
E E n  u i t g a v E  v a n  d E  v E r E n i g i n g  v a n  t o E z i c h t h o u d E r s  i n  w o n i n g c o r p o r a t i E s

toezien in legitimiteit

handreiking voor toezichthouders in  
woningcorporaties

Toezien in legitimiteit. De titel van deze VTW-publicatie verwijst allereerst naar de 
betrokkenheid van het intern toezicht bij de legitimiteit van woningcorporaties. 
Die legitimiteit is inmiddels een heuse kwestie geworden. Een kwestie die aandacht 
en actie vraagt van vele betrokkenen bij de corporatie. Niet in de laatste plaats van 
toezichthouders in woningcorporaties. Aandacht en actie van Raden van Toezicht zijn 
eveneens vereist waar het de legitimiteit van het intern toezicht zelf betreft, de tweede 
betekenis van de titel van deze publicatie. Ook die legitimiteit is niet vanzelfsprekend.

In deze publicatie worden de legitimiteit van de woningcorporatie en van het intern 
toezicht geagendeerd als thema’s voor Raden van Toezicht. Het begrip legitimiteit 
wordt ontleed, nodig voor begrip en grip op het vraagstuk. Maar vooral biedt de 
publicatie handreikingen voor toezien in legitimiteit. Hoe kan de raad zelf bijdragen 
aan de eigen legitimiteit, bijvoorbeeld in samenstelling en functioneren? In elk geval 
door aan te vonken in plaats van af te vinken. En door aanspreekbaar te zijn en te 
werken aan versterking van de verbindingen met de samenleving. Handreikingen ook 
voor toezien van de raad op de legitimiteit van de corporatie. In de publicatie worden 
tal van suggesties gedaan hoe het intern toezicht zicht krijgt op de legitimiteit van de 
corporatie. Er worden inspirerende voorbeelden beschreven uit de maatschappelijke 
praktijk waarmee corporaties aan hun legitimiteit kunnen werken. 

Toezien in legitimiteit biedt daarmee handvatten voor toezichthouders om te werken 
aan een denkbaar én wenkend perspectief. Dat van vanzelfsprekende corporaties en 
maatschappelijk gedreven governance.
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