Governance KWH
Algemeen
KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorporaties als leden. Woningcorporaties die lid worden
van de vereniging nemen deel aan het huurdersonderzoek. Leden keuren het beleid op hoofdlijnen goed.

KWH staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC)
houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de wijze waarop het beleid wordt vormgegeven.

Daarnaast kent KWH een Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV), die bevoegd is het KWH-label toe te
kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. De CKV is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet
werkzaam zijn bij KWH of bij een woningcorporatie en die beschikken over ruime kennis en ervaring op het
gebied van de volkshuisvesting, zakelijke dienstverlening en de wetenschap.

Hoewel KWH geen woningcorporatie is, onderschrijven wij de principes zoals vastgelegd in de
GovernanceCode Woningcorporaties.

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder bestuurt KWH. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van
KWH, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De
directeur-bestuurder werkt hiertoe nauw samen met de adjunct-directeur met wie de dagelijkse aansturing wordt
gerealiseerd. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en aan de leden.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit drie personen.

Algemene taken
De algemene taak van de RvC bestaat uit twee onderdelen:
▪

Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging en
de met haar verbonden onderneming.

▪

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de organisatie. Bij het
toezicht op KWH is de volgende visie leidend:

Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de doelstellingen passend binnen de visie en missie van KWH.
Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk. De Raad van Commissarissen bewaakt of het
bestuur de organisatie op de gekozen koers houdt.

Bijzondere taken
De RvC heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden:
▪

Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten en het schorsen van de uitvoering van besluiten.

▪

Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

▪

Het optreden als werkgever van het bestuur met onder meer de volgende taken: het bestuur (de directeur-
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bestuurder) benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan.
▪

Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de
accountant.

▪

Sparringpartner van de bestuurder.

▪

De vertegenwoordiging van de rechtspersoon in geval van tegenstrijdig belang van de bestuurder.

▪

Contact onderhouden met de medewerkers.

▪

Het bevorderen van het belang van KWH door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de
organisatie.

De RvC is samen met de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een goede governancestructuur. Als
richtlijn hanteert de RvC het verantwoordingskader, zoals aangemerkt in de Governancecode
Woningcorporaties. De samenstelling van de RvC is vastgelegd in een uitgebreid profiel. Op de werkwijze van
de RvC is een reglement van toepassing.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Naam

: mevrouw drs. H.J. van den Berk

Geboortedatum

: 6 oktober 1962

Functie

: Voorzitter RvC

Benoeming

: 1 juli 2014

Lopende termijn

: Tot en met 30 juni 2022, niet hernoembaar

Honorering

: € 13.500,- per jaar*

Beroep

: Directeur-bestuurder Havensteder

Relevante nevenfuncties

: lid raad van toezicht Xtra zorg- en welzijn (Haaglanden),
voorzitter financiële commissie.

Naam

: Mw. mr. drs. A. Th. Van der Wal

Geboortedatum

: 7 december 1964

Functie

: Lid

Benoeming

: 1 februari 2017

Lopende termijn

: Tot en met 31 januari 2021, herbenoembaar

Honorering

: € 9.033,- per jaar*

Beroep

: Directeur Move to Change

Relevante nevenfuncties

: lid commissie PE toezichthouders corporaties,
lid van RvT ROC ID college, lid van RvT Wilde Ganzen

Naam

: Dhr. A.R.J. van der Jagt

Geboortedatum

: 25 februari 1965

Functie

: Lid

Benoeming

: 3 mei 2017

Lopende termijn

: Tot en met 2 mei 2021, herbenoembaar

Honorering

: € 9.033,- per jaar*

Beroep

: bestuursadviseur adviesbureau Berenschot

Relevante nevenfuncties : erelid en oud-voorzitter Logeion, de Nederlandse
beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals
* Honorering is inclusief onkostenvergoeding
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