Accent Advies heeft een team
van ervaren adviseurs uit de
praktijk. Wij helpen organisaties
om hun doelen te realiseren.
Wij doen dat op een praktische,
betrokken en interactieve
manier, met oog voor de mens
in de organisatie.

BEOORDELINGSKADER AW/WSW
AANTOONBAAR IN CONTROL MET ONZE APP
In de afgelopen jaren hebben de
Autoriteit woningcorporaties
(Aw) en het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW)
hun samenwerking verder
geïntensiveerd om het toezicht
dat zij voeren op de corporatie
sector effectiever en efficiënter
te maken. Als onderdeel van
deze samenwerking hebben zij
op basis van het 'verticaal
toezichtmodel' een gezamenlijk
beoordelingskader opgesteld.
Maar hoe weet u op welke
onderdelen van dit kader uw
corporatie voldoet? Met de
beoordelingskader Aw/WSW
app krijgt u door middel van een
zelfevaluatie op eenvoudige
wijze inzicht in deze vraag.

Risicogebieden
De beoordelingskader app is
opgebouwd op basis van de vier
risicogebieden van het
beoordelingskader:





Financiële continuïteit
Bedrijfsmodel
Governance
Beheersing organisatie

Per risicogebied kunt u aan de
hand van een checklist de vragen
uit het beoordelingskader
beantwoorden. Hierbij gaat het
om de voor het risicogebied
relevante kwalitatieve en
kwantitatieve beoordelingsvragen.
Indicatoren beoordelingskader
Het gezamenlijk beoordelingskader kent een groot aantal

MEER WETEN?
Wilt u meer weten hoe u de beoordelingskader app kunt inzetten in
uw bedrijfsvoering? Maak een afspraak met Sander Boelen.
email: s.boelen@accentadvies.nl
telefoonnummer: 035 - 69 20 108
Accent Advies - Amalialaan 126-e - 3743 KJ Baarn

kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren waarlangs een
corporatie wordt beoordeeld. We
hebben deze indicatoren
uitgewerkt in de Aw/WSW
beoordelingskader app in de vorm
van KPIs. Aan de hand van de
ingevulde antwoorden op de
beoordelingscriteria uit het
gezamenlijke beoordelingskader
geeft de app alle KPI’s weer. Deze
KPI’s geven in één oogopslag
weer aan welke normen vanuit het
kader wel of nog niet voldoende
wordt voldaan.
” De eindrapportage bevat een
samenvattend overzicht met alle
scores Dit was een mooie kapstok
voor het gesprek tussen mij en het
MT en de RvC over wat goed gaat in
de organisatie en waar extra
aandacht nodig is.”

Aw/WSW BEOORDELINGSKADER APP
FulyInControl-platform
FullyInControl is de oplossing
voor corporaties om eenvoudig
en effectief ‘In Control’ te komen.
De oplossing ondersteunt
woningcorporaties met een
platform en Kennis Apps,
waarmee corporaties worden
ontzorgd en ondersteund:
 Strategie en doelen
 (inclusief interactieve
strategiekaart)
 Procesmanagement
 Risicomanagement
 Verzekeringen
 Compliance
 Controls en toetsen
 Audit
 Informatiebeveiliging (BIC)
 AVG en verwerkingsregister.
Modulaire opbouw

Met de modulaire FullyInControl
oplossing worden corporaties
van strategie tot operatie
integraal ondersteund op het
gebied van governance, risk en
compliance management,
informatiebeveiliging, privacy en
proces- en kwaliteitsmanagement.
Binnen FullyInControl legt u
gegevens maar eenmalig vast en
werken alle onderdelen optimaal
samen. Hiermee bevordert u ook
de samenwerking tussen de
eerste, tweede en derde lijn. Alle
modules werken intuïtief en op
een eenduidige manier.
Kennispartner

Accent Advies is kennispartner
van FullyInControl en deelt haar
kennis en ervaringen op het
gebied van GRC via kennisapps
op het platform

Accent Advies heeft in het
FullyInControl platform een “Kennis
App” ontwikkeld die corporaties
ondersteunt bij een zelfevaluatie
van het gezamenlijk beoordelingskader van Aw/WSW. Hiermee
krijgen corporaties sneller,
gemakkelijker en beter inzicht in
hoe ze scoren op de verschillende
risicogebieden van het gezamenlijk beoordelingskader.

naar voren komt dat u op
onderdelen van het onderwerp niet
voldoet aan het beoordelingskader,
kunt u deze bevinding eenvoudig
uitzetten bij de betreffende afdeling
en/of medewerker. Vervolgens
volgt u de voortgang op de
opvolging van de bevinding via het
FullyInControl platform. Op deze
wijze bent u altijd in control van de
opvolging van de bevindingen.

Eventuele veranderingen aan het
beoordelingskader passen wij
direct aan in de app, zodat u te
allen tijde up-to-date bent.

KPIs

De beoordelingskader app bestaat
uit 4 onderdelen:
 Digitale consulten
 Overzicht met bevindingen
 Kritieke prestatie indicatoren
(KPI)
 Uitgebreide rapportages

Digitale consulten
Ieder digitaal consult bestaat uit
een checklist met vragen over het
betreffende risicogebied uit het
beoordelingskader. Een checklist
bevat alle relevante kwalitatieve en
kwantitatieve beoordelingsvragen
van het gezamenlijk beoordelingskader en kan eenvoudig worden
uitgezet in de organisatie.

Overzicht met bevindingen
Op het moment dat uit de
zelfbeoordeling van een onderwerp

Het gezamenlijk beoordelingskader
kent een groot aantal kwalitatieve
en kwantitatieve indicatoren. Wij
hebben deze indicatoren uitgewerkt
in KPIs, zodat u op eenvoudige
wijze inzicht krijgt waar u staat ten
opzichte van het beoordelingskader.

Rapportages
De beoordelingskader app biedt de
mogelijkheid om een samenvattend
overzicht van het self-assessment
in een rapportage te maken. In dit
Word document staan de resultaten
in een samenvattende tabel, met
vervolgens per risicogebied de
detail resultaten.

Kosten
De kosten voor de beoordelingskader app bedragen € 1.995,- per
jaar (excl. btw).
Hierbij zijn de kosten voor het
gebruik van het FullyInControl
platform niet inbegrepen.

