
 
Het programmamanagement van de incompany 
masterclasses wordt namens de VTW uitgevoerd door  
GovernanceQ. Alle VTW masterclasses kunnen hiermee 
op maat binnen uw organisatie worden verzorgd.
 
Toezichtvisie, toezichtkader en informatievoorziening
|| Voor|goed|toezicht|is|het|van|belang|te|weten|waar|u|voor|staat|als|RvC

Algemene orientatie over de rol die u als commissaris individueel en als  

RvC als geheel nastreeft. Verdiept de kennis en inzichten in de algemene  

praktijk. Theorie en praktijk, mede aan de hand van levendige casuïstiek.

Strategieontwikkeling in de volkshuisvesting
|| De|woningwet|als|uitgangspunt

Geeft inzicht in kenmerken van strategieontwikkeling bij corporaties, 

met volkshuisvestelijke doelen als vertrekpunt en vastgoed als middel om  

doelen te realiseren. Bespreekt rol van RvC, bestuur en stakeholders.

Governance Code
|| Verdieping|in|cultuur|en|gedrag|gerelateerd|aan|eigen|omgeving

Laat de Governance Code leven. Door gezamenlijk de vijf principes te 

bespreken aan de hand van wat maatschappelijk gangbaar is en uw eigen 

praktijk krijgt u inzicht in mogelijke optimalisatie van uw governance.

Risicomanagement
|| Inzicht|in|risico’s|en|risicobeheersing|en|praktijk|van|toezicht|RvC

Geeft inzicht in risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan 

helpen risico’s te beheersen. Bespreekt de rol van de RvC en geeft 

handvatten voor de toezicht praktijk.

De RvC in juridisch perspectief
|| Relevante|(nieuwe)|wet-|en|regelgeving|en|de|interpretatie|daarvan

Specialisten verdiepen uw kennis hierover en wat dit betekent voor een  

behoorlijke taakvervulling in uw praktijk met praktisch tips en handvatten.

Toezicht op financiën
|| Verantwoordelijkheid|en|governance|impact|RvC

Voorziet commissarissen van kennis op financieel gebied, met bijzondere 

aandacht voor de specifieke financiële aspecten van corporaties,  

zoals de verschillende waarderingssystemen, investeringsvoorstellen 

en de rol en spelregels van de externe toezichthouders.

Werkgeverstaken
|| De|werkgeversfunctie|in|de|breedte|incl|beoordeling|en|beloning

Verdiept inzicht in de werkgeversfunctie van de RvC. Zoomt in op de 

beloningsmogelijkheden binnen de kaders van de WNTT en op het 

beoordelingsgesprek met de bestuurder, ook met het oog op het 

toekomstperspectief.

Toezicht houden op bouwopgaven en renovaties
|| Ontwikkelingen,|valkuilen|en|kneepjes|van|het|vak

Biedt basiskennis over bouw en renovatie en geeft de commissaris 

houvast bij het vraagstuk waarop te letten. Informeert over nieuwe 

ontwikkelingen en methoden bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren.

Zorgvastgoed
|| Strategische|vastgoedvraagstukken|zorgsector|incl|wet-|en|regelgeving

Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van zorgvastgoed en  

veranderende wensen van de doelgroep. Geeft inzicht in de strategische 

vastgoedvraagstukken en -risico’s in de zorgsector, om zo keuzes van 

de eigen corporatie goed te kunnen beoordelen.

Effectieve interventies
|| Met|effectieve|interventies|verhoogt|u|de|impact

Vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de raad van  

commissarissen en beoogt de sensitiviteit - van ook ervaren commis-

sarissen - te verhogen om zo tijdig adequaat op te kunnen treden.

De RvC en de stakeholders
|| De|aanspreekbare|commissaris|in|de|dialoog|met|de|stakeholders

Geeft inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van 

invloed zijn op de corporatie en de beoordeling door de stakeholders. 

Bespreekt de rol van de commissaris. Gaat in op de relatie van  

de bestuurders met de stakeholders en het toezicht daarop.

Effectieve communicatie in de boardroom
|| Goed|waarnemen,|juist|interpreteren|en|effectief|communiceren

Geeft inzicht in technieken en tactieken om de communicatie 

in de bestuurskamer te optimaliseren. Geeft handvatten om op 

constructieve wijze regie te nemen.

De RvC, de accountant en de auditcommissie
|| Hoe|kunt|u|optimaal|samenwerken|en|van|elkaar|gebruik|maken|

Actualiseert en verdiept de kennis van de zich ontwikkelende 

taken van de accountant en de geïntensiveerde rol van de raad van 

commissarissen. Gaat verder in op de relatie tussen auditcommissie 

en raad van commissarissen en mede ook de accountant.

Corporate governance en de rol van de RvC
|| Kerntaken|van|de|RvC|vertaalt|naar|de|weerbarstige|praktijk

Wat hoort op de vergadertafel van de RvC thuis? Hoe houd je de vinger 

aan de pols? Welke interventiemogelijkheden heeft de commissaris? 

Hoe ver ga je met de klankbordfunctie? Herbenoeming van een 

commissaris? Verhouding RvC met stakeholders? Er worden praktische 

handreikingen gegeven en good practices geschetst.

Assetmanagement in perspectief van vastgoedsturing
|| Rol,|verantwoordelijkheid|RvC

Geeft inzicht in asset management en plaatst dit in het bredere 

perspectief van integrale vastgoedsturing bij corporaties. Zoomt in op  

de rol en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen in deze.

Advies voor bestuur, 
toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor raden  
van commissarissen van corporaties

PE punten | Voor het volgen van incompany masterclasses  
worden PE punten verleend volgens de systematiek van VTW.
Dit is voor elk vol educatieuur 1 PE punt.
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Voor meer informatie | www.governanceq.nl  
of neem vrijblijvend contact op. 
Alle combinaties van onderwerpen zijn mogelijk.  
Andere onderwerpen op maat op aanvraag.

http://www.governanceq.nl

