Governance KWH
Algemeen
KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorporaties als leden. Woningcorporaties die lid worden
van de vereniging ‘verplichten’ zich om zich te laten meten met één of meer KWH-labels. Met het lidmaatschap
worden zij ‘mede-eigenaar’ van het betreffende KWH-label. Dit is belangrijk bij de doorontwikkeling van deze
labels. 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 de KWH-labels 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, onderschrijft KWH de principes zoals vastgelegd in de
GovernanceCode Woningcorporaties. Op onderdelen wijkt KWH af van deze code:


Benoemingsperiode directeur-bestuurder



Remuneratierapport



Diversiteit binnen de RvC



Wervingsprocedure nieuwe leden



Opstellen financiele berichten



Functioneren accountant



Vertaling dialoog belanghebbenden naar beleid



Visitatie

Een toelichting op deze afwijkingen vindt u op onze website www.kwh.nl.

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.
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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 directeurbestuurder) 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 governance structuur. 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 in 2014
Naam

: mevrouw drs. H.J. van den Berk

Geboortedatum

: 6 oktober 1962

Functie

: Voorzitter RvC

Benoeming

: 1 juli 2014

Lopende termijn

: Tot 1 juli 2017, daarna herbenoembaar

Honorering

: € 8.219,- per jaar*

Beroep

: Directeur-bestuurder Havensteder

Relevante nevenfuncties

: vicevoorzitter RvT Stichting MEE Zuid-Holland Noord
voorzitter Stichting Tech You

Naam

: Mw. drs. S. Hietbrink

Geboortedatum

: 02 mei 1956

Functie

: Lid

Benoeming

: 16 februari 2010

Lopende termijn

: Tot 16 februari 2016, niet hernoembaar

Honorering

: € 5.392,- per jaar*

Beroep

: Management Consultant

Relevante nevenfuncties

: Commissaris Landschap Noord-Holland
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Naam

: Dhr. mr. drs. H.P.Th. Coebergh

Geboortedatum

: 16 september 1966

Functie

: Lid

Benoeming

: 16 februari 2010

Lopende termijn

: Tot 16 februari 2016, niet hernoembaar

Honorering

: € 5.392,- per jaar*

Beroep

: Partner Coebergh Communicatie en PR
Lector PR en Social Media Hogeschool Leiden

Relevante nevenfuncties : Bestuur Nederlands Centrum voor directeuren en commissarissen
Bestuur ASVO-School
* Honorering is inclusief onkostenvergoeding
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