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In de nieuwe woningwet worden specifieke verantwoordelijkheden bij de control 
functie gelegd. Tevens worden er criteria gesteld voor de onafhankelijkheid van de 
controller. Hiermee wordt beoogd dat de controller kan bijdragen aan het verbeteren 
van de rechtmatigheid en doelmatigheid. 
 

De functie omvat dus niet alleen de financiële controle en verantwoording, maar vooral 
ook de toets op de effectiviteit en de efficiency van de gehele organisatie. 
De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de control functie onder te brengen in 
een andere afdeling dan de financiële functie. Maar zowel de financiële functie als de 
control functie moeten worden betrokken bij de besluitvorming.  
 

U heeft dit vastgelegd in uw financieel reglement. Maar de praktijk blijkt weerbarstig!  
Het onderscheid tussen financiën, control en audit blijkt soms onduidelijk en de control 
functie wordt daarom soms verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. 
 

Daarom hebben wij aan gerenommeerde specialisten rond governance, financiën en 
control én collega’s uit de praktijk van woningcorporaties gevraagd om hun visie rond 
control bij woningcorporaties te delen. Hoe kan de control functie bij 
woningcorporaties het meest effectief worden ingevuld? 
 

Vanwege de grote belangstelling organiseren wij op 21 september 2017 opnieuw het 
SOM Seminar:              “Controller, Bestuur en Woningwet” 
  
Wij beloven u een leerzame en op de praktijkgerichte dag! (6 PE punten!) 
  
Met vriendelijke groet, 
 

Birgitte van Hoesel en Wim Boonstra  

Controller, Bestuur en Woningwet (herhaling) 
     21 september 2017 -  Jaarbeurs Utrecht 

Vanwege de grote 
belangstelling eerder seminar 

herhaald 
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Leerdoelen: 
• welke meerwaarde beoogt de Woningwet voor de rol van de controller? 
• en waarom moet daarom de  control functie bij woningcorporaties onafhankelijk zijn? 
• wat zijn de laatste inzichten in management control in non-profit organisaties? 
• wat zijn de spanningen en dilemma’s rond de control functie van woningcorporaties? 
• en waarom is een gedegen organisatieanalyse voor control van belang? 
• wanneer bent u effectief in control in de relatie tot de directie en de RvC?  
• zijn de eisen van de Woningwet toepasbaar voor Goed Wonen, Bergopwaarts en Vidomes? 
• zijn de niet financiële gegevens, de toekomstverwachtingen en het maatschappelijk netwerk  

de nieuwe aspecten in de functie van controller?  
• rapporteren op niet financiële data, soft controls: hoe doe ik dat? En voor wie? 
• wordt de beleidstheorie rond ‘control’ van de wetgever ook de harde werkelijkheid? 

 

Programma: 
09.00 ontvangst 
 

09.30 opening door dagvoorzitter Goos Minderman, hoogleraar publieke 
governance, voorzitter RvC  Volkshuisvesting en Parteon 

• waarom wil de wetgever de control functie bij woningcorporaties afscheiden? 
• welke meerwaarde beoogt de woningwet voor de rol van de controller? 
• en welke opties zijn er voor de invulling van deze positie? 
• wat betekent het financieel reglement voor financiën, control en audit? 
• hoe werkt dit uit voor de verhoudingen tussen directie, toezicht en control? 

 
10.00 Ed Vosselman, hoogleraar management accounting Radboud  

• wat zijn de laatste inzichten in management control in non-profit organisaties?  
• waarom geen ‘control’ zonder afrekensysteem? 
• hoe nu verder met besturing en control bij woningcorporaties? 

  

10.45 ruimte voor vragen en discussie 
 

11.00 koffie en thee ‘break´  
 

11.15 Hans Bossert, hoogleraar Public Leadership& Governance 
Universiteit Stellenbosch School of Public Leadership 

• wat zijn mogelijke visies op de control functie bij woningcorporaties?  
• en waarom is een gedegen organisatieanalyse voor control van belang? 
• wie moeten worden betrokken bij deze analyse van de organisatie?  
• hoe vindt u aansluiting tussen de analyse en de resultaten van control? 

  

Controller, Bestuur en Woningwet 
                  21 september 2017 -  Jaarbeurs Utrecht 
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11.45 Hans Vedder, directeur-bestuurder en Bart van Bree, controller  
           Goed Wonen Gemert (2.700 Vhe) 

• zijn de eisen van de woningwet ook toepasbaar bij 2.700 Vhe’s? 
• hoe is de control functie vormgegeven en wat is de toegevoegde waarde? 
• wat zijn knelpunten en welke oplossingen zijn daarvoor in de praktijk? 

 

12.15 ruimte voor vragen en discussie 
 

12.30  lunch 
 

13.30  Jaap Kleijwegt, partner BDO Advisory en voorzitter RvC Rochdale  
• wat is het belang van de controller voor de RvC in termen van: 

vertrouwenspersoon, adviseur en “geweten”? 
• wanneer bent u effectief in control in de relatie tot de RvC?  
• welke impact heeft de relatie tussen de RvC en de Autoriteit voor de controller? 

wat verandert er in de relatie tussen de RvC, bestuur, accountant en de controller?  
 

14.00 Tanja Liebers, thans manager bedrijfsvoering en financiën maar  

daarvoor o.a. controller bij Bergopwaarts in Deurne (5.000 Vhe) 
• hoe is de control functie bij Bergopwaarts ingericht? 
• en hoe is de samenwerking met de afdeling financiën en bedrijfsvoering geregeld 
• zijn de niet financiele gegevens, de toekomstverwachtingen en het 

maatschappelijk netwerk de nieuwe aspecten in de functie van controller?  
• rapporteren op niet financiële data, soft controls: hoe doe ik dat? En voor wie?  

 

14.30 ruimte voor vragen en discussie 
 

14.45 koffie, thee en frisdrank ‘break’  
 

15.15 Klaas Franken, lid Raad van Bestuur Vidomes in Delft (18.500 Vhe) 
• hoe is de control functie bij Vidomes vormgegeven? 
• en hoe is de samenwerking tussen controller, raad van bestuur en RvT geregeld? 
• binnen welke domeinen van Vidomes is de controller zoal actief? 
• welke competenties mogen van de controller worden verwacht? 
• wat zien we rond ‘control’ bij woningcorporaties nu en in de toekomst veranderen? 

 

16.00 evaluatie van de leerdoelen door dagvoorzitter Goos Minderman 
• zien we de nieuwe control functie zitten?  
• wordt de beleidstheorie rond ‘control’ van de wetgever ook de harde werkelijkheid?  
• wat is nog nodig om dit te realiseren?  

 

16.30 napraten met een hapje en een drankje met om 18.00 einde programma 
 
Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel algemene informatie en ook verslagen  
van eerdere seminars, die u kosteloos kunt downloaden. 
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Bestemd voor:  controllers, financieel managers, directeur-bestuurders en de leden 
van de Raad van Toezicht van woningcorporaties en hun adviseurs 
 
De kosten voor deelname bedragen € 645. Vrijgesteld van BTW! 
SOM is door het CEDEO en CRKBO erkend als onderwijsinstelling (6 PE-NBA 83019) 

 

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 makkelijk kunt delen met uw collega’s! 
 
Het congrescentrum van de Jaarbeurs ligt direct naast het CS van Utrecht.  
U kunt prima parkeren op P1 of P3 naast de ingang Oost van de Jaarbeurs. 
 
U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl 


