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U bent P&O-adviseur bij een woningcorporatie en bent 

goed in uw vak. U vindt ook dat een cultuurverandering 

in de sector nodig is en wilt uw management hierin 

professioneel adviseren en begeleiden. Dat verwacht 

uw organisatie ook van u. U wilt doorgroeien als 

professional, maar vraagt zich af welke rol en positie u 

wilt en kunt innemen. Dat leert u bij de nieuw 

ontwikkelde leergang Strategisch P&O voor 

woningcorporaties, die begin maart 2015 van start gaat. 

Een uitgebreide leergang voor een zeer aantrekkelijke 

prijs. 

 

2014 was een turbulent jaar voor woningcorporaties in 

Nederland. Een cultuurverandering in de corporatiesector 

is noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat is één van de alom 

gedeelde conclusies van de parlementaire 

enquêtecommissie. Ook inhoudelijk staat de sector in 

2015 veel veranderingen te wachten. Denk alleen al aan de 

nieuwe Woningwet. Wat betekenen deze ontwikkelingen 

voor het werk en de positie van corporatiemedewerkers 

en meer specifiek voor u als P&O’er? 

 

Het vraagt in ieder geval om een andere manier van 

organiseren, een andere mindset en om andere 

competenties van managers en medewerkers, en dus ook 

van P&O-ers. Directeur-bestuurders verwachten niet 

alleen dat P&O-adviseurs deze strategische veranderingen 

ondersteunen en begeleiden, maar ook dat zij het 

management hierin adviseren. Zo moet u onderbouwd 

advies kunnen geven op onderstaande voorbeelden of 

daaraan gelijkwaardig: 

 Een nieuwe hrm-strategie moet worden 

geformuleerd, maar de verschillende stakeholders 

zitten er ‘verschillend’ in. 

 Er moet een cultuurverandering plaatsvinden, maar in 

de top van de organisatie is er sprake van verschil in 

visie. 

 Het hrm-instrumentarium moet de strategie 

ondersteunen, maar er is onvoldoende draagvlak bij 

het middenmanagement. 

 Integraal management wordt niet waargemaakt, 

omdat de leidinggevenden eigenlijk vinden dat p-

taken niet passen bij hun takenpakket of niet 

adequaat zijn toegerust om deze goed uit te voeren. 

Dus wilt u de ontwikkeling maken van P&O-adviseur naar 

P&O-professional? Door: 

 Meer draagvlak voor uw adviezen op inhoud en stijl. 

 Op tijd, vooraan in het proces, ingeschakeld te 

worden om de goede dingen te doen in plaats van 

steeds brandjes te moeten blussen achteraf. 

 Beter en eerder interventies te doen in een gesprek 

als dit niet soepel verloopt. 

 Te kunnen wisselen van stijl als de situatie hierom 

vraagt. 

 

Dan is de Leergang strategisch P&O voor 

woningcorporaties iets voor u! 

 

Resultaten 

In de leergang werken we aan: 

 Het ontwikkelen van een visie op strategisch hrm in 

uw organisatie. 

 Het ontwikkelen van adviesvaardigheden die passen 

bij uw rol als P&O-professional. Hierbij gaat u 

effectiever om met de verschillende rollen die u kunt 

innemen bij het adviseren van uw leidinggevenden. 

Hierdoor krijgt u meer zelfkennis als adviseur. 

 Beter inzicht en omgaan met het krachtenveld waarin 

u adviseert (intern en stakeholders). 

 Betere sparringpartner voor het management. 

 Het opbouwen van een laagdrempelig en informeel 

netwerk van P&O-adviseurs waarmee u zowel 

gedurende de leergang als daarna kennis en ervaring 

kunt uitwisselen. 

 Een  persoonlijke groei door praktijkopdrachten, 

intervisie en coaching waardoor u zichzelf beter kunt 

presenteren als adviseur . 

 

Doelgroep 

P&O-adviseurs die een stap in hun ontwikkeling willen 

maken zodat zij over complexe vraagstukken op 

strategisch niveau kunnen adviseren. U heeft minimaal 

een HBO werk- en denkniveau en minimaal twee jaar 

ervaring als P&O-adviseur bij een woningcorporatie. De 

maximale groepsgrootte is 12 personen. 
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Methode en werkwijze 

Dit leertraject is zo ingericht dat u het geleerde tijdens de 

formele leermomenten direct kunt koppelen aan de 

praktijk en aan uw eigen leerwensen. Daarnaast 

stimuleren we het leren van elkaar door inzet van een 

digitale leeromgeving en het inrichten van 

intervisiebijeenkomsten. Daarmee bestaat het leertraject 

uit de volgende onderdelen: 

 Een intakegesprek waarbij uw persoonlijke leerdoelen 

in beeld worden gebracht. 

 Trainingsdagen waarin u de theorie gaat toepassen in 

oefeningen en opdrachten. 

 Intervisiebijeenkomsten tussen de trainingsdagen. 

 Aandacht voor uw persoonlijke leerwensen door 

persoonlijke opdrachten en aandachtspunten om in 

de praktijk aan te werken. 

 Voor, tijdens en na de trainingsdagen heeft u toegang 

tot een digitale leeromgeving waarin u: 

• kennis neemt van de theorie en opdrachten 

• kennis en ervaringen deelt met mededeelnemers 

• feedback vraagt aan uw trainer (e-coaching) of 

leercoach 

 

Opbouw leergang  

Elke module vraagt gemiddeld vier tot acht uur 

voorbereiding. De trainingen vinden op een externe 

locatie plaats, inclusief overnachting voor de eerste 

module.  

 

Tijdens elke module maken we een mix tussen 

inhoudelijke onderwerpen en het aanleren en oefenen van 

vaardigheden gericht op de effectiviteit als adviseur. In het 

inhoudelijke deel staan de volgende vragen centraal: 

 Wat is mijn visie op het vak? En hoe verhoudt zich dit 

tot andere visies op het vak? 

 Hoe vertaal ik de strategie van mijn organisatie door 

naar een waardetoevoegende hr-strategie (en daarop 

volgende beleid en instrumenten)? 

 Hoe zorg ik ervoor dat de sleutelfiguren in mijn 

organisatie de rol van hrm erkennen en begrijpen, 

zodat we er samen uitvoering aan geven? 

 

 

 

In onze visie zijn P&O-adviseurs vooral effectief als het 

uitgebrachte advies nauw aansluit op het werkelijke 

probleem of behoefte en de verwachtingen van een 

opdrachtgever. Dit vraagt van een adviseur vaardigheden 

op het gebied van het analyseren en diagnosticeren van 

vraagstukken en de nodige communicatie- en 

beïnvloedingsvaardigheden. Maar ook zelfkennis en het 

effectief omgaan met lastige situaties zijn cruciaal. 

Gedurende het leertraject geven we veel aandacht aan 

persoonlijke feedback aan de deelnemers. 

 

Inhoud modules 

De leergang bestaat uit zeven modules die in een looptijd 

van zeven maanden wordt gegeven:  

1. Strategisch adviseren (5 dagdelen): we werken aan 

uw effectiviteit als strategisch adviseur. Hiertoe gaan 

we in op de benodigde vaardigheden en de 

inhoudelijke kennis gericht op het erkennen van het 

belang van HR, begrijpen hoe HR een toegevoegde 

waarde levert en het samen met het management 

uitvoering geven aan strategisch HRM. 

2. Veranderkunde (2 dagdelen): in deze module leren 

de deelnemers hoe ze, een al bepaalde 

(proces)verandering binnen een organisatie, 

succesvol kunnen implementeren. We stellen twee 

vragen centraal: hoe kun je binnen een organisatie 

een blijvende gedragsverandering bewerkstelligen 

en hoe faseer je een verandertraject zodanig dat de 

organisatie aangehaakt blijft? 

3. Persoonlijk leiderschap (2 dagdelen): bevlogen en 

effectief zijn. Wie wil dat niet? Het werk kan 

veeleisend zijn. Zeker als het privé leven daar nog 

een schepje bovenop doet. In deze module staat 

centraal wat je kunt doen om er voor te zorgen dat je 

steeds over voldoende energie kunt beschikken. Ook 

maakt de deelnemer kennis met enkele methoden en 

technieken om de persoonlijke effectiviteit te 

vergroten. 

4. Organizational design (2 dagdelen): naar aanleiding 

van de ontwikkelingen in de sector zijn veel 

corporaties bezig met het (her)inrichten van hun 

organisatie.  
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Daarbij gaat het o.a. om herstructurering, het 

afstoten van bedrijfsonderdelen, outsourcing, 

governance en het inrichten van shared services. 

Gelet op de impact op medewerkers van deze 

ontwikkelingen is er ook een belangrijke rol voor 

P&O professionals weggelegd. 

5. Financieel management en governance (2 dagdelen): 

de rol van toezichthouders en commissarissen bij 

woningcorporaties ligt op dit moment onder het 

vergrootglas. De financiële stabiliteit van corporaties 

wankelt onder meer door de verhuurderheffing en 

ontwikkelingen op de huizenmarkt. De dynamiek in 

de buitenwereld rondom deze thema’s is ook binnen 

corporaties voelbaar en beïnvloedt het handelen van 

de organisatie. 

6. Meetbaarheid van HRM (2 dagdelen): de interne 

klanten verwachten dat HRM de zelfde taal spreekt 

en dus gebruik maakt van cijfermatige 

onderbouwing. Bijvoorbeeld door te benchmarken 

en business cases te ontwikkelen. Aan de andere 

kant is HRM zelf vaak op zoek naar een stevige – 

meetbare – onderbouwing van haar eigen 

toegevoegde waarde. In deze module gaan we op 

zoek naar de mogelijkheden die HRM heeft om 

enerzijds de taal van cijfers te spreken en anderzijds 

om haar eigen toegevoegde waarde meetbaar te 

maken. 

7. Integratie, inclusief rollenspel en afronding (2 

dagdelen): in deze module gaan we aan de slag met 

het ‘doen’: focus aanbrengen in wat er gedaan moet 

worden en de sleutelpersonen in de organisatie 

meekrijgen in het samen ‘doen’. De essentiële 

gespreksvaardigheden die we in de loop van het 

leertraject hebben ontwikkeld oefenen we met de 

simulatie Vakmanschap van de HRM-adviseur: 

adviseren in een praktijksituatie. 

 

Noot: U kunt zich niet voor de verschillende modules apart 

inschrijven.  

 

 

 

 

 

Literatuur 

De verplichte literatuur wordt door Rijnconsult 

beschikbaar gesteld. Daarnaast maken we in de overige 

modules gebruik van aanvullende aanbevolen literatuur. 

Deze is niet in de prijs inbegrepen en bestaat onder andere 

uit: 

 Wie heeft mijn kaas gepikt?  

(Spencer Johnson, Kenneth Blanchard) 

 Help, de ijsberg smelt  

(John Kotter, Holger Rathgeber)’ 

 

De trainers en experts 

We bieden een mix van trainers en experts voor deze 

leergang. Hieronder geven we een kort overzicht van de 

betrokken trainers en experts per module. 

 

Mark Nijssen 

Leercoach, Strategisch adviseren, 

organizational design, meetbaarheid van 

HRM, integratie en afronding 

Na zijn studie bedrijfseconomie is Mark in 

2003 aan de slag gegaan als organisatieadviseur. Hierbij 

heeft hij met name gewerkt op het gebied van strategisch 

HRM: van het professionaliseren van de HR-afdeling tot 

het opstellen van een strategische personeelsplanning. En 

van het ontwikkelen van een verzuimaanpak tot het 

doorrekenen van cao’s. Het werk als adviseur combineert 

Mark met het uitvoeren van onderzoek aan de Universiteit 

van Tilburg naar wendbaarheid van organisaties. Deze 

combinatie van praktijk en wetenschap typeert Mark’s stijl 

en ambitie: vallende kwartjes door abstracte inzichten op 

een praktische manier bruikbaar te maken voor alledaagse 

vraagstukken. 

 

Noëlle van der Hagen 

Strategisch adviseren, integratie en 

afronding 

Na haar studie pedagogiek met als 

specialisatie onderwijskunde heeft zij zich 

verdiept in strategisch opleiden, ontwerpen van 

leertrajecten, en het stimuleren van leerprocessen aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. Zij werkt sinds 1989 als trainer en 

coach en is sinds 2000 geassocieerd met Rijnconsult.  

http://www.rijnconsult.nl/mensen/mark-nijssen
http://www.rijnconsult.nl/mensen/no%C3%ABlle-van-der-hagen
http://www.rijnconsult.nl/mensen/no%C3%ABlle-van-der-hagen
http://www.rijnconsult.nl/mensen/mark-nijssen
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Daar verzorgt zij vele trainingen op het gebied van 

adviseren bij centrale en lokale overheden en profit 

organisaties. Andere trainingsonderwerpen zijn 

creativiteit, coachend leiderschap en teambuilding. Haar 

stijl kenmerkt zich door enthousiasme, vertrouwen en een 

concrete en pragmatische aanpak. Zij is gecertificeerd in 

Situationeel Leidinggeven II, Whole Brain Dominance en 

Socratische Dialoog. In 2010 heeft zij deze leergang voor 

HRM-ers mede ontwikkeld, welke zij samen met Mark 

zowel als Open Inschrijving en In-company geeft. 

 

Marèns Evers 

Veranderkunde 

Marèns Evers is sinds 2001 werkzaam als 

adviseur, coach en trainer op het snijvlak 

van mens en werk. Ze is gespecialiseerd in 

het vertalen van een organisatiestrategie naar 

noodzakelijke competenties en gewenst gedrag. Naast 

het coachen en trainen van individuen en teams, begeleidt 

ze organisaties bij het realiseren van (cultuur) 

veranderingen, het implementeren van nieuwe 

werkwijzen en het ontwikkelen van het aanwezige HR 

potentieel 

 

Pieter Rop 

Persoonlijk leiderschap 

Actief op thema’s als intern adviseren en 

leiderschap& teamontwikkeling. Sinds 1997 

actief als trainer-adviseur. Ervaring met 

adviseren binnen Zorg & Onderwijs, lagere overheid en 

bedrijfsleven. Goede balans tussen theoretische modellen 

en praktische toepassing. Ervaring met corporaties zoals 

De Alliantie(leergang 70 adviseurs), Wonen Zuid(leergang 

7 strategisch adviseurs), Portaal en Mitros. 

Klanten vinden Pieter direct, enthousiast, relativerend, 

pragmatisch en humorvol. 

 

 

 

 

 

Diederik Hommes 

Financieel Management en governance 

Diederik Hommes is directeur van 

Rijnconsult en al sinds begin van de jaren ’90 

actief als adviseur in het publieke domein. 

Diederik is zijn carrière begonnen bij Jan Schaefer en heeft 

sindsdien het veld van de volkshuisvesting steeds actief 

gevolgd. Naast een aantal andere bestuurlijke en toezicht 

functies is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen 

van woningbouwcorporatie SCW in Tiel. 

 

Kosten per persoon  

De investering voor deze leergang bedraagt € 2.200,-. Dit 

bedrag bestaat uit opleidingskosten à € 1.700,- (BTW vrij) 

en arrangementskosten à € 500,- (lunches, koffie, thee, 

diners en  hotelovernachtingen).  

Leden van het P&O-netwerk krijgen € 500,- korting op de 

opleidingskosten mits ze vanaf 1 januari 2014 lid zijn van 

het netwerk. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Indien u bij de start van de leergang onverwacht 

verhinderd bent, kunt u zich voor de gehele leergang laten 

vervangen door een collega mits tijdig aan ons 

doorgegeven. Annulering van deelname kan kosteloos tot 

8 weken voor aanvang van de leergang. Daarna brengen 

we 25 procent van de kosten in rekening als het binnen 8 

weken voor aanvang van de leergang is, 50 procent als het 

binnen 4 weken voor aanvang van de leergang is en 75 

procent als het 2 weken voor aanvang van de leergang is. 

Bij annulering 1 week of korter van tevoren is 100 procent 

van het offertebedrag verschuldigd. Tussentijdse 

annulering geeft geen recht op restitutie. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via de website 

www.rijnconsult.nl/aedes-leergang-strategisch-po-voor-

woningcorporaties. Hier vindt u ook de data voor de 

eerstvolgende groepen waar nog plekken vrij zijn. 

 

http://www.rijnconsult.nl/mensen/mar%C3%A8ns-evers
http://www.rijnconsult.nl/mensen/pieter-rop
http://www.rijnconsult.nl/mensen/diederik-hommes
http://www.rijnconsult.nl/aedes-leergang-strategisch-po-voor-woningcorporaties
http://www.rijnconsult.nl/aedes-leergang-strategisch-po-voor-woningcorporaties
http://www.rijnconsult.nl/mensen/diederik-hommes
http://www.rijnconsult.nl/mensen/pieter-rop
http://www.rijnconsult.nl/mensen/mar%C3%A8ns-evers
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Trainingsdata 

 

Tijdstippen 

Locatie 

Groep 1 en 2: de locatie voor de intakes en 

intervisiebijeenkomsten is in Houten op kantoor bij 

Rijnconsult. De modules vinden plaats in het Hotel 

Restaurant de Vossenberg – Vierhouten. 

Groep 3 en 4: de locatie voor de intakes en 

intervisiebijeenkomsten is in Houten op kantoor bij 

Rijnconsult. De modules vinden plaats in het Hotel De 

Schildkamp - Asperen. 

 

Meer informatie 

De leergang is  ontwikkeld door Organisatie adviesbureau  

Rijnconsult in opdracht van het P&O Netwerk van Aedes. 

De leergang wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie 

van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties 

(FLOW). Voor meer informatie over deze opleiding kunt u 

contact opnemen met Mark Nijssen via 

mark.nijssen@rijnconsult.nl of bel naar 030 298 42 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt u met het openbaar vervoer?  

(informatie voor groep 3 en 4) 

Indien u er voor kiest om met het openbaar vervoer naar 

de trainingslocatie te komen, geeft u dit dan aan bij uw 

aanmelding. De locatie voor groep 3 en 4 biedt namelijk 

een shuttledienst aan tussen Hotel De Schildkamp en 

station Leerdam. Aan de hand van uw gegevens die wij 

ontvangen met uw aanmelding stemmen wij graag met u 

af. 

 

module tijdstippen locaties

Intake nader af te stemmen Houten

1. Strategisch adviseren 9.30 - 20.00 en 9.00 - 17.00 uur Asperen

2. Veranderkunde 13.00 - 20.30 uur Asperen

3. Persoonlijk leiderschap 13.00 - 20.30 uur Asperen

Intervisie nader af te stemmen Houten

4. Organizational Design 13.00 - 20.30 uur Asperen

5. Financieel Management & Governance 13.00 - 20.30 uur Asperen

Intervisie nader af te stemmen Houten

6. Meetbaarheid van HRM 13.00 - 20.30 uur Asperen

7. Integratie en afronding 13.00 - 20.30 uur Asperen

algemeen (voor alle groepen)

mailto:mark.nijssen@rijnconsult.nl

