
VTW Academie
Masterclasses 2019 

vereniging van toezichthouders in woningcorporaties

5 PE-
punten

Voor 2019 heeft de VTW Academie een divers en actueel opleidingsaanbod samengesteld. De masterclasses bieden 
veelal een combinatie van kennis, casuïstiek en het geleerde met elkaar te oefenen. Tijdens de masterclasses is 
voldoende ruimte voor inbreng van eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen. Onderstaand treft u een 
overzicht van de masterclasses en leergangen die in 2019 aangeboden worden. Door op de titel te klikken komt u op 
de webpagina met alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden. 

De masterclasses van de 
VTW Academie worden

door de deelnemers 
gemiddeld beoordeeld 

met een

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner van de VTW Academie

> Ontwikkelen en beheren van woonvormen voor bijzondere doelgroepen
 Optimaal ontwikkelen en beheren

>  Digitalisering en informatisering
 Ontwikkelingen en innovatie  

>  Toezicht op duurzaamheid

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen met profijt voor de organisatie

>  Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC
 Vanuit het perspectief van de Raad van Commissarissen

>  Strategische allianties en fusies 
 Combineer proces en inhoud situatieafhankelijk

>  Goed toezicht verdient goede ondersteuning 
 Het veranderende speelveld van de ondersteuner van de Raad van Commissarissen

>  Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid
 Maximaal presteren binnen financiële en wettelijke kaders

>  Huurdersbelang en betrokken huurders
 Voor het juiste samenspel

>  De RvC, de accountant en de auditcommissie
 Meer inzicht in het samenspel

>  Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen
 Volkshuisvestelijke dilemma’s 

>  Leefbare wijken
 Inspelen op de dynamiek van buurt en bewoners

>  Risicomanagement
 Meer inzicht in risico´s en risicobeheersing

>  De betekenis van financiële kaders als sturingsinstrument
 Met de kaders voor financiële sturing

>  Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting
 Scenarioplanning in een dynamisch veld
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Masterclasses op basis 
van kennisoverdracht

Masterclasses op basis 
van vaardigheidsontwikkeling

5 PE-
punten

> Leergang voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
 Proactief denken en handelen 

> Leergang De nieuwe commissaris
 Essentiële kennis en inzichten 

> Sturen en toezicht op cultuur en gedrag
 Waarnemen en handelen vanuit het eigen moreel kompas

> Waardegedreven toezicht
 Vormgeving van en toezicht op de maatschappelijke waarde van de woningbouwcorporatie

> Boardroom dynamics
 Dé workshop voor commissarissen die echt openstaan om te leren

> Ethiek van governance en governance van ethiek
 Input voor het lastige gesprek

> Werkgeverstaken van de RvC
 De primaire rol goed geborgd

> Dynamische oordeelsvorming
 De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt

> Effectieve interventies 
 De kunde voor de ervaren commissaris

> Effectieve communicatie in de boardroom
 De kunst van het vragen stellen
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Inspiratiegroepen
Bent u toe aan verdieping in uw eigen professionalisering als commissaris? Staat u daarnaast open 
voor nieuwe inspiratie die deze zoektocht u kan brengen in uw bestuurlijk werk? Neem dan deel aan 
één van de inspiratiegroepen die de VTW Academie in 2019 aanbiedt. 

Leergang ‘De aankomende commissaris’ 2019-2020
Deze leergang is bedoeld voor mensen die sterk overwegen om commissaris te worden. 
De leergang bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar). Dit wordt gecombineerd 
met een traineeship van één jaar bij een Raad van Commissarissen. 

Aanmelden
Voor meer inhoudelijke informatie, data, tijden en aanmelden: klik op bovengenoemde masterclasses 
of zie: www.vtw-academie.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met de VTW Academie door een bericht sturen naar: 
vtw@academievoortoezichthouders.nl

https://vtw-academie.nl/inspiratiegroepen/ 
https://vtw-academie.nl/opleidingen/leergang-de-aankomende-commissaris-2019-2020/
https://vtw-academie.nl
mailto:vtw%40academievoortoezichthouders.nl?subject=VTW%20academie
http://vtw-academie.nl
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-woonvormen-voor-bijzondere-doelgroepen/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-digitalisering-en-informatisering/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-toezicht-op-duurzaamheid/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-stakeholdermanagement-de-nieuwe-relatie-met-gemeente-en-huurder-en-de-rol-van-de-rvc/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-strategische-allianties-en-fusies/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-goed-toezicht-verdient-goede-ondersteuning/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-vastgoedsturing-assetmanagement-en-duurzaamheid/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-huurdersbelang-en-betrokken-huurders/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-de-rvc-de-accountant-en-de-auditcommissie/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-beschikbaarheid-en-betaalbaarheid-van-huurwoningen/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-leefbare-wijken/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-risicomanagement/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-betekenis-van-het-financieel-reglement-en-de-kaders-voor-financiele-sturing/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-toezicht-op-strategievorming-in-de-volkshuisvesting/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/leergang-voor-de-voorzitter-van-de-raad-van-commissarissen/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-de-nieuwe-commissaris/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-sturen-en-toezicht-op-cultuur-gedrag/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-waardegedreven-toezicht/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-boardroom-dynamics/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-ethiek-van-governance-en-governance-van-ethiek/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-werkgeverstaken-van-de-rvc/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-dynamische-oordeelsvorming/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-effectieve-interventies/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-effectieve-communicatie-in-de-boardroom-2/
https://academievoorleiderschap.nl/
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