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Plaatsen PE-aanbod op website VTW 
 
Commissarisen bij woningcorporaties moeten in de jaren 2015 en 2016 tezamen, minimaal 10 uren 
aan PE-activiteiten besteden. Hierbij gaat het om PE-actviteiten gericht op de ontwikkeling van voor 
de corporatiecommissaris relevante competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden. 
 
Als u PE-activiteiten aanbiedt die voldoen aan de voorwaarden van de VTW dan kunt u deze op de 
website van de VTW plaatsen.  
 
Heeft u nog geen account, maak deze dan aan. Ga naar http://www.vtw.nl/account en vul de 
gevraagde gegevens in. Heeft u een account log dan in op http://www.vtw.nl/pe-activiteiten en kies 
‘PE-activiteit plaatsen’. Vul de gevraagde gegevens in. Hieronder wordt dit toegelicht. 
 
De PE-activiteit wordt uiterlijk een week na plaatsing door de PE-aanbieder zichtbaar op de website 
van de VTW, tenzij de VTW besluit niet tot plaatsing over te gaan.  
 
 
Toelichting 
 
Titel PE-activiteit Vul de titel in van de PE-activiteit. 
 
Categorie  Kies uit: 

 Coaching  
NB Hiervoor geldt één van de volgende voorwaarden: 

- Of de coach is door de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) EIA 
(European Individual Accreditation) gecertificeerd.  

- Of de coach is geregistreerd in het beroepsregister van de LVSC (Landelijke 
Vereniging voor Supervisie en Coaching).  

- Of de coach is door het ICF (International Coach Federation) gecertificeerd.  

 Open inschrijving Hieronder wordt verstaan: een congres, cursus, leergang, lezing, 
masterclass, seminar, symposium, themabijeenkomst, training, workshop e.d. die via open 
inschrijving wordt aangeboden.  
NB Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: 

- Het programma, de doelgroep en de leerdoelen zijn duidelijk omschreven.  

 Incompany Hieronder wordt verstaan: een congres, cursus, leergang, lezing, masterclass, 
seminar, symposium, themabijeenkomst, training, workshop e.d. die incompany wordt 
aangeboden.  
NB Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: 

- Het programma, de doelgroep en de leerdoelen zijn duidelijk omschreven.  

 Intervisie  
NB Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

- De intervisie gebeurt in een intervisiegroep van 5 tot 8 commissarissen van ongeveer 
hetzelfde kennis- en ervaringsniveau. Deze kennen elkaar bij voorkeur zo min 
mogelijk vanuit andere groepen.  

- Intervisie heeft het meeste succes, wanneer het op systematisch wijze wordt 
georganiseerd. Er is een aantal methodes in gebruik. Een intervisiegroep kiest zelf 
een passende methode.  

- De intervisie beslaat minimaal 6 bijeenkomsten over een periode van minimaal een 
jaar.  

- De intervisie vindt plaats onder onafhankelijke en professionele begeleiding. Dit 
betekent dat de begeleider weet wat intervisie inhoudt en aantoonbaar in staat is 
het reflecterend leren in een intervisiegroep te stimuleren en te bevorderen.  

http://www.vtw.nl/account
http://www.vtw.nl/pe-activiteiten
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- Het succes van intervisie hangt mede af van het vertrouwen tussen de deelnemers 
en de vertrouwelijkheid van de informatie, die men met elkaar deelt. De deelnemers 
en begeleider verplichten zich strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen, zodat de 
inhoud van het besprokene binnen de intervisiegroep blijft.) 

 Anders Als u kiest voor Anders kunt u zelf een categorie invullen. 
 
Bent u als PE-aanbieder geaccrediteerd/gecertificeerd/geregistreerd? Bij Coaching kiest u uit: 

- EIA/NOBCO 

- ICF 

- LVSC  
 
Meerdere keuzen zijn mogelijk. U moet ook een URL invullen naar een site of document waaruit  
blijkt dat u bent geaccrediteerd/gecertificeerd/geregistreerd. NB U kunt maar één URL invullen. 
 
Heeft u een andere categorie gekozen dan Coaching, dan kiest u Ja of Nee. Bij Ja kiest u vervolgens:  

- AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) 

- AMBA (Association of MBAs) 

- CEDEO (Centrum voor documentatie en informatie over bedrijfsexterne opleidingen) 

- EIA/NOBCO (European Individual Accreditation/Nederlandse Orde van Beroepscoaches) 

- ICF (International Coach Federation) 

- LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) 

- NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) 

- NOREA (beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland) 

- NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) 

- NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) 

- NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) 

- RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) 

- Anders NB Bij Anders mag niet CRKBO worden ingevuld, omdat CRKBO-registratie geen echt 
kwaliteitsoordeel is maar betekent dat de activiteit vrij van BTW mag worden aangeboden.  

 
Meerdere keuzen zijn mogelijk. U moet ook een URL invullen naar een site of document waaruit 
blijkt dat u bent geaccrediteerd/gecertificeerd/geregistreerd. NB U kunt maar één URL invullen. 
 
Is de PE-actviteit (primair) gericht op de ontwikkeling van competenties of op de ontwikkeling van 
vakkennis en beroepsvaardigheden? Hier moet u kiezen uit: 

- Competenties 

- Vakkennis en Beroepsvaardigheden 
 
Heeft u Competenties gekozen, geef dan aan welke. Meerdere keuzen zijn mogelijk: 

- Authenticiteit  

- Bestuurlijk inzicht  

- Helikopterview  

- Integriteit en moreel besef  

- Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid  

- Onafhankelijke oordeelsvorming  

- Teamspeler  

- Visie  

- Voorzittersvaardigheid  

- Zelfreflectie 

- Anders Als u kiest voor Anders kunt u zelf een compententie invullen. 
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Heeft u Vakkennis en Beroepsvaardigheden gekozen, geeft dan het aandachtsgebied aan. Meerdere 
keuzen zijn mogelijk: 

- Assetmanagement 

- Bedrijfslasten 

- Betaalbaarheid 

- Board dynamics RvC 

- Communicatie in RvC en met Bestuur 

- Corporate governance 

- Corporatiebranche  

- Crisiscommunicatie en reputatiemanagement  

- Efficiency 

- Externe accountant en relatie RvC 

- Financieel toezicht 

- Informatievoorziening RvC  

- Integriteit 

- Interventie RvC 

- IT en innovatie met IT  

- Juridische aspecten intern toezicht 

- Opdrachtgeverschap 

- Organisatievraagstukken  

- Projectontwikkeling en vastgoedtransacties  

- Risicomanagement  

- Strategieontwikkeling  

- Stakeholders  

- Toetsingskader RvC 

- Volkshuisvestelijk toezicht  

- Werkgeversrol RvC  

- Wet- en regelgeving en overheidsbeleid 

- (Zelf)evaluatie RvC 

- Zorgvastgoed 

- Anders Als u kiest voor Anders kunt u zelf een aandachtsgebied invullen. 
 
Aantal bijeenkomsten (optioneel) Geef aan hoeveel bijeenkomsten de PE-activiteit beslaat. Als u  
niets invult staat bij zoekresultaten: Aantal bijeenkomsten op aanvraag. 
  
Startdatum PE-activiteit en Einddatum PE-activiteit (optioneel) Als u geen startdatum invult staat bij 
zoekresultaten: datum op aanvraag . Als de PE-activiteit uit meerdere bijeenkomsten bestaat vul dan 
bij einddatum de datum van de laatste bijeenkomst in.  
 
Plaats en Locatie (optioneel) Vul de gemeente/stad in waar de PE-activiteit plaatsvindt. Als u bij 
beide niets invult staat bij zoekresultaten: Plaats/Locatie op aanvraag. 
 
Prijs (optioneel) U kunt alleen een getal invullen. Als u niets invult staat bij zoekresultaten: Prijs op 
aanvraag. Als u een prijs invult, dan moet u aangeven of het exclusief BTW is of vrij van BTW. 
 
NB gebruik geen punt. Noteer duizend euro als: 1000 
 
Niveau (optioneel) U moet kiezen uit: 

- Basis 

- Verdieping 

- Specialisatie 

- Maatwerk 
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Als u niets invult staat bij zoekresultaten: Niveau op aanvraag. 
 
Doelgroep U moet kiezen uit: 

- Auditcommittee(leden) 

- Commissarissen 

- Commissarissen en Bestuurders 

- Remuneratiecommissie(leden) 

- RvC 

- Voorzitters RvC 

- Op aanvraag 

- Anders Als u kiest voor Anders kunt u zelf de doelgroep invullen. 
 
NB De VTW hanteert de term Commissaris voor zowel een lid van de Raad van Commissarissen als 
een lid van de Raad van Toezicht. 
 
Leerdoelen Omschrijf de leerdoelen van de PE-activiteit. 
 
Docenten/Sprekers (optioneel) Geef aan wie de docenten/sprekers zijn. 
 
Informatie over het programma Beschrijf het programma. 
 
Informatie over hoe aan te melden (via E-mailadres, Telefoonnummer, Website). Meerdere keuzen 
zijn mogelijk.  
 
Aantal PE-punten (optioneel) Geeft het aantal PE-punten aan. Hoofdregel is dat 1 PE-punt gelijk staat 
aan 1 vol contactuur. Voorbereiding, reistijd en netwerken in de pauze tellen dus niet mee. Afronding 
vindt plaats naar beneden op het hele getal. Als u niets invult staat bij zoekresultaten: Aantal PE-
punten op aanvraag. 


