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Geachte lezer
In deze nieuwste nieuwsbrief van de SVWN leest u over alle actuele ontwikkelingen rondom het
visitatiestelsel en de SVWN. We berichten u onder meer over de Masterclass in november,
nieuwe informatie over de methodiek op onze website (FAQ) en mijn aanstaande vertrek bij
SVWN.
Vanaf 1 november word ik lid van het College van Bestuur van de HAN (Hogeschool Arnhem en
Nijmegen). Ik wil iedereen die betrokken is bij de SVWN en het visitatiestelsel bedanken voor
de constructieve en prettige samenwerking de afgelopen jaren. De procedure voor een nieuwe
directeur-bestuurder is in juli door Raad van Toezicht gestart. Op dit moment wordt er met
diverse kandidaten gesproken. Vanaf half oktober neemt Astrid Blankenstein tijdelijk de functie
van directeur-bestuurder waar. Op het moment dat er een nieuwe directeur-bestuurder bekend
is, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.
dr. Diana de Jong, directeur-bestuurder SVWN

College van Deskundigen zoekt nieuwe lid met financieel profiel
Met het vertrek van Johan Conijn ontstaat een vacature binnen het College van Deskundigen
(CvD) op de portefeuille financiën.
Het CvD van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) zoekt daarom een
nieuw lid met een financieel profiel binnen de corporatiesector. De positie van Johan Conijn
voorzitter) is inmiddels overgenomen door Hildegard Pelzer.
Voor meer informatie over de functie of het opvragen van het functieprofiel, kunt u contact
opnemen met Diana de Jong.
Telefoon: 030 - 7210780 of per e-mail info@visitaties.nl

Veel gestelde vragen: FAQ op de website SVWN
De introductie van en het werken met de nieuwe methodiek leidt tot diverse vragen. Deze
vragen betreffen de werkwijze of de toepassing van de methodiek, de scorekaart en de
afronding van de cijfers, de periode van de visitatie, de inhoud van het position paper en de
toepassing van plus- en minpunten.
Omdat we de informatie hierover zoveel mogelijk eenduidige willen verstrekken en voor
iedereen toegankelijk willen maken, is een FAQ (Fequently Asked Question) tabblad
toegevoegd aan de website.
Alle vragen
die de SVWN
FAQ
op de SVWN
website.ontvangt, worden van een antwoord voorzien en gepubliceerd op de
FAQ op de SVWN website.

Masterclass governance 11 en 20 november
In november 2014 organiseert de SVWN een masterclass voor visitatoren. Onderwerp van deze
masterclass is Governance (in de visitatiemethodiek).
Op dit moment wordt er een nieuwe governance code voor de corporatiesector ontwikkeld. We

FAQ op de SVWN website.

Masterclass governance 11 en 20 november
In november 2014 organiseert de SVWN een masterclass voor visitatoren. Onderwerp van deze
masterclass is Governance (in de visitatiemethodiek).
Op dit moment wordt er een nieuwe governance code voor de corporatiesector ontwikkeld. We
zullen u informeren over de actuele stand van zaken. Daarnaast zullen de ervaringen met de
toepassing van de nieuwe methodiek op dit punt centraal staan. Dit gebeurt op basis van een
enquête die SVWN voorafgaand aan de masterclass aan de deelnemers verstuurd.
Tijdens de masterclass verzorgt Hildegard Pelzer (voorzitter van het College van Deskundigen
van de SVWN en expert op het gebied van governance) een inleiding op het thema.

Eindrapport parlementaire enquête Woningcorporaties
Zoals u zeer waarschijnlijk weet, doet de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties.
Doel van het onderzoek is om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen
aan ontwikkeling van toekomstig beleid. Het onderzoek van de enquêtecommissie beslaat een
periode van circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de
woningcorporaties begin jaren '90. De enquêtecommissie rondt haar onderzoek af met het
eindrapport, dat op 30 oktober door de commissie wordt gepresenteerd.
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