Verdieping

4 PE- punten

Masterclass “De RvC en de stakeholders” of “De aanspreekbare
commissaris en de stakeholders”
GEEFT INZICHT IN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS DIE VAN
INVLOED (KUNNEN) ZIJN OP DE WONINGCORPORATIE EN DE BEOORDELING DOOR DE
STAKEHOLDERS. BESPREEKT DE ROL DIE DE COMMISSARISSEN HEBBEN IN DE
DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS, DIE MET DE GOVERNANCECODE 2015 VEEL
NADRUKKELIJKER IS GEWORDEN. GAAT IN OP DE RELATIE DIE DE BESTUURDER HEEFT
MET DE STAKEHOLDERS EN HET TOEZICHT DAAROP.
Inhoud
De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende
weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Steven de Waal bespreekt
deze maatschappelijke ontwikkeling in zijn boek “Burgerkracht met burgermacht” geeft
aan dat corporaties hun plek in de samenleving moeten heruitvinden.
Tegelijkertijd schrijft de Governancecode 2015 voor – Principe 4 - dat zowel besturen als
toezichthouders in dialoog gaan met belanghebbende partijen.
Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en
de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de
bepalingen in de Woningwet 2015 - daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur
een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De Raad van
Commissarissen worden geacht toezicht te houden op dat proces en de gemaakte
beleidskeuzes goed te keuren.
Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om
informatie uitwisseling, om het afleggen van verantwoording of kunnen commissarissen
indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol
van diplomaat vervullen. In ieder geval is het dan meer dan ooit van belang de rollen van
bestuur en toezichthouder zuiver te houden.
Deelnemers
De commissarissen die benoemd zijn op voordracht van de huurders hebben wellicht q.q.
de huurders als bijzonder aandachtveld. Desondanks kan worden gesteld dat de
belanghouders van alle commissarissen zijn. Daarom is deze Masterclass bestemd voor
alle commissarissen die de dialoog met de belanghouders vorm willen geven.
Indicatief programma
15.45 - 16.00

Ontvangst

16.15 – 18.15

Trends in de maatschappij
Een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op
het werk van corporaties en hun relatie met de belanghouders en
hoe corporaties hun maatschappelijk verankering kunnen
verbeteren of herwinnen.

18.15 – 19.00

Pauze en broodbuffet

19.00 - 20.00

Besturen en de rol van de belanghouders
De eisen van de nieuwe wet en hoe dat in de praktijk wordt
uitgewerkt. De dilemma’s die de bestuurder heeft bij de
verschillende en uiteenlopende verwachtingen van de stakeholders
en hoe het toezicht daarop wordt georganiseerd.

20.00 – 21.00

De externe rollen van de moderne commissaris
Besproken wordt met welke externe stakeholders de raad van
commissarissen contacten onderhoudt en hoe dit vormgegeven kan
worden. Besproken wordt het laveren tussen partijen met
verschillende zienswijzen zonder dat de verhoudingen worden
verstoord.

21.00

Afsluiting

Docenten
Drs. Lex de Boer is bestuurder van Lefier, een corporatie in Drenthe. In de verschillende
functies die Lex daarvoor heeft gehad, heeft hij de wereld van woningcorporaties vanuit
verschillende perspectieven leren kennen. Zo was hij directeur van de SEV (Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting), directeur bij woningcorporatie Portaal en heeft hij in
verschillende functies gewerkt bij Aedes, het Ministerie van VROM en gemeenten.
Dr. Steven P.M. de Waal is oprichter en voorzitter van de Public SPACE Foundation
(www.publicspace.nl), een denktank en platform voor maatschappelijk
ondernemerschap, een begrip dat hij jaren geleden introduceerde. Steven werkte lange
tijd als partner van Boer & Croon in diverse sectoren, hij was bestuursvoorzitter in de
jaren 1998-2002. Hij doceert o.a. leiderschap en governance aan de Academie voor
Leiderschap in Leuven en heeft een lange ervaring als toezichthouder in verschillende
sectoren. De volkshuisvesting kent hij onder meer als ontwerper van het systeem van
visiteren en als voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland.
Wanneer en Waar
De masterclass wordt gehouden op:
 13 mei 2016
De locatie is het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511PZ Utrecht.
Deelname
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15. De masterclass staat open voor
leden van de VTW alsook voor commissarissen die geen lid zijn van de VTW.
De kosten per deelnemer bedragen 425 euro voor leden van de VTW en 600 euro voor
niet-leden van de VTW.
Leden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslink.

Niet-leden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar bureau@vtw.nl.
Annulering voor leden en niet-leden is mogelijk door een bericht te sturen naar
bureau@vtw.nl.
Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waar binnen kosteloos
geannuleerd kan worden.
Annuleringsvoorwaarden
Vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50%
van de kosten in rekening, bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de
masterclass 100% van de kosten. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten,
laten vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail.
De VTW behoudt zich het recht voor de datum van de workshop, de locatie of de kosten
te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen: 030 - 25 25 785.

