vaststellen specifieke functieprofielen RvC (einde zittingstermijn 2 RvC-leden en werving 1 nieuw 

lid) 

Benoeming mevrouw M.J.A. Visser tot vicevoorzitter RvC per 1 januari 2018 

Benoeming mevrouw M.J.A. Visser tot voorzitter RvC per 1 januari 2019 

Aangepast reglement auditcommissie (in lijn met herziene Woningwet, Governancecode, statuten 

OFW) 

(Voorgenomen) herbenoeming RvC-lid de heer P.H.M. Huijsmans per 1 januari 2018 

(Voorgenomen) herbenoeming RvC-lid de heer A.J. Kerkvliet per 1 januari 2018 

(Voorgenomen) benoeming RvC-lid de heer G.W. Bakker per 1 januari 2018 
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Prestatieafspraken met gemeente en Huurders Belangen Vereniging 

Leefbaarheidsmonitor LEMON 2016 (samen met gemeente Dronten) 

Realisatie taakstelling COA / gemeente 

Overleg met belanghebbenden 

KWH imago onderzoek OFW 

Risicomanagement: frauderisicoanalyse + actualisatie risicoanalyse 

Invloed stelselwijziging (vastgoed waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat) op opstellen, 

controleren en vaststellen jaarstukken 

Managementletter, controleverslag, assurance rapporten, controleverklaring 

Invulling en evaluatie controlfunctie 

Oordeelsbrief en Toezichtsbrief 

Beoordeling financiële positie door WSW 

Kennismaking met het WSW 

Jaarlijkse evaluatie functioneren accountant 

Kwartaalrapportages (o.a. financiële resultaten, risicobeheersing, stand van zaken 

prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling kerncijfers) 

Implementatie Woningwet / Governancecode 

Visitatie 

Implementatie nieuwe primaire systeem 

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek 

Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder 

Visie op besturen en toezichthouden 

Rooster van aan- en aftreden RvC (werving/selectie nieuwe RvC-lid, herbenoeming twee RvC-leden) 

Introductieprogramma nieuwe RvC-leden 

Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder 

Zelfevaluatie RvC 

 

9.5 Toezicht op verbindingen 

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen die stichting OFW heeft. Met het 

jaarverslag en de jaarrekening is over de verbindingen verantwoording afgelegd door de 

directeur bestuurder aan de RvC.  

 
9.6 Geschillenadviescommissie 

De directeur bestuurder heeft aan de RvC gemeld dat er in het afgelopen jaar geen geschil aan 

de Geschillenadviescommissie is voorgelegd. 

 
9.7 Implementatie Woningwet en Governancecode 

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de Woningwet (en Veegwet) en 

Governancecode: 

- Het definitieve scheidingsvoorstel DAEB-/niet-DAEB-activiteiten is opgesteld (en 

goedgekeurd door de Aw). 

- Het Reglement Financieel Beleid en Beheer is in lijn gebracht met de Veegweet. 

- Het Treasurystatuut is geactualiseerd. 

https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/8_Organisatie/Organisatiestructuur___2_BV_s.pdf
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- Vanaf 1 januari 2017 is invulling gegeven aan de wettelijk verplichte controlfunctie.  

- Het Toetsingskader voor investeringen is in lijn gebracht met de Woningwet.  

- Het Toetsingskader voor Verbindingen is in lijn gebracht met de Woningwet. 

- Het Reglement voor de auditcommissie is in lijn gebracht met de Woningwet. 

- Er is een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. 

- Er is een Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie opgesteld. 

- De algemene Profielschets voor de RvC is geactualiseerd. 

 

In 2018 worden de statuten in lijn met de Veegwet gebracht en worden het RvC-reglement en de 

integriteitscode en klokkenluidersregeling geactualiseerd.  

 
9.8 Risicomanagement 

Er is onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement besteed: 

- De notitie risicoanalyse van OFW uit 2015 is geactualiseerd. 

- Er is een frauderisicoanalyse (en beheersingsmaatregelen) opgesteld en besproken.  

- In de kwartaalrapportage zijn de belangrijkste risico’s (die geïdentificeerd zijn in de 

risicoanalyse) opgenomen en gedurende het jaar gevolgd.  

- Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld. Het treasurystatuut 

is geactualiseerd. 

- De managementletter en het controleverslag zijn besproken. Bij de bespreking van het 

controleverslag was de accountant aanwezig. 

- De auditcommissie heeft met de accountant het auditplan besproken. 

- De controller heeft advies uitgebracht bij bestuursbesluiten. 

- De controller is betrokken bij de invoering van het nieuwe primaire systeem (met name 

ten aanzien van de conversie en de autorisatie). 

 

9.9 Integriteit 

- De Woningwet, Governancecode en statuten bevatten bepalingen betreffende het 

vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en 

RvC-leden/directeur bestuurder. Er hebben geen transacties plaatsgevonden en de RvC-

leden en directeur bestuurder hadden geen (neven)functies, waarbij er sprake was van 

belangenverstrengeling. 

- Zie onder Risicomanagement: Er is een frauderisicoanalyse opgesteld om het bewustzijn 

op frauderisico’s te vergroten. 

- OFW heeft voor medewerkers sinds 2016 een externe vertrouwenspersoon ‘Ongewenste 

omgangsvormen en integriteit’ aangesteld. Uit het jaarverslag van de 

vertrouwenspersoon blijkt dat er geen meldingen gedaan zijn. 

 

9.10 Governance inspectie 

In november vond bij OFW een governance inspectie plaats door de Autoriteit woningcorporaties 

(Aw). Dit is een standaard onderzoek dat de Aw uitvoert in het kader van het nieuwe integraal 

toezicht, waarbij governance centraal staat. Het was er op gericht om na te gaan of de Aw bij haar 

integraal toezicht kan steunen op de governance van de corporatie.  

Er heeft een gesprek met de voorzitter van de RvC en de voorzitter van de auditcommissie 

plaatsgevonden en een gesprek met de directeur bestuurder en manager Bedrijfsvoering. Ook 

heeft de Aw notulen van RvC-vergaderingen en verslagen van de zelfevaluatie van de RvC 

ingezien. Uitkomst van het onderzoek was dat de governance van OFW voldoet. Een aantal 

bevindingen (samengevat): 

- In de relatie tussen bestuurder en RvC is sprake van een gezonde dynamiek. 

- De Aw heeft een positieve indruk gekregen van de diversiteit en competentie van de 

commissarissen.  
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- Binnen de RvC en ook tijdens het gesprek tussen de delegatie van de RvC en de Aw zijn 

(mogelijke) onverenigbaarheden aan de orde geweest die kunnen (op)spelen tussen 

dagelijkse werkzaamheden en de diverse nevenfuncties van de leden van de RvC en/of de 

bestuurder. De Aw roept op tot voortdurende aandacht voor dit onderwerp. 

- De Aw heeft vastgesteld dat de RvC veel oog heeft voor belanghebbenden. 

- De zelfevaluaties van de RvC geven blijk van zelfkritisch vermogen van de RvC. 

- De bestuurder neemt binnen OFW een sterke en centrale rol in. Ze komt over als 

betrokken, met een groot hart voor duurzaamheid. In het MT is voldoende tegenspraak 

geborgd.  

- Het door de organisatie voorbereiden van besluiten ten aanzien van onderhoud of 

nieuwbouw gebeurt volgens het principe van het "integraal kijken"; dit betekent dat deze 

worden getoetst aan de hand van de drie P's, als elementen van duurzame ontwikkeling. 

OFW heeft, door eerdere ervaringen met de drie P's binnen projecten te documenteren, 

een rijke voorraad ervaringsgegevens opgebouwd die de besluitvorming kunnen 

ondersteunen. 

- Er is bij OFW sprake van een wettelijk verplichte controlfunctie. Deze wordt sinds 1 

januari 2017 ingevuld door inhuur van een externe gedurende een halve dag per week. 

De onafhankelijkheid van de functie is door de positionering in de organisatie, voldoende 

geborgd. OFW en de controller zijn nog "zoekende" naar een goede inhoud en omvang 

van de functie. De Aw constateert dat de aandacht voor dit punt bij OFW aanwezig is. 

- De integriteitscode / klokkenluidersregeling van OFW dient geactualiseerd te worden. 

- De Aw constateert dat risicomanagement de aandacht heeft bij OFW. 

 

9.11 Visitatie & bijeenkomst met belanghouders 

OFW heeft in het voorjaar voor de vierde keer de (wettelijk verplichte) vierjaarlijkse visitatie laten 

uitvoeren, ditmaal door Raeflex. Een onafhankelijke commissie onder leiding van prof. dr. Pieter 

Hooimeijer heeft de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van OFW onderzocht. Ook 

geeft de commissie een oordeel over de kwaliteit van de governance en over de manier waarop 

OFW aan belanghebbenden de gelegenheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op het 

beleid. De scores werden verkregen voor ‘presteren naar opgaven en ambities’ (8,0), ‘presteren 

volgens belanghebbenden’ (7,7), ‘presteren naar vermogen’ (7,0) en ‘presteren naar governance’ 

(7,4). Dit zijn mooie cijfers waar de RvC trots op is. Het rapport is gepresenteerd tijdens een 

bijeenkomst met de belanghouders waar ook de RvC bij aanwezig was. 

 

9.12 Auditcommissie 

De auditcommissie ondersteunt de RvC in de toezichtstaak en richt zich daarbij onder andere op 

het bewaken van de kwaliteit en totstandkoming van de financiële informatievoorziening van de 

corporatie. Ook richt de commissie zich op de wijze waarop de interne (risico)beheersing is 

vormgegeven, mede in relatie tot de interne controle en de externe accountantscontrole. 

De commissie heeft vier keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur bestuurder, 

manager Bedrijfsvoering en de controller aanwezig geweest. Bij twee vergaderingen tevens de 

accountant. Eenmaal heeft de commissie buiten de aanwezigheid van de directeur bestuurder en 

manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd met de accountant en controller (pre audit meeting).  

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: (totstandkoming) 

jaarverslag/jaarrekening, waardering vastgoed op basis van marktwaarde in verhuurde staat (en 

de invloed daarvan op het jaarrekeningtraject), controleverslag, assurance rapporten, 

management letter, auditplan accountant, samenwerking met en evaluatie van de 

werkzaamheden van de accountant, beoordeling Aw en WSW, kennismaking RvC met WSW, 

Reglement Financieel Beleid en Beheer, scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten, inrichting en 

evaluatie controlfunctie, risicomanagement (waaronder de frauderisicoanalyse), treasuryjaarplan 

en treasurystatuut, toetsingskader voor investeringen, begroting, meerjarenprognose, 

governance inspectie. 
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De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

 
9.13 Accountant 

Deloitte is door de RvC in 2015 voor een periode van vier jaar benoemd (controle verslagjaren 

2015 t/m 2018). De samenwerking met en functioneren van de accountant tijdens de controle 

over verslagjaar 2016 zijn geëvalueerd door de auditcommissie, directeur bestuurder en 

manager Bedrijfsvoering. De samenwerking met het controleteam wordt als positief ervaren.  

De afronding van de controle van de jaarrekening over 2016 heeft vertraging opgelopen en tot 

extra werkzaamheden van de accountant geleid. Dit kwam doordat in de jaarrekening 

aanzienlijke wijzigingen moesten worden doorgevoerd, waaronder de waardering van het 

woningbezit op basis van de marktwaarde in verhuurde staat.  

Over de invloed van deze stelselwijziging is op landelijk niveau discussie gevoerd door de grote 

accountantskantoren, de Aw en Aedes. Uiteindelijk heeft het relatief lang geduurd voordat deze 

discussie tot een afronding is gekomen. Daarna heeft Deloitte hier op een adequate wijze op 

ingespeeld, waardoor verdere vertraging van de afronding van de controle is voorkomen.  

De kosten van de controle over 2016 zijn door de extra werkzaamheden rond de invoering van 

de marktwaardering wel aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. Hierover heeft Deloitte tijdig 

gecommuniceerd. 

Het uitgangspunt is dat andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, niet aan de controlerend 

accountant worden verstrekt. In 2017 is hierop een uitzondering gemaakt. Het betrof een 

(beperkte) opdracht aan de adviesafdeling van Deloitte. Het betrof een uniek product (een 

complexe gegevensanalyse).  

In 2017 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting. 

 
9.14 Selectie- en remuneratiecommissie 

In mei is de selectie- en remuneratiecommissie opgericht ter ondersteuning van de RvC. De 

vicevoorzitter van de RvC is voorzitter van deze commissie. De voorzitter van de RvC is lid. Deze 

commissie vervult de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur en adviseert de RvC omtrent de 

werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en RvC-leden. 

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: werving- en selectieprocedure van 

een nieuw RvC-lid en herbenoemingsprocedures van twee RvC-leden per 1 januari 2018; afbouw 

bezoldiging directeur bestuurder (WNT-norm); wijze van  voorbereiding jaarlijks evaluatiegesprek 

met directeur bestuurder; introductieprogramma voor nieuwe RvC-leden. 

De commissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

 

9.15 Werving en selectie & herbenoeming RvC-leden 

- In 2017 heeft de werving en selectie van een nieuw lid van de RvC plaatsgevonden, als 

gevolg van het bereiken van de maximale zittingsduur van RvC-lid de heer Van Boven op 

31 december 2017. De RvC dankt hem hartelijk voor zijn inbreng de afgelopen acht jaren. 

Bij de werving en selectie van een nieuw RvC-lid heeft de selectie- en 

remuneratiecommissie werving- en selectiebureau Roel&Jasper ingeschakeld om te 

ondersteunen. Een door de RvC vastgesteld functieprofiel met daarin de gewenste 

deskundigheid (vastgoedsturing / vastgoedwaarderingsvraagstukken) diende als basis 

voor de openbare werving en selectie. De vacature is geplaatst in gedrukte en de online 

media. In totaal hebben 15 kandidaten op de vacature gereageerd. De werving- en 

selectieprocedure heeft geleid tot aanstelling van de heer G.W. Bakker per 1 januari 2018 

als nieuw lid van de RvC. 

- Op 31 december 2017 liep de eerste zittingstermijn af van de heren P.H.M. Huijsmans en 

A.J. Kerkvliet. De heer Kerkvliet is ook voor zijn tweede termijn voorgedragen door de 

HBV. Voor de voorgenomen benoeming van de heer Huijsmans heeft de OR een positief 

advies gegeven. Beide zijn, na een positieve zienswijze van de Aw, herbenoemd voor een 

tweede zittingstermijn van 4 jaar. Beide commissarissen voldeden nog steeds aan de 
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profielschetsen van de betreffende RvC-zetels. De heer Huijsmans  blijft in zijn tweede  

termijn voorzitter van de auditcommissie.  

 

9.16 Werkgeversrol 

De RvC werkt met prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur bestuurder. 

Prestatieafspraken bieden de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het 

beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder. De prestatieafspraken betroffen de voor 

de RvC relevante acties uit de begroting 2017. Monitoring van en verantwoording over de 

realisatie van de prestatieafspraken hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de 

kwartaalrapportages aan de RvC en het jaarverslag over 2017. 

De selectie- en renumeratiecommissie heeft in december het jaarlijkse beoordelings-

/evaluatiegesprek met de directeur bestuurder gevoerd. De directeur bestuurder heeft sinds 

1997 een vast dienstverband (de RvC respecteert dit dienstverband, het is een afwijking ten 

opzichte van de Governancecode).  

Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. Dat betekent 

dat (tot 1 januari 2018) de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur bestuurder gelden, 

daarna wordt de bezoldiging in drie jaar teruggebracht tot het relevante WNT-maximum. In de 

jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen. 

De directeur bestuurder heeft voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren 

2015/2016/2017 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen): 

 
Opleiding / cursus / bijeenkomst door directeur-bestuurder Jaar  Aanbieder PE-punten 

Filosofische denksessies (4 bijeenkomsten) 2015 Overdenkwerk.nl 20 

Management Follow Up (2 bijeenkomsten) 2015 Consort 20 

Masterclass NVBW ‘Maatschappelijke dynamiek en de toekomstige  

plaatsbepaling van woningcorporaties’ 

2015 GenP Governance 1 

Totaal 2015     41 

Directiecolleges (2 bijeenkomsten) 2016 Avicenna 9 

Masterclass NVBW 'De bestuurder in het nieuwe krachtenveld van 

de Woningwet'  

2016 GenP Governance 2 

Kennissessie Woningwet 2016 Finance Ideas 4 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) 2016 Consort 30 

Training nieuwe omstandigheden, andere governance 2016 Bureau073 6 

Aedes Verenigingscongres 2016 Aedes 3 

Totaal 2016     54 

Debatsessie over leiderschap en cultuur 2017 EY 2 

Masterclass NVBW 'Leefbaarheid onder druk door instroom van 

meer kwetsbare huishoudens' 

2017 GenP Governance 2 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) 2017 Consort 30 

Masterclass Portefeuille- en assetmanagement 2017 OTB/TU Delft 4 

Vanenburg bestuurderscongres 'Corporatie van Waarde'   2017 Vanenburg 6 

Seminar  'Controller, Bestuur en Woningwet' 2017 SOM 6 

Filosofische denksessies (3 bijeenkomsten) 2017 Overdenkwerk.nl  15 

Totaal 2017     65 

 

Totaal 2015/2016/2017 

     

160 
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9.17 Zelfevaluatie 

In september hield de RvC de (jaarlijkse) zelfevaluatie. Er is een verslag van gemaakt. Er is onder 

andere gesproken over het functioneren van de RvC, permanente educatie van RvC-leden en het 

rooster van aan- en aftreden. Besloten is dat mevrouw M.J.A. Visser per 1 januari 2019 het 

voorzitterschap zal overnemen van mevrouw L.M. Bouwmeester, en in dat licht, omwille van de 

continuïteit, ook gedurende 2018 vicevoorzitter blijft.  

 

9.18 Permanente educatie RvC 

De RvC-leden hebben voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (PE). Voor 2017 is het 

minimaal vereiste aantal PE-punten 5. In 2015 en 2016 samen moet een RvC-lid minimaal 10 PE-

punten behaald hebben. Als een RvC-lid in 2015 en 2016 samen meer PE-punten behaalt dan het 

minimum aantal, dan kunnen deze overige punten meegenomen worden naar 2017.  

OFW organiseerde voor de bestuurders en RvC-leden van de Flevolandse corporaties een 

masterclass ‘Portefeuille- en assetmanagement’. Dit werd verzorgd door OTB / TU Delft. 

 

Naam RvC-lid Opleiding / cursus / bijeenkomst Jaar  Aanbieder PE-punten 

 L.M. Surplus 2015/2016     0 

 Bouwmeester Bijeenkomst Toezicht en Strategie 2017 VTW 2 

  Masterclass Portefeuille- en assetmanagement 2017 OTB/TU Delft 4 

  Professioneel opdrachtgeverschap 2017 VTW 2 

  VTW ledencongres 2017 VTW 2 

  Totaal 2017 (vereist: 5)     10 

 Totaal 2017 + surplus 2015/2016   10 

  Surplus 2017     5 

M.J. Visser  Surplus 2015/2016     64 

  Actualiteitenseminar Woningcorporaties 2017 EY 3 

  Masterclass Portefeuille- en assetmanagement 2017 OTB/TU Delft 4 

  Seminar Controller, Bestuur en Woningwet 2017 SOM 6 

  Bijeenkomst Vastgoedsturing RvC SSW 2017 Ortec Finance 3 

  Totaal 2017 (vereist: 5)     16 

  Totaal 2017 + surplus 2015/2016     80 

  Surplus 2017     16 

H.L. van Boven Surplus 2015/2016     8 

 

Masterclass Portefeuille- en assetmanagement 2017 OTB/TU Delft 4 

 

Seminar Opgaven Gestuurd Werken (spreker) 2017 PM Seminars 6 

 

Totaal 2017 (vereist: 5)     10 

 

Totaal 2017 + surplus 2015/2016     18 

 

Surplus 2017     10 

P.H.M.  Surplus 2015/2016     18 

Huijsmans Actualiteitenseminar Woningcorporaties 2017 EY 3 

 

Masterclass Portefeuille- en assetmanagement 2017 OTB/TU Delft 4 

 

Totaal 2017 (vereist: 5)     7 

 

Totaal 2017 + surplus 2015/2016     25 

 

Surplus 2017     7 
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 A.J. Kerkvliet Surplus 2015/2016     5 

  Masterclass Portefeuille- en assetmanagement 2017 OTB/TU Delft 4 

  Totaal 2017 (vereist: 5)     4 

  Totaal 2017 + surplus 2015/2016     9 

  Surplus 2017     4 

 

9.19 Commissarissenhonorering 

De bezoldiging van de RvC-leden is passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2017 

(inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. 

Het totaalbedrag is: 55.894 euro (bruto, exclusief btw). 

 
9.20 Vaststellen jaarstukken 

De RvC heeft kennisgenomen van de door de directeur bestuurder opgestelde jaarrekening, het  

volkshuisvestingsverslag/bestuursverslag en het overzicht van de overige 

verantwoordingsgegevens. De jaarstukken zijn in opdracht van de RvC door accountant Deloitte 

beoordeeld en zijn door Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC 

heeft kennis genomen van de bevindingen van Deloitte en is tot de conclusie gekomen dat de 

jaarstukken een getrouw beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. De 

RvC stelt de door de directeur bestuurder opgestelde jaarstukken over 2017 vast. 

 
9.21 Tot slot 

2017 was een jaar van terugblikken en vooruitkijken. 

De heer Hooijmeijer, voorzitter van de visitatiecommissie, verleende de prestaties van OFW 

tijdens de laatste vier jaar de hoogste lof en ook de Autoriteit Woningcorporaties was goed te 

spreken over het reilen en zeilen van OFW. De uitgesproken waardering vormde een mooie 

beloning voor en een erkenning van de inzet en kwaliteit van alle medewerkers van OFW. Beide 

onderzoeken leverden informatie die OFW betrekt bij het Ondernemingsplan dat in 2018 wordt 

vastgesteld en dat in 2017 is voorbereid. Het is een plan dat de toekomst van OFW in grote lijnen 

schetst en daarmee ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 

Het invoeren van het nieuwe primaire systeem vormde een noodzakelijke investering in de 

bedrijfsvoering. Met maximale inzet is deze ingrijpende wijziging in korte tijd ingevoerd. De RvC 

heeft grote waardering voor de wijze waarop eenieder zich heeft ingezet om van deze operatie 

een succes te maken.  

De RvC ziet de toekomst van OFW met onze medewerkers vol vertrouwen tegemoet. 

 

Dronten, mei 2018 

Namens de raad van commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten 

L.M. Bouwmeester-den Broeder, voorzitter 
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Bijlage 1 – Personalia RvC-leden en directeur bestuurder 

 

L.M. Bouwmeester-den Broeder MSc (1952, NL, uit Almere) 

RvC-lid vanaf 2011, op voordracht Huurders Belangen Vereniging.  

Voorzitter en lid selectie- en remuneratiecommissie. 

 

Functies  

2010-heden   Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’ 

2015-mei 2016  Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum (11 mnd) 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Evenementenhandboek Veiligheid (voorzitter) 

 Schouwburg Almere (lid RvT) 

 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid) 

 Human, humanistische omroep (penningmeester) 

 

mr. H.L. van Boven MBA MCDM (1961, NL, uit Emmeloord) 

RvC-lid vanaf 2010 en lid auditcommissie. 

 

Functies    

2013 – heden Algemeen Directeur Nationaal Veiligheidsinstituut NVI / P!T 

2012 – heden Directeur (DGA) Waterloopbos BV 

2012 – heden  Directeur (DGA) Transreality.com BV 

1998 – 2012  Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur bestuursdienst gemeente 

Noordoostpolder 

 

Nevenfuncties 

 Landelijke Operationele Staf LOS (lid) - tot januari 2016 (daarna lid van de interim-LOS) 

 IFV Examencommissie Algemeen Commandant Bevolkingszorg (lid) 

 Publiek.nl (medeoprichter en kleinaandeelhouder) 

 

Ing. A.J. Kerkvliet (1968, NL, uit Swifterbant) 

RvC-lid vanaf januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging 

 

Functies  

2017-heden Algemeen manager bij Omnis Financieel Adviesgroep  

2016-2017 Teamleider bij Incompanion Financiële Diensten 

2014-heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management 

2014-heden  Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie 

2004-2013  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal en SNS Bank 

 

Nevenfuncties 

 Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter) 

 Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris) 
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Drs. M.J.A. Visser (1952, NL, uit Amsterdam) 

RvC-lid vanaf 1 juli 2012 en vicevoorzitter. Voorzitter selectie- en remuneratiecommissie. 

 

Functie  

2011-heden  Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement 

2004-2011 Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Habion (voorzitter RvC) 

 Stichting Vastgoed ZorgSector (voorzitter bestuur) 

 Woonstichting SSW (lid RvC) 

 

P.H.M. Huijsmans RA AA (1964, NL, uit Dronten) 

RvC-lid vanaf 1 januari 2014 en voorzitter auditcommissie. 

 

Functie 

2010-heden  Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Horwath 

Foederer Accountants & Consultants  

2009-2010 Registeraccountant (directeur accountancy /kantoorvoorzitter vestiging 

Zeewolde)- Accon AVM Adviseurs & Accountants 

2002-2009 Registeraccountant (director / teamleider MKB praktijk resp. tax management & 

accounting services vestigingen Almere en Zwolle)-PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.  

 

Nevenfuncties 

 VNO-NCW Flevoland (lid) 

 Vereniging Bedrijfskring Lelystad / Ondernemersvereniging De Driehoek (lid) 

 

ir. G.N. Sweringa (1955, NL, uit Dronten) 

Directeur-bestuurder 

 

Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW 

 Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter) 

 WoonEnergie (lid RvA) 

 Aenergie (lid RvA) 

 Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid) 

 RBON werkgroep Transitie Vastgoed (voorzitter) 

 Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid) 

 Kandidaatstellingscommissie Aedes (lid) 

 Provincie Flevoland – bestuurlijke kopgroep energie 2050 

 Strategische Klankbordgroep Duurzamer Wonen Aedes (lid) 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College (lid RvT) 

 Flevo-Landschap (voorzitter RvT) 

 IMpact (lid RvA)  

 Inkomend voorzitter Rotary Dronten 
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Bijlage 2 – Rooster van aan- en aftreden RvC 

 

  

Naam 

 

Functie Benoeming  

per 

1e keer 

herbenoemd 

 

Einde 

zittingstermijn 

/ aftreden 

Max. duur 

lidmaatschap 

RvC tot 

Mevrouw  

L.M. 

Bouwmeester 

Lid voordracht 

HBV 

Voorzitter per 

1/1/2014 + lid 

selectie- en 

remuneratie-

commissie 

1/1/2011 1/1/2015 1/1/2019 1/1/ 2019 

De heer  

H.L van Boven 

Lid 

auditcommissie  

1/1/2010 1/1/2014 1/1/2018 1/1/2018 

Mevrouw  

M.J.A. Visser 

Vicevoorzitter 

vanaf 1/4/2017 + 

voorzitter selectie- 

en remuneratie-

commissie 

1/7/2012  1/7/2016 1/7/2020 1/7/2020 

De heer  

A.J. Kerkvliet  

Lid voordracht 

HBV 

 1/1/2014 

 

 1/1/2018 1/1/2022 

De heer 

P.H.M. 

Huijsmans 

Voorzitter 

auditcommissie + 

Vicevoorzitter van 

1/1 t/m 31/3/2017 

1/1/2014 

 

 1/1/2018 1/1/2022 
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