
 
 
 
 

 

 

Profiel leden programmaraad VTW Academie 
 

De Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de VTW Academie opgezet om 

haar leden (verder) te professionaliseren in hun rol als commissaris bij woningcorporaties. Zij heeft 

voor de ontwikkeling van het curriculum, de organisatie, en ook de financiële zaken van de VTW 

Academie een regiepartner aangesteld. Vanaf 2017 heeft Avicenna Academie voor Leiderschap deze 

rol.  

Doel van de programmaraad 
De programmaraad monitort de kwaliteit van het opleidingsaanbod van de VTW Academie en zij geeft 
input over het curriculum van het aanbod, opdat dit aanbod actueel en relevant blijft voor de leden van 
VTW. Zij functioneert tevens als klankbord voor de leiding van de VTW Academie inzake het 
bestaande en te ontwikkelen curriculum. De adviezen zijn weliswaar niet bindend, maar worden wel 
zwaar meegewogen door de leiding van de VTW Academie. De adviezen worden gebruikt om het 
aanbod actueel en kwalitatief hoogstaand te houden.  

 
De programmaraad geeft de leiding van de VTW Academie (gevraagd en ongevraagd) onafhankelijk 

advies over haar opleidingsaanbod. Zij opereert in opdracht van het bestuur van de VTW. De 

programmaraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen en wordt daarnaast tweemaal per jaar 

schriftelijk en mondeling geïnformeerd door de leiding van de VTW Academie inzake: 

• het curriculum van het opleidingsaanbod; 

• de stand van zaken van de aanmeldingen van de opleidingen; 

• de kwaliteit van de uitgevoerde opleidingen; 

• innovaties van het opleidingsaanbod. 

Leden van de programmaraad 

De programmaraad bestaat uit tenminste 5 en maximaal 7 leden vanuit de VTW, samengesteld op 

basis van interdisciplinaire invalshoeken. De voorzitter en leden van de programmaraad worden 

benoemd voor een termijn van 4 jaar, met één mogelijke verlenging van 4 jaar. Tevens hebben de 

directeur van de VTW en een vertegenwoordiger van de regiepartner zitting in de programmaraad.  

De programmaraad wordt geleid door de voorzitter van de programmaraad.  

Taken leden 

Het vertrekpunt is de visie en strategie van de VTW inzake de professionalisering van haar leden.  

De leden: 

• hebben een adviesrol bij nieuwe en bestaande opleidingen inzake de relevantie voor de 
professionalisering van de leden van VTW; 

• hebben een klankbordrol en signaalfunctie over trends en ontwikkelingen voor de 
regiepartner inzake het opleidingsaanbod; 

• monitoren de kwaliteit door analyse van de evaluaties en het bezoeken van opleidingen; 

• nemen deel aan twee opleidingen per jaar op basis van voorstellen van de regiepartner en 
VTW om goed feeling te houden met het aanbod en ter beoordeling van de kwaliteit van de 
opleidingen. 

 

Het profiel 

Het raadslid dient aan de volgende punten te voldoen: 

• is als commissaris werkzaam bij een woningcorporatie; 

• heeft toezichthoudende kwaliteiten en ervaring; 

• heeft affiniteit met de professionele ontwikkeling van de commissaris; 

• heeft kennis van de corporatiesector; 

• heeft affiniteit met de maatschappelijke sector; 



 
 
 
 

 

 

• heeft de vaardigheid om te adviseren; 

• heeft zicht op relevante trends in de samenleving over 1) wonen en 2) welzijn en 3) governance; 

• heeft een netwerk in de sector woningcorporaties; 

• is maatschappelijk actief.  

 

Expertisegebieden 

Verdeeld over de raad dienen de volgende expertise-domeinen terug te komen: 

• volkshuisvesting; 

• (huurders)participatie; 

• organisatieontwikkeling; 

• leiderschap; 

• financiën en risicomanagement; 

• huisvesting en vastgoed; 

• verduurzaming; 

• kennis over professionalisering en didactiek; 

• innovatie, netwerken en samenwerkingsverbanden. 

 
Aanvullend voor de Voorzitter 
Voor de voorzitter van de Programmaraad is het een pre om ervaring te hebben met: 

• voorzitterschap; 

• het leiden van een team van verschillende expertises en persoonlijkheden. 
Verder moet de voorzitter gemotiveerd te zijn om de VTW academie verder te professionaliseren. 
 
 
Vergoeding 

Leden van de programmaraad ontvangen een vergoeding conform de regeling van de VTW inzake 

vacatiegelden voor commissies.  


