Steve Smit lid Raad van Toezicht
SVWN op voordracht Woonbond
Met ingang van 13 juni 2022 is drs. S.G. (Steve) Smit
benoemd als lid van de Raad van Toezicht van SVWN. De
benoeming is op voordracht van de Woonbond.
De Raad van Toezicht van SVWN zocht naar een
kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van
huurdersinvloed. Steve wil graag de rol van de huurders
en huurdersorganisaties vertegenwoordigen. “Ik hoop met
mijn achtergrond als huurder, belangenbehartiger en
bestuurskundige een waardevolle bijdrage te kunnen
leveren.”
== lees hier het hele bericht ==

Geslaagde masterclasses voor
visitatoren
Afgelopen 9 en 14 juni waren er weer twee masterclasses
voor visitatoren. Dit keer was het onderwerp
'Netwerkvisitatie'. Beide sessies waren erg geslaagd.
Paul Doevendans begeleidde alle twee masterclasses.
Samen met Cor van Montfort gaf hij een levendige
inleiding over de ingrediënten van netwerkvisitatie in
relatie tot netwerktoezicht en -governance. Daarbij werden
ook inzichten uit het onderzoek naar netwerktoezicht
onder leiding Patrick Kenis, meegenomen.
Daarna vertelden de visiterende bureaus Raeflex (Alex
Grashof, Hein Albeda, Gerard van Bortel) en Pentascope
(Joos Jacobs, Eef Nibbelink, Wouter Rohde) enthousiast
over hun ervaringen met de experimenten die zij hebben
uitgevoerd bij diverse woningcorporaties.
Vervolgens gingen de visitatoren met elkaar in gesprek
over de volgende vragen:
•

Bij welke situaties en corporaties past een
netwerkvisitatie?

•

Welke eisen stelt dit aan de methodiek/het
proces/de aanpak?

•

Wat vraagt dit van de visitatoren?

SVWN neemt deze input van de visitatoren mee in de
overwegingen bij de aanpassing van de visitatiemethodiek.

Drie visitatie-experimenten
afgerond!
SVWN is verantwoordelijk voor het visitatiestelsel. Daarom
is het belangrijk steeds aandacht te hebben voor
verbetering en de toegevoegde waarde van visitatie voor

corporaties, belanghebbenden en samenleving. Om die
reden worden regelmatig nieuwe experimenten gestart.
Die geven corporaties de mogelijkheid om samen met
visiterende bureaus nieuwe benaderingen en vormen uit te
proberen.
Op dit moment zijn er weer drie visitatie-experimenten
afgerond. De corporaties Vestia, Mercatus
en woCom hebben hieraan meegewerkt. Wil je meer
weten? Bekijk de nieuwsberichten via bovenstaande links.

De VTW heeft recent 'De staat
van het intern toezicht'
gepubliceerd
De VTW heeft recent 'De staat van het intern toezicht'
gepubliceerd. Hiermee wordt een beeld geschetst hoe het
interne toezicht in de corporatiesector ervoor staat. Het
eerste exemplaar is op 7 juni 2022 aangeboden aan Hugo
de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening.
Onze directeur Claudia Siewers wordt ook aangehaald in
het rapport. “In de stijgende lijn in de governancecijfers
van de afgelopen jaren is duidelijk te zien dat leren door
verantwoorden werkt. Uit de analyse van
governancescores van de gevisiteerde corporaties in 2020
blijkt dat kleine corporaties bezig zijn met een inhaalslag.”
== lees 'De staat van het intern toezicht' ==

Recente rapporten en publicaties

Recente rapporten
Mercatus, 10-06-2022
Rhenam Wonen, 02-06-2022
Stichting Acantus, 24-05-2022
Stichting Wocom, 23-05-2022
Vivare, 19-05-2022
Bazalt Wonen, 18-05-2022
Wbv Hoek van Holland, 16-05-2022
Stichting deltaWonen, 09-05-2022
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 20-04-2022
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