Seminars op Maat: Geheugensteuntje videoseminar externe verantwoording

Innovaties in externe verantwoording
3 juni 2020 SOM Videoseminar 10.00-12.00 - 2 PE
Op 3 juni organiseren wij bij Woonzorg Nederland het SOM Videoseminar:
"Innovaties in de externe verantwoording van woningcorporaties"
Welke lessen zijn er uit de controle 2019? Wat zijn aanbevelingen voor de toekomst?
Hoe geeft u meer inzicht door te sturen en te verantwoorden op kasstromen?
Hoe geeft u uw ‘stakeholders’ beter inzicht in uw volkshuisvestelijke prestaties?
Wat is ervoor nodig om eerder de jaarrekening klaar te hebben?
Wij beloven u een inspirerende en leerzame bijeenkomst waarbij we de sfeer van een
SOM-seminar zoveel mogelijk zullen benaderen. Voor en tijdens het videoseminar kunt u
vragen indienen die we tijdens het videoseminar zullen behandelen.
Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u een certificaat met twee PE-uren wilt ontvangen.
U kunt ‘live’ deelnemen of de opname achteraf bekijken op een tijdstip dat u schikt.
Op www.seminarsopmaat.nl vindt u ook veel actuele informatie en verslagen van eerdere
SOM (video) seminars, die u kosteloos kunt inzien.
Graag tot ziens op een SOM (video) seminar,
Wim Boonstra
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DEELNEMERSLIJST

Programma

10.00 Opening door Ed Vosselman, em. hoogleraar Accounting en Control
introductie van de sprekers
wat zijn de ontwikkelingen in externe verantwoording?
wat is de relatie tussen interne besturing en externe verantwoording: ontkoppeling,
kolonisatie of wederzijdse beïnvloeding?
10.15 Huub Wüst, partner woningcorporaties bij PwC
lessen uit de jaarrekening controle 2019: aanbevelingen voor de corporatiesector
wat verandert er in het samenspel tussen accountant en woningcorporatie?
10.30 Hans van den Bos, controller bij Woonstede Ede
wat betekent de overgang naar een functionele winst- en verliesrekening?
de beleidswaarde en de herwaarderingsreserve in de externe verslaggeving.
hoe zijn de interne besturing en externe verslaggeving verbonden?
10.45 Ruimte voor discussie gevolgd door een korte ‘break’
11.00 Michel Bakker, manager financiën en bedrijfsvoering Groenwest
wat is ervoor nodig om eind januari uw jaarrekening gereed te hebben?
hoe kunt u uw volkshuisvestelijke prestaties meer inzichtelijk maken?
11.15 Arnold Pureveen, bestuurder CFO bij Woonzorg Nederland
naar een financiële verantwoording op basis van kasstromen!
wat betekent dit voor de balanswaarderingen?
hoe kan de verslaggeving aansluiten bij de strategische doelen?
en hoe reflecteert u de ‘public value’?
11.30 Ruimte voor discussie en beantwoording van binnengekomen vragen
12.00 Einde videoseminar

Agenda
08

Videoseminar: Presteren naar vermogen door woningcorporaties

JUL

15

Actualiteit Control en Interne Beheersing

SEP

17

Huurbeleid en Betaalbaar Wonen

SEP

22

Financieel Beleid Woningcorporaties

SEP

Meer informatie
Bestemd voor: financiële managers, controllers, directeur-bestuurders, leden Raad van
Toezicht van woningcorporaties en hun accountants en adviseurs.
SOM is door het CEDEO erkend als onderwijsinstelling (2 PE). SOM is ingeschreven in
het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs). U ontvangt een certificaat van
deelname. Het seminar is ook aangemeld bij het NBA 114705 (2 PE).
De kostenvergoeding voor deelname bedraagt € 95 vrijgesteld van BTW.
U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
Na aanmelding ontvangt u bevestiging. Kort voor het videoseminar sturen wij u een code en
een link naar de pagina waar u zich kunt aanmelden met uw mailadres en deze code.
Tevens ontvangt u een digitale syllabus met de presentaties.
Tijdens het videoseminar ontvangt u een geheime code. Deze code vult u samen met uw
mailadres in op het evaluatieformulier. Daarna ontvangt u uw PE-certificaat.
Deze procedure is ook van toepassing voor geïnteresseerden die het videoseminar op
een later tijdstip willen bekijken.

Seminars op Maat
06-50640101
som@seminarsopmaat.nl
Meld je aan voor SOM Seminars
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