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Inleiding 

 

Het jaarplan 2016 vormt de brug tussen de meerjarenstrategie 2013-2016 en de nog 

vast te stellen meerjarenstrategie 2017-2020.  

 

Wat hetzelfde blijft, is de hoofdtaak van de VTW: het versterken en verbeteren van de 

kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht bij woningcorporaties. Met 

aangescherpte wettelijke regels, ligt onze primaire taak om blijvend te werken aan 

‘cultuur en gedrag’. We zoeken in 2016 nog meer het contact en de verbinding met onze 

leden.  

 

Met de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015 verandert er veel in de sector. Dat de 

huidige meerjarenstrategie van de VTW in 2016 afloopt, is in dit opzicht een gelukkige 

bijkomstigheid. Zo kan de VTW in haar strategie voor de komende jaren ook inspelen op 

de schuivende panelen in de wetgeving. 

 

Een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken 

zijn bij de uitvoering van de Woningwet is wenselijk. De VTW zal in 2016 meer de 

samenwerking zoeken met huurders en gemeenten (en belanghouders als de Woonbond 

en de VNG), nu deze groepen een zwaardere rol hebben gekregen in de Woningwet. Ook 

wil de VTW meer gaan samenwerken met branchevereniging Aedes om zo onze krachten 

beter te bundelen.  

 

De meerjarenstrategie 2017-2020 wordt (volgens de huidige planning) op een extra 

Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2016 vastgesteld, na consultatie van de leden. 

Op dit moment kunnen we daar nog niet al te veel op vooruit lopen. Wel blijven in elk 

geval de drie pijlers van de VTW in stand: de taken als beroepsvereniging; als 

belangenbehartiger voor onze leden;  en als bevorderaar van de kwaliteit van het interne 

toezicht. 

 

Het jaarplan 2016 wordt besproken en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in 

november 2015.  
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Activiteiten als beroepsvereniging – ga zo door 

De VTW streeft naar sterk, deskundig, onafhankelijk, kritisch, integer en transparant 

toezicht en (daarom) naar professionalisering van de toezichthouders. De VTW 

ondersteunt in kennis over volkshuisvesting, corporatiefinanciën en het vak van toezicht 

houden op woningcorporaties (i.e. private organisaties met een maatschappelijke taak en 

een publiek belang). De vereniging bevordert de ontwikkeling van deskundigheid, 

vaardigheden en beroepshouding via debat, opleiding, onderzoek en raadpleging, en laat 

daarbij ruimte voor meningsverschillen. 

 

Informeren en communiceren  

De VTW informeert én betrekt haar leden. De VTW informeert haar leden zodat zij op de 

hoogte zijn van relevante ontwikkelingen (in de vereniging, de sector en het interne 

toezicht) én weten dat hun mening telt. Dit doet zij via ledenbijeenkomsten, de VTW-

website, social media (LinkedIn en Twitter), de e-NIEUWS en de VTW-nieuwsmonitor. 

 

De VTW maakt waar mogelijk gebruik van de deskundigheid van haar leden. Teneinde 

het draagvlak en de legitimiteit van belangrijke verenigingsbesluiten te vergroten, 

betrekt de VTW haar leden ook op andere manieren bij de besluitvorming dan via de 

Algemene Vergadering; bijvoorbeeld door regionale raadplegingsbijeenkomsten, digitale 

raadplegingen en elektronisch stemmen.  

 

Het directe contact met leden en het vergroten van de betrokkenheid van leden bij de 

activiteiten van de VTW is een speerpunt in 2016. De VTW wil op een andere wijze gaan 

kijken naar het ledenbestand met het organiseren van activiteiten en de communicatie 

met de leden.  De VTW wil onder meer gaan inzetten op de structurele regionale binding 

met de leden, o.a. in de vorm van regionale themabijeenkomsten en regionale 

masterclasses. Daarnaast zoekt de VTW de dialoog met leden op basis van schaalgrootte 

van de corporatie. We streven naar een evenwichtigere vertegenwoordiging van met 

name de grote corporaties.  

De VTW zoekt ook actiever de samenwerking met andere belanghouders in de sector. 

Omdat de VTW zich meer richt op deze partijen, zal in 2016 de focus minder liggen bij 

activiteiten met andere toezichthoudersverenigingen, zoals NTVZ en VTOI. De contacten 

op bilateraal niveau blijven gehandhaafd.  

 

Professionaliseringsactiviteiten 

De VTW wil voor haar leden een kennisbron zijn en blijven. Inhoudelijke verdieping, 

reflectie en kennisdeling vormen de essentie van de professionaliseringsactiviteiten. 

Hierin is nadrukkelijk ook aandacht voor de juiste houding en het juiste gedrag van 

http://www.vtw.nl/20/home.html�
http://www.vtw.nl/20/home.html�
http://www.linkedin.com/groups?gid=3847422�
https://twitter.com/CorporatiesRvC�
http://www.vtw.nl/85/e-nieuws.html�
http://leden.vtw.nl/?page=nieuwsmonitor�


6 
 

toezichthouders. De VTW wil hierbij zo veel mogelijk aansluiting vinden bij  de wettelijke 

regels omtrent de toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid van commissarissen (fit 

en proper toets). De VTW volgt ontwikkelingen met betrekking tot de fit en proper toets 

op de voet, zoekt het overleg met de ILT / Aw om de toets te verbeteren en biedt waar 

nodig hulpmiddelen en ondersteuning aan.   

  

Ledenbijeenkomsten 

De VTW biedt commissarissen de mogelijkheid deel te nemen aan ledenbijeenkomsten 

over actuele thema’s. Deze vinden zo veel mogelijk regionaal plaats en staan in het 

teken van o.a.: de toekomst van de corporatiesector, de nieuwe woningwet en de 

legitimering van corporaties. Hierbij werkt de VTW samen met stakeholders als Aedes, 

BZK, ILT, NVBW, VNG, Woonbond en WSW. Een aantal van deze bijeenkomsten die 

vooral gericht zijn op kennisoverdracht kunnen online via het internet worden gevolgd. 

Hiervoor worden webinars georganiseerd. 

 

Masterclasses 

De VTW organiseert ook in 2016 een uitgebreid masterclassprogramma. Leden  

vergroten zo hun kennis en ontwikkelen daarmee hun competenties.  Het doel is de 

verdere verbetering van  de kwaliteit van het interne toezicht. Hieronder valt onder 

meer:  

• De introductie 'De nieuwe commissaris' - deze wordt in 2016 minimaal zes maal 

aangeboden - en andere masterclasses via open inschrijving, gericht op 

woningcorporaties.  

http://www.vtw.nl/23/workshops.html. 

• De leergang voor aankomend commissarissen. 

http://www.vtw.nl/237/leergang.html 

• Incompany masterclasses.  http://www.vtw.nl/masterclasses-incompany 

• Inspiratiegroepen over “do’s & don’ts” in de toezichtpraktijk, onder begeleiding 

van een inspirator en moderator.  

http://www.vtw.nl/284/todt-inspiratiegroepen.html)  

 

Activiteiten voor specifieke doelgroepen 

De VTW biedt   specifieke bijeenkomsten aan voor leden van kleine, middelgrote en grote 

corporaties  Hierbij zoekt de VTW samenwerking met de Vernieuwde Stad en het MKW.  

 

Overige activiteiten 

De VTW verzorgt ook in company masterclasses.  op verzoek van RvC’s, bij hen op 

locatie inleidingen en discussies over (actuele) ontwikkelingen op het gebied van (het 

http://www.vtw.nl/23/workshops.html�
http://www.vtw.nl/237/leergang.html�
http://www.vtw.nl/masterclasses-incompany�
http://www.vtw.nl/284/todt-inspiratiegroepen.html�
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interne) toezicht bij corporaties. Dit biedt de VTW tevens de mogelijkheid het contact 

met leden te versterken en de betrokkenheid van leden bij de VTW te vergroten. De VTW 

wil deze activiteit intensiveren. 

De VTW zal ook betrokken blijven bij een gezamenlijke bijeenkomst over toezicht, samen 

met de toezichthouderverenigingen in de zorg, het onderwijs,  kinderopvang, cultuur en 

pensioenwereld. 

 

De VTW agendeert samen met andere partijen het thema ‘leiderschap in de 

corporatiesector’. In 2016 worden activiteiten gestart op dit onderwerp. 

 

Publicaties 

De VTW biedt commissarissen nieuwe publicaties/handreikingen met handvatten voor 

een goede invulling van de toezichtpraktijk. De VTW screent alle bestaande 

publicaties/handreikingen op actualiteitswaarde en actualiseert deze indien nodig. De 

VTW betrekt de handreikingen ook in de online ontsluiting van relevante informatie. 

 

Permanente educatie 

De VTW heeft met ingang van 1 januari 2015 een permanent educatie systeem ingesteld. 

De Woningwet bepaalt dat “de RvT zich blijvend dient te voorzien van de benodigde 

kennis en vaardigheden voor uitoefening van het toezicht” (art. 31 lid 2 Woningwet). Het 

systeem dat de VTW hanteert, helpt om invulling te geven aan de wettelijke verplichting 

die een commissaris heeft.  

Het systeem wordt gereguleerd door middel van een PE-puntensysteem. VTW-leden die 

een toezichthoudende functie bij een woningcorporatie vervullen, moeten, als 

voorwaarde voor het lidmaatschap van de VTW, in de kalenderjaren 2015 en 2106 in 

totaal minimaal 10 PE-punten behalen.  

Er is een PE ledencommissie ingesteld. Deze commissie heeft de taak Permanente 

Educatie van commissarissen te bevorderen in het kader van effectief toezicht op 

woningbouwcorporaties. Zij zal de toezichthouders daarvoor handreikingen bieden en zal 

periodiek, met de branche, nagaan in hoeverre corporaties daarnaar op weg zijn. De 

commissie adviseert het bestuur jaarlijks over de voortgang en verbetermogelijkheden. 

In 2018 evalueert de commissie het PE systeem. 

 

Richtlijn werving en selectie van commissarissen 

De VTW beschrijft op een heldere en beknopte wijze de stappen voor werving en selectie 

van commissarissen, alsmede de vragen die een RvC zich daarbij moet stellen. Ook biedt 

de VTW een aantal hulpinstrumenten die het werving- en selectieproces ondersteunen 

zoals voorbeeldprofielen voor commissarissen; training gericht op het voeren van 
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selectie- en competentiegesprekken; concretisering van (de gedragsniveaus van) de 

competenties uit het BTIV; handvatten voor het adequaat invullen van de 

geschiktheidsmatrix; handvatten voor de teamsamenstelling van de RvC.  

De VTW zal in 2016 hulpmiddelen en handreikingen maken  voor de fit en proper test 

van commissarissen. Uitvoering van deze opdracht ligt bij Berenschot. De VTW heeft voor 

dit project een subsidie van € 60.000 ontvangen van de stichting Fonds Leren en 

Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW). 

 

Zelfevaluatie 

De VTW heeft in 2015 een ledencommissie ingesteld die zich richt op de kwaliteit van de 

(externe) zelfevaluatie. De commissie komt in 2016 met aanbevelingen en een 

aangepaste handreiking over zelfevaluaties.  
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Activiteiten als belangenbehartiger – laat lef zien! 

In de rol van belangenbehartiger zet de VTW zich namens de leden in voor het uitdragen 

van de wezenlijke betekenis van het intern toezicht voor het maatschappelijk en 

doelmatig functioneren van corporaties en de maatschappelijke waardering daarvan. 

 

Lobby 

De VTW speelt in op actuele thema’s en de maatschappelijke discussie die te maken 

hebben met het intern toezicht en daaraan gerelateerde kwesties binnen de 

corporatiesector. Hiertoe behartigt de VTW de belangen van de leden bij de relevante 

ministeries, belanghouders en de politieke partijen. Hierbij zijn wij een volwaardige 

gesprekpartner. 

De VTW gaat verder met de eerder gekozen lobbythema’s: de inrichting van het 

corporatiestelsel, de positie en kwaliteit van het interne toezicht, cultuur en gedrag in de 

sector, de honorering van bestuurders en commissarissen. Tevens hebben we blijvend 

aandacht voor een aantal knelpunten in de sector, zoals de verhuurderheffing. 

 

Op dat laatste thema zal er vooral aandacht zijn voor de gevolgen voor de betaalbaarheid 

van sociale huurwoningen, zeker in het kader van de kerntaakdiscussie van corporaties.  

 

Bestuur en toezicht groeien dichter naar elkaar toe, zeker als het de strategie van 

corporaties betreft. De VTW wil in dit kader meer samen met Aedes optrekken op 

inhoudelijke corporatiedossiers en de discussie aangaan met de relevante partijen binnen 

en buiten de sector over de relatie tussen bestuur en toezicht.  

 

Grote wetgevingstrajecten zijn er voor 2016 op voorhand niet voorzien. Dit kan uiteraard 

nog veranderen. De regering in 2016 waarschijnlijk met voorstellen komen voor de 

invoering van een WNT 3. Hierbij zal het hele loongebouw in lijn worden gebracht met de 

WNT 2.  

 

Samenwerking  

Met andere partijen in de sector  

De VTW werkt ook samen met belanghouders in de sector, zoals Aedes, de Nederlandse 

Woonbond, de NVBW, de VNG en anderen. De VTW wil nadrukkelijker de samenwerking 

met deze partijen zoeken in 2016. Een goede afstemming en samenwerking tussen de 

verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Woningwet is wenselijk. 

Zo zal de VTW gezamenlijke bijeenkomsten organiseren met Aedes. Ook wordt met de 

NVBW samengewerkt om de relatie tussen de RvC en bestuur te versterken. Verder zal 
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er in 2016 een gezamenlijk congres met Aedes en de NVBW worden georganiseerd over 

leiderschap in de corporatiesector.  

 

Met andere toezichthoudersverenigingen 

De VTW heeft de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld in de samenwerking met 

de andere toezichthoudersverenigingen. Onze ervaring is dat de corporatiesector, mede 

gedwongen door de omstandigheden, “verder” is in ontwikkeling dan andere sectoren. 

Een gezamenlijk congres zal in 2016 waarschijnlijk op kleinere schaal georganiseerd 

worden. Hoewel we de verbinding met de zuster verenigingen blijven zoeken, doen we 

dit minder intensief en meer bilateraal.  

 

Communicatie 

De VTW neemt actief deel aan het maatschappelijk debat over intern toezicht en de 

corporatiesector en communiceert daar helder over naar leden en belanghouders. De 

VTW gaat verder op de ingeslagen weg door de dialoog aan te gaan met relevante 

partijen en de standpunten uit te dragen. De professionalisering van de Public Affairs en 

de communicatie gaat door. De website is hierin een belangrijk instrument. 

 

De VTW communiceert met de leden over de effecten van de Woningwet voor corporaties 

en het interne toezicht. Met name over de positie van het interne toezicht, de inrichting 

van het externe toezicht, de relatie tussen het interne en het externe toezicht en de 

wettelijke regels omtrent de toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid van 

commissarissen.  
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Activiteiten wegens het bevorderen van de kwaliteit van het intern toezicht en 

het stellen van beroepsregels – strenger en sterker 

De VTW dient ook een algemeen maatschappelijk belang en staat voor professioneel, 

integer en transparant toezicht. De VTW draagt hieraan bij door het bevorderen van de 

kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. De VTW is 

het geweten van het interne toezicht. De VTW zwengelt discussie, onderzoek en evaluatie 

aan, oefent invloed uit op de definiëring van de kaders en codes en is nadrukkelijk actief 

bij het handhaven van de door haar uitgedragen normen die voor leden algemeen geldig 

en bindend zijn en die gelden als lidmaatschapseisen van de vereniging. De VTW zal 

regelmatig publiekelijk laten zien hoe haar leden presteren.   

 

Bevorderen van de kwaliteit van het interne toezicht  

De doelen van de VTW zijn met de laatste statutenwijziging in 2013 opnieuw 

gedefinieerd. De “rol van bewaker” is daarbij gewijzigd in “het bevorderen van de 

kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties”.  

 

In de eerste plaats zijn de leden zelf verantwoordelijk voor het bevorderen van de 

kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht. De VTW roept de leden ook op om 

elkaar aan te spreken op houding en gedrag.  

 

Leden kunnen dilemma’s en gevoelige dossiers in volstrekte vertrouwelijkheid bespreken 

met de onafhankelijke Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken. 

 

Lidmaatschapseisen 

De VTW bevordert en stimuleert de kwaliteit van het interne toezicht niet alleen door de 

activiteiten van de VTW als beroepsvereniging. De VTW is nadrukkelijk actief bij het 

handhaven van de eisen die het lidmaatschap van de vereniging stelt. Daarbij merkt de 

VTW op dat de externe toezichthouder verantwoordelijk is voor de regels die de wetgever 

stelt.  

De VTW is alleen verantwoordelijk voor de eigen interne verenigingsregels: de statuten, 

het huishoudelijk reglement en de door de Algemene Ledenvergadering voor alle leden 

bindend verklaarde beroepsregels, zoals de Governancecode Woningcorporaties.  

 

Jaarlijks worden de visitatiescores Governance, de honorering van en zittingstermijnen 

commissarissen opgevraagd en gepubliceerd.  

Het in 2015 ontwikkelde format voor het RvC jaarverslag zal ook dienen  voor het 

monitoren van een aantal actuele vraagstukken..  
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Governancecode commissie 

De VTW zal samen met Aedes, als eigenaren van de Governancecode Woningcorporaties, 

een Governancecode commissie inrichten (aangepaste Aedescodecommissie). Ieder die 

hierbij een redelijk en direct belang heeft, kan de commissie om een uitspraak verzoeken 

over het handelen of nalaten van een lid in strijd met de Governancecode. Leden kunnen 

bij de commissie ook terecht voor individueel en algemeen advies. 

 

De aanspreekbare commissaris / Wij toetsen ons toezicht 

Het experiment “De aanspreekbare commissaris” (vanaf 2012) en de campagne “Wij 

toetsen ons toezicht” (vanaf 2013) hebben  in 2015 een nieuwe impuls gekregen (o.a. 

door de aandacht in de woningwet en de Governancecode). In 2016 wordt nadrukkelijk 

hierop voortgebouwd. Er wordt samen met RvC’s methodieken ontwikkeld, uitgewerkt en 

getest voor maatschappelijke aanspreekbaarheid.  

Voorbeelden van best practices worden actief opgehaald en door de VTW uitgedragen via 

de website en de e-NIEUWS. Ook worden er (thema)bijeenkomsten gehouden en een 

publicatie uitgebracht. Leden worden betrokken bij de verdere uitwerking hiervan. Eén 

van de onderwerpen die hieraan wordt gekoppeld is de legitimering van de 

woningcorporatie.  
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Verenigingsorganisatie 

 

Contributie 

De contributie wordt in 2016 geïndexeerd met 1.0% (CPI 2014). 

http://www.vtw.nl/70/contributie.html 

 

Bestuur VTW 

De leden van het bestuur zijn door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. De 

taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk 

reglement en het bestuur protocol. 

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden dat door het bestuur is 

vastgesteld en ontvangen een vaste vergoeding die is vastgesteld door de algemene 

vergadering. 

 
De samenstelling van het VTW-bestuur is zoals in onderstaand rooster van aftreden staat 

aangegeven. 

Naam Functie Benoemd Aftredend 

1e periode 

Herbenoembaar Aftredend 

2e periode 

Heino van 

Essen 

Voorzitter 06-2008 06-2012 Nee 2016 

 

Denise 

Bakker* 

Vicevoorzitter 11-2011 11-2015 Nee 2019 

Bas Jan van 

Bochove 

Lid 06-2013 06-2017 Ja 2021 

Ellen Bal Penningmeester 11-2013 11-2017 Ja 2021 

Sigrid 

Helbig 

Lid 11-2013 11-2017 Ja 2021 

*Mits herbenoemd in ALV 24-11-2015 

Noot: Het rooster van aftreden na de 1e periode is een bestuursbesluit en kan op basis 

van veranderende omstandigheden worden aangepast binnen de statutaire bepalingen. 

 

In juni 2016 neemt Heino van Essen, na 8 jaar, afscheid als voorzitter van de VTW. De 

werving en selectie van een nieuwe voorzitter zal in november 2015 worden gestart. De 

precieze inzet en vergoeding van de nieuwe voorzitter na juni 2016 is op dit moment nog 

niet bekend. 

De commissies (commissie van aanbeveling en beroep, financiële commissie en PE 

commissie), inclusief de bemensing, zijn beschreven op de VTW-website. 

 

http://www.vtw.nl/70/contributie.html�
http://www.vtw.nl/36/commissie-van-aanbeveling-en-beroep.html�
http://www.vtw.nl/37/financiele-commissie.html�
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VTW-bureau 

De samenstelling van VTW bureau is in onderstaand schema weergegeven. 

Naam Functie In dienst 

Danielle Eroglu Office manager (0,89 FTE) 2008 

Hans Geurts Beleidsmedewerker Public Affairs en 

Communicatie (0,89 FTE) 

2013 

Albert Kerssies Directeur (1 FTE) 2008 

Ingrid van der Kraan Beleidsmedewerker (0,67FTE) 2006 

Pim Steenbergen Administratieve ondersteuning; 1 

dag per week (0,2FTE) 

2015 

 

Er is bewust gekozen voor een klein en flexibel team. Een substantieel deel van de 

werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten uit het jaarplan wordt uitbesteed aan 

deskundige marktpartijen.  

 

De VTW heeft een jaarcontract met SSH-Utrecht voor ondersteuning van de 

bedrijfsvoering (financiële administratie en salarisadministratie) en voor werkzaamheden 

op het gebied van de ledenadministratie. De VTW heeft ook een jaarcontract met SSH-

Utrecht voor de huur van kantoorruimte – inclusief kantoorautomatisering en 

vergaderfaciliteiten – aan de Plompetorengracht in Utrecht. Met SSH-Utrecht vindt 

hierover jaarlijks een evaluatie plaats. Ook besteedt de VTW een aantal uitvoerende 

taken uit.  

 


