
vereniging van toezichthouders in woningcorporaties

Masterclasses 2020

Voor 2020 heeft de VTW Academie een divers en actueel 
opleidingsaanbod samengesteld. Nieuw dit jaar is het 
onderscheid tussen branchespecifieke (speciaal voor de 
VTW samengesteld) en brancheoverstijgende masterclasses, 
die samen met andere brancheverenigingen worden 
aangeboden. Daarnaast is er een aantal vernieuwende 
masterclasses toegevoegd en zijn bestaande masterclasses 
geactualiseerd. 

Al onze masterclasses bestaan uit een bewezen mix van 
gedegen, relevante kennis, ervaringen en vernieuwende 
perspectieven. Er is voldoende ruimte voor inbreng van 
eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen. Zodat u als 
commissaris bewuste keuzes kunt maken en doordachte 
daadkracht ontwikkelt voor de uitdagingen van vandaag en 
morgen. 

Op de volgende pagina’s treft u het volledige overzicht van 
de masterclasses en leergangen die komend jaar 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
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> Leergang De nieuwe commissaris
  Tweedaagse leergang die zich richt op commissarissen die  

nieuw zijn in het veld en/of de wereld van woningcorporaties

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

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

> Toezicht op duurzaamheid
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen met profijt   

voor de organisatie 

> Digitalisering en informatisering
 Ontwikkelingen en innovatie 

>  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 

> 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 

> Strategische risico’s en risicocultuur
 Meer inzicht in risico´s en risicobeheersing 

> Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen
 Volkshuisvestelijke dilemma’s 

> Leefbare wijken
 Inspelen op de dynamiek van buurt en bewoners 

> Toezicht op strategievorming in de volkshuisvesting
 Scenarioplanning in een dynamisch veld

> De financiële wereld van de woningcorporatie
 De essentials voor een commissaris 

5 PE-
punten

12 PE-
punten

31 maart | 4 november

7 april | 30 september   

16 april | 19 november

7 mei | 27 oktober

27 mei | 18 november

28 mei | 1 december

9 juni | 9 december

11 juni | 3 december

29 september

5 oktober

5 maart | 9 december

26 maart | 16 september 

13 februari | 20 april
10 november

4 maart | 17 november 5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

4 PE-
punten

4 PE-
punten

4 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

  1   24 maart en 21 april
  2   6 mei en 2 juni
  3   22 september en 28 oktober
  4   12 november en 10 december

Branchespecifieke masterclasses
   Deze masterclasses worden speciaal voor de VTW georganiseerd en zijn gebaseerd op branchespecifieke thema’s. 
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https://vtw-academie.nl/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-de-nieuwe-commissaris/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-digitalisering-en-informatisering/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-toezicht-op-duurzaamheid/
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-de-financiele-wereld-van-de-woningcorporatie/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-toezicht-op-strategievorming-in-de-volkshuisvesting/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-sturen-en-toezicht-op-cultuur-gedrag/
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-strategischerisicos/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-stakeholdermanagement-de-nieuwe-relatie-met-gemeente-en-huurder-en-de-rol-van-de-rvc/
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Brancheoverstijgende masterclasses

> Leergang voor de Voorzitter     
 van de Raad van Commissarissen
  Driedaagse leergang over      

proactief denken en handelen

> Werkgeverstaken van de RvC
 De primaire rol goed geborgd 

> Toezicht op zorgvastgoed
 Optimaal ontwikkelen en beheren

>  Een andere kijk op Gezondheid & Governance
 Positieve gezondheid vraagt om ontschotting tussen   
 de verschillende domeinen

> Teamvorming in de Raad van Commissarissen
 Optimaal inzetten van de competenties in    
 dynamische toezicht situaties

> Proactief toezichthouden
 Tijdig signalen oppakken en schakelen in 
 verschillende fasen van toezicht

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

> Effectieve interventies
 De kunde voor de ervaren commissaris 

> 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 

> Strategisch partnerschap
 Relatie van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht  
 en in verbinding met stakeholders

> Samenspel tussen commissarissen en bestuurder
 Inspirerend en wegwijzend

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

> Effectieve communicatie in de boardroom
 Verbetering van het communicatief vermogen

5 PE-
punten

15 PE-
punten

2 april | 26 mei
15 september | 18 november

8 april | 7 oktober

 9 april | 1 oktober

23 april | 16 juni
17 september | 25 november

7 mei | 5 november

20 mei | 11 november

2 juni  | 25 november

19 mei | 3 juni | 8 oktober 
24 november

4 juni | 3 december

11 maart | 30 september

1 april | 8 september

20 januari  | 30 maart 
2 november

4 maart | 10 september

1   10 mrt   -  31 mrt - 21 apr
2   2 apr   - 23 apr - 20 mei
3   8 apr   - 6 mei   - 3 jun
4   7 mei   - 28 mei  - 18 jun

5   11 sep - 9 okt  - 20 nov
6   15 sep - 6 okt   - 3 nov
7   27 okt - 10 nov - 1 dec
8   28 okt - 18 nov  - 9 dec

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

5 PE-
punten

    Deze masterclasses worden in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in 
Zorg & Welzijn) en/of de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en 
Kinderopvang) georganiseerd en zijn gebaseerd op essentials op het gebied van toezichthouden.  
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https://vtw-academie.nl/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/leergang-voor-de-voorzitter-van-de-raad-van-commissarissen/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-waardegedreven-toezicht/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-ethiek-van-governance-en-governance-van-ethiek/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-boardroom-dynamics/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-dynamische-oordeelsvorming/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-effectieve-communicatie-in-de-boardroom-2/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-effectieve-interventies/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-werkgeverstaken-van-de-rvc/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-teamvorming-in-de-raad-van-commissarissen/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-proactief-toezichthouden/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-samenspel-tussen-commissarissen-en-bestuurder/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/strategisch-partnerschap/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-een-andere-kijk-op-gezondheid/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-het-ontwikkelen-en-beheren-van-zorgvastgoed/
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> De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen
Krijg zicht op het proces van de prognose van voorgestelde vastgoedstrategieën

> Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties
Wordt een nog betere gesprekspartner voor financieel specialisten en voor de bestuurder

> De wereld van de woningcorporaties
Maak kennis met de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen

> De RvC vanuit juridisch perspectief
Ontdek welke risico’s u loop als corporatie en hoe het exact in elkaar steekt met de
aansprakelijkheid

> Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC
 Ontvang uitleg over de diverse methoden waarop betaalbaarheid kan worden vastgesteld en
hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich heeft ontwikkeld

2 PE-
punten

Online masterclasses
    Deze compacte online masterclasses gaan in op verschillende thematieken binnen de woningcorporatie-branche. 

Ze bieden u de mogelijkheid uw kennis te vergroten waar en wanneer het u uitkomt. U ontvangt een inhoudelijke 
en actuele update op één specifiek en relevant thema en wordt uitgedaagd met interessante vragen.
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1 PE-
punten

2 PE-
punten

1 PE-
punten

1 PE-
punten

Leergang ‘De aankomende commissaris’ 2020-2021
  �Voor�een�toekomstige�positie�binnen�de�RvC�van�een�woningcorporatie
  Deze leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring 

hebben (tussen de 35 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten voor de functie van 
commissaris. De leergang bestaat uit zeven opleidingsdagen (verspreid over één jaar) en omvat een 
traineeship bij een RvC.

Aanmelden
 Voor meer inhoudelijke informatie, data, tijden en aanmelden: klik op de masterclasses voor een 
directe link of vind ze op: www.vtw-academie.nl
 Heeft u een vraag? Mail dan naar vtw@academievoortoezichthouders.nl of bel ons op nummer 
0570 - 76 00 06.

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner van de VTW Academie

https://vtw-academie.nl/
https://vtw-academie.nl/opleidingen/leergang-de-aankomende-commissaris/
https://academievoorleiderschap.nl/
https://onlinemasterclasses.empoweredlearning.nl/introductie-de-rol-van-de-rvc-bij-vastgoedinvesteringen/
https://onlinemasterclasses.empoweredlearning.nl/introductie-financien-voor-de-niet-financiele-commissaris/
https://onlinemasterclasses.empoweredlearning.nl/introductie-de-wereld-van-de-woningcorporaties/
https://onlinemasterclasses.empoweredlearning.nl/introductie-de-rvc-vanuit-juridisch-perspectief/
https://onlinemasterclasses.empoweredlearning.nl/introductie-huurbeleid-betaalbaarheid-en-de-rol-van-de-rvc/
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