ONZE PRINCIPES
1. LEDEN VAN BESTUUR EN RVC HANTEREN WAARDEN

2. BESTUUR EN RVC ZIJN AANSPREEKBAAR EN LEGGEN ACTIEF

EN

VERANTWjOORDING AF

NORMEN DIE PASSEN BI,l DE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
Onze waarden en normen passen bij onze maatschappelijke opdracht.

Wij staan voor het behalen van maatschappelijke resultaten.
Wij staan voor een integere en open cultuur waarbinnen ruimte

is

is

Wij leggen onze maatschappelijke, operationele en financiële doelen vast.
WÍj zijn aanspreekbaar op, en leggen verantwoording af over onze prestaties en over
de strategische keuzes die we maken.

voor reflectie en tegenspraak.

eindverantwoordelijk voor deze cultuur en de RvC ziet hier op toe.
Het bestuur en RvC vervullen in die integere en open cultuur een voorbeeldfunctie
Het bestuur
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Als belanghebbenden klachteir hebben over de manier waarop wij omgaan met de code
dan zorgen wij voor een adequaie, zorgvuldige en respectvolle afhandeling.

zowel voor hun eigen corporatie als voor de hele sector

3. BESTUUR EN RVC ZrJN GESCHTKT VOOR

5- BESTUUR EN RVC BEHEERSEN DE RISICO'S
VERBONDEN AAN HUN ACTIVITEITEN
a

HUN TAAK

Wij hebben oog voor en beheersen de risico's die verbonden

r

Onze maatschappelijke opdracht vraagt om deskundige

.
r

Wii investeren permanent in onze kennis en kunde.

bestuurders en toezichthouders die geschikt zijn voor hun taak.

zijn aan onze activiteiten.
a

Hierbij hanteren wij niet alleen harde beheersmaatregelen
maar ook maatregelen die een beroep doen op het

4. BESTUUR EN RVC GAAN IN DIALOOG MET BELANGHEBBENDE

Bestuuren RvCzijnzodanigsamengesteld datde leden elkaar
aanvullen en scherp houden.

risicobesef en de moraal van medewerkers bij de corporatie.

PARTIJEN

veren19rn9van

wonlngcorpor.tl06
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Wij gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
Onze maatschappelijke doelen bepalen wij in samenspraak met bewoners en de gemeenten en we leggen die doelen vast inpresiatieafspraken

a

Daarnaast hebben wij oog voor en werken samen met andere belanghebbende partijen in de lokale netwerken,

a

Wij staan open voor feedback en discussie over de keuzes die wij maken.
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