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Bestuur, financieel management, controllers en de Raad van Commissarissen (RvC) 
werken aan risicomanagement, investeringen, begrotingen en jaarrekeningen. 
 

Door de verplichting van een Auditcommissie (AC) in de Woningwet en de invoering  
van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB) is er veel veranderd.  
 

De RvC en AC moeten, om effectief toezicht uit te oefenen op bestuur en organisatie,  
als team functioneren en divers van samenstelling zijn. 
 

De invoering van de OOB-status legt nog meer nadruk op de werkzaamheden en op de 
rol van de Auditcommissie. Uit onze research blijkt dat veel Auditcommissies nog op 
zoek zijn naar een effectieve invulling van financieel toezicht en de andere taken. 
 
Aanleiding voor het SOM-seminar: “De Auditcommissie bij Woningcorporaties”  
 

Vanuit diverse gezichtspunten wordt bekeken hoe het werk van de Auditcommissie 
effectiever en praktischer kan worden gemaakt met behulp van voorbeelden uit de 
praktijk en hoe daar in andere sectoren mee wordt omgegaan. 
 
Via deze bijeenkomst ondersteunen wij de (vak)ontwikkeling van het commissariaat, 
het bestuur, de controller, het financieel management en de accountant. 
 

Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel actuele informatie en kunt zich inschrijven. 
Wij beloven u een actuele, inspirerende en praktijkgerichte dag! 
 

 
 
 
 
 
 

Het seminar is van belang voor bestuurders, RvC-leden, leden Auditcommissies,  
(concern) controllers en accountants die zes PE- punten ontvangen voor hun deelname  

     De Auditcommissie bij Woningcorporaties 
23 januari 2020  - Van der Valk Hotel Utrecht 
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Leerdoelen 
 

• welke verantwoordelijkheden heeft de AC vanuit de Governance Code? 
• hoe positioneert de AC zich ten opzichte van RvC, bestuurder, control en audit? 
• hoe kan de samenwerking en uitwisseling van informatie optimaal worden ingericht? 
• welke gevolgen heeft de OOB-status die op 1 januari 2020 van toepassing wordt? 
• hoe kan de afstemming tussen AC, RvT, bestuur en accountant worden ingericht? 
• welke rol heeft de AC in de samenwerking en evaluatie van de accountant? 
• wat zijn de ervaringen bij Portaal, Intermaris, Vidomes, Volkshuisvesting Arnhem,  

de Alliantie en Woonwaard?  
 

Programma  
09.00  Ontvangst 
 

10.00 Opening door dagvoorzitter Ben Spelbos, directeur Cyrus, oud-partner PwC, 
voorzitter Auditcommissie Portaal en Intermaris) 
• wat is het nut en de noodzaak van een Auditcommissie (AC)? 
• welke vraagstelling heeft de AC ten aanzien van de controlfunctie?  
• welke rol heeft de AC ten aanzien van de ‘checks and balances’?  
• wat zijn de ‘best practices’ voor de Auditcommissie? 

 

10.30  Paul Koster, directeur Vereniging van Effectenbezitters en o.a.  
oud-bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten  
• hoe kan in een OOB-omgeving de samenwerking tussen interne 

auditfunctie, de AC en de accountant het beste worden ingericht? 
• welke eigen rol heeft de AC bij het verzamelen van informatie en welke 

over specifieke vraagstukken, zoals cultuur & gedrag? 
• welke andere informatiebronnen dan de bestuurder en het financieel 

management heeft de AC nodig? 
• wat zijn voorbeelden van ‘best practices’ voor de auditcommissie? 

 

11.30  Ruimte voor vragen en discussie, gevolgd door de korte koffiepauze  
 

11.45   Jacco Maan is lid van de Raad van Bestuur van Vidomes  
• hoe kwetsbaar moet het bestuur zich opstellen tegenover een AC? 
• waar hebben de AC en het bestuur elkaar nodig? 
• welke rol heeft de financieel bestuurder (CFO) naar de AC?  
• wanneer en hoe informeert de CFO de AC over de risico's die het 

management neemt? 
• hoe is het bij Vidomes georganiseerd? En wat kunnen we daarvan leren? 

 

12.30  Ruimte voor vragen en discussie gevolgd door de lunch 
 

     De Auditcommissie (AC) bij Woningcorporaties  
      23 januari 2020 – Van der Valk Hotel Utrecht 
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Vervolg Programma  
 
13.15  Brigitte de Vries,  internal auditor Staedion en voormalig senior Auditor Allianz   
 

• hoe ondersteunt en informeert de internal auditor de AC? 
• op welke wijze behoort de AC betrokken te zijn bij de organisatie?  
• hoe verloopt de afstemming met bestuur, RvC en aAC? 
• hoe draagt de audit functie bij aan de organisatie doelstellingen? 

 
14.00 Arjan Verwoert, partner BDO, voorzitter Branchegroep Woningcorporaties 

• wat is van belang voor een succesvolle wisselwerking tussen de AC/RvC en 
de accountant? 

• welke initiatieven moet de AC nemen betreffende het jaarlijkse auditplan?  
• wat is de meerwaarde van” three lines defense” voor de controleaanpak? 
• wat is de aansprakelijkheid van RvT, bestuur en accountant en hoe kunnen  

‘fouten en missers’ worden voorkomen? 
 

14.45  Ruimte voor vragen en discussie gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’ 
 
15.15  Monique Groskamp, voorzitter RvC Woonwaard en voorzitter AC Volksbelang Arnhem 
 en daarvoor o.a. finance manager a.i. van Vidomes en Woonzorg Nederland 

• welke verantwoordelijkheden heeft de AC betreffende de interne beheersing 
en risicomanagement? 

• hoe is de positie van de AC bij Woonwaard en Volksbelang Arnhem 
ingericht? 

• en hoe vindt afstemming plaats met bestuur, control en finance? 
• ‘tips en trucs’ voor een succesvolle auditcommissie! 

 
16.00 Afrondende paneldiscussie met prof. dr. Peter van Lieshout, voorzitter RvC 

van de Alliantie, voorzitter RvC van Menzis, het Waarborgfonds Zorgsector, 
Nictiz en met Ben Spelbos docent van de VTW masterclass: 

  “de RvC, de accountant en de auditcommissie” 
 
16.30  Tijd voor een hapje en een drankje met om circa 17.30 einde programma 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seminars op Maat Bispinckpark 21 2061 SG Bloemendaal 0650640101 som@seminarsopmaat.nl  
www.seminarsopmaat.nl Rabobank IBAN NL93 RABO 0302 3986 94  KvK 333 05931  

 

 

 
 

Bestemd voor:   
Leden van de Raad van Commissarissen, leden Auditcommissie, bestuurders,  financieel 
managers, controllers van woningcorporaties en hun accountants en adviseurs. 

 
De kosten bedragen € 625 inclusief alle verblijfskosten en vrijgesteld van BTW! 
 

SOM is door het CEDEO erkend als onderwijsinstelling (6 PE – NBA 110601). 
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort beroepsonderwijs). 
 
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! 
 
Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar. 
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.  
 
Het Van der Valk hotel Utrecht ligt aan de zuidelijke ring van Utrecht (A12). 
Er is een parkeergarage aanwezig in de kelder, waar u kosteloos mag parkeren.  
Het hotel is ook prima bereikbaar met de tram of met de taxi vanaf station Utrecht. 
 
U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl 


