Aandachtspunten / vragen vanuit de 4 essays, reflecties en bijeenkomsten
1.
Toezicht en bestuur
Jaap Winter en Karin van Dreven.
 Leren en oefenen, oefenen, oefenen; hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig?
 Wat kan bevorderend werken om je kwetsbaarheid en onzekerheid te tonen.
 Hoe krijg je als raad dezelfde waarden en hoe doe je dat?
 Hoe krijg je een lerende raad?
 Hoe kom je vanuit de ondervragingsmodus naar de dialoogmodus?
2.
Toezicht en Strategie
Stefan Peij en Jaap Kleijwegt.
 Hoe hou je goed situationeel toezicht onder verschillende omstandigheden en
strategieën?
 Maar hoe bepaal je de situatie? Hoe voer je het gesprek in de raad over de kwalificatie
van de situatie en hoe wordt het samen eens over de bijbehorende rol/interventie?
 Hoe varieer je met distantie en betrokkenheid?
 Hoe hou je toezicht met hoofd, hart en buik bij situationeel toezicht?
3.
Toezicht vanuit vertrouwen
Frederique Six en Dick van Ginkel / Guido van Woerkom.
 Vertrouwen en Reflectie zijn de belangrijkste steekwoorden.
 Hoe geef en toon je vertrouwen en hoe beoordeel je of er vertrouwen gegeven kan
worden.
 Hoe doe je dat vanuit je verschillende rollen?
 Hoe beoordeel je reflectief vermogen en hoe vertaal je reflectief vermogen in de
profielschets?
 Hoe bepaal je verschillende persoonlijkheden in je raad en hoe ga je om met de
groepsdynamiek in de raad?
4.
Toezicht en belanghouders
Gert van Dijk en Elma Groen
 Hoe richt je als commissaris en als raad de relatie met de stakeholders (betrokken
belanghebbenden uit de Woningwet) in? Wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je nodig
om daarin de balans met de rol van de bestuurder te vinden.
 Hoe haal je de rauwe werkelijkheid naar binnen in de raad?
 Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk luistert naar de belanghouders, met name de
huurders?
 Hoe betrek je betaalbaarheid in je relatie met je huurders?

