Seminars op Maat: Externe verantwoording, efficiency en kwaliteit
Speciaal van belang voor alle betrokkenen bij de verslaggeving!

Externe verantwoording, efficiency en kwaliteit
14 december 2017  van der Valk Utrecht

Agenda

%%SALUTATION_DEAR%%
Door de toegenomen regeldruk en alle perikelen rond de marktwaarde is

07122017

het is voor velen moeilijk gebleken de deadlines voor de jaarrekening
2016 te halen. Hoe kunnen we er met

Financiering van de

elkaar voor zorgen dat de externe

verduurzaming

verantwoording over 2017 beter verloopt?
14122017
Externe verantwoording,

Het ministerie en de AW zijn zich zeer bewust van de administratieve

efficiency en kwaliteit

lasten. Binnenkort publiceert de AW het nieuwe controleprotocol met een
verruiming van de toleranties. En de veranderingen in het handboek

18012018

marktwaardering, dat vandaag is gepubliceerd, zijn beperkt.

Controller, Bestuur en
Woningwet (herhaling

Ook de samenwerking tussen woningcorporatie en accountant is voor

vanwege goede evaluatie)

verbetering vatbaar. De beroepsgroep van accountants (NBA) heeft
daarom een stuurgroep geformeerd met als doel afstemming bij de
implementatie van de aanbevelingen uit de publieke managementletter.
Door Aedes, BZK, AW en WSW wordt gewerkt aan de optimalisering van
de informatiestromen met als doel aansluiting van
verantwoordingsinformatie op de stuurinformatie.

En krijgen

woningcorporaties met meer dan 2.500 Vhe vanaf 1 januari 2019 te
maken met de regels die gelden voor Organisaties van Openbaar Belang
(OOB).
Veel ontwikkelingen, maar wat gaat dit alles de woningcorporaties in de
toekomst brengen? Gaat dit leiden tot een verandering in de externe
verantwoording 2018 en in de accountantscontrole? Welke maatregelen
kunt u nu al nemen om hierop voorbereid te zijn?
Met sprekers vanuit de Autoriteit Woningcorporaties, de NBA stuurgroep,
de accountants en uit de praktijk van woningcorporaties organiseren wij
daarom op 14 december 2017 het SOM Seminar:

“Externe verantwoording, efficiency en kwaliteit”
Wij beloven u een leerzame en praktijkgerichte dag! (6 PE punten!)
Met vriendelijke groet,
Birgitte van Hoesel en Wim Boonstra

Leerdoelen
• wat zijn de plannen om de administratieve lasten van de externe verantwoording te verminderen?
• wat is de status van het “verticaal toezichtmodel” AW WSW?
• welke veranderingen zijn er bij de marktwaardering, de beleidswaarde en financiële ratio’s?
• wat zijn de gevolgen van de invoering van de OOB status voor woningcorporaties?
• hoe kan de accountantscontrole efficiënter ingericht worden?
• hoe kunnen accountants hun toegevoegde waarde vergroten voor de woningcorporatie?
• welke maatregelen neemt de NBA in relatie tot de aanbevelingen uit de publieke managementletter?
• wat zijn de plannen van AW, BZK, WSW en Aedes om te komen tot een betere aansluiting tussen
relevante sturingsinformatie en voorgeschreven verantwoordingsinformatie?
• welke ‘best practices’ zijn er op gebied van efficiency en kwaliteit in de verantwoording?

Programma
09.00

Ontvangst

09.30

Opening door dagvoorzitter Ben Spelbos, voorzitter auditcommittee Portaal

en Intermaris,

oud partner van PricewaterhouseCoopers
• hoe kijkt een commissaris naar de ontwikkelingen binnen de externe verslaggeving?
• hoe is bij Portaal de externe verantwoording geregeld?
• hoe draagt een control framework daaraan bij?
10.00

Kees van Nieuwamerongen, directeur Autoriteit Woningcorporaties
• hoe kijkt de AW aan tegen de mogelijkheden voor vermindering van de administratieve
lastendruk die voortkomt uit de regelgeving?
• wat is de status van “verticaal toezicht”, en de financiële ratio’s voor de beoordeling?

10.30

Anke Sieverink, beleidsadviseur Ministerie BZK
• wat zijn de veranderingen zijn er in het accountantsprotocol?
• hoe kijkt het ministerie aan tegen de externe verslaglegging?
• waar ligt vanuit het ministerie de ambitie voor de toekomst?

11.00

Koffie en thee 'break'

11.15

Jimmy Kools, partner Fakton
• wat wijzigt er voor jaarrekening 2017 naar aanleiding van de actualisatie handboek
marktwaardering?
• hoe kan het proces van de marktwaardering efficiënter worden ingericht?

11.45

Frank van Kuijck, sector leader woningcorporaties Deloitte
• hoe kan de efficiency in de accountantscontrole worden vergroot?
• kunnen corporaties nog slimmer omgaan met de accountantscontrole en tevens de kwaliteit van
de bedrijfsvoering verbeteren?

12.15

Ruimte voor vragen en discussie
• hoe kan de samenwerking met de accountant verbeterd worden?
• zijn zowel de marktwaarde, de beleidswaarde, bedrijfswaarde en de volkshuisvestelijke waarde van belang?

12.30

Lunch

13.30

Lizan Goossens, voorzitter stuurgroep NBA en partner Deloitte
• wat doet de NBA om het controletraject van de jaarrekening te verbeteren?
• welke aanbevelingen geeft de NBA in de publieke managementletter?
• wat zijn de gevolgen van de OOB status voor woningcorporaties?

14.00

Marc Eggermont, Taille Humaine, adviseur Aedes
• wat zijn de initiatieven vanuit Aedes, BZK, AW, WSW rond de vermindering van de administratieve
lastendruk voortkomend uit de wettelijke vereisten?
• hoe kun je als corporatie de lastendruk verminderen met een betere aansluiting tussen de stuur
en verantwoordingsinformatie?
• hoe kunt u uw data optimaal inrichten en beheren? En wat betekent dit voor de
accountantscontrole?

14.30

Ruimte voor vragen

14.40

Thee, koffie en frisdrank
‘Best practices’ in efficiency en kwaliteit externe verantwoording:

15.00

Rob van den Broeke, bestuurder QuaWonen
• wat levert het extern toezicht de woningcorporatie?
• hoe kan de accountant de woningcorporatie ‘helpen’?

15.25

Michel Bakker, manager Financiën en Bedrijfsvoering GroenWest
• hoe organiseert Groen West een efficiënte (externe) verslaglegging?

15.50

Rinus Kroon, financieel directeur Havensteder
• leidt standaardisatie straks tot aanleveren dpI en dVi met 1 druk op de knop?

16.20

Ruimte voor vragen en afronding door dagvoorzitter

16.30

Napraten met een hapje en een drankje

Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel informatie en ook verslagen van eerder plaatsgevonden SOM seminars,
die u kosteloos kunt downloaden.
Bestemd voor:
Financieel managers, controllers en bestuurders, leden RvC (Audit Committee) van woningcorporaties en hun
adviseurs.
De kosten voor deelname bedragen € 595. Vrijgesteld van BTW!
SOM is door het CEDEO en CRKBO erkend als onderwijsinstelling (6 PENBA 88565)
Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met
de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!
Het van der Valk hotel Utrecht ligt aan de Zuidas van Utrecht. U kunt kosteloos parkeren, u ontvangt namelijk een
uitrijkaart! Vanaf CS Utrecht neemt u de bus of de tram (ca.10 minuten).
U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl

SOM "Seminars op Maat"
0650640101
som@seminarsopmaat.nl

Meld je aan voor SOM Seminars
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