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WELKOM OP DE 
CORPORATIEDAG!
Zie met eigen ogen hoe een huis in één dag wordt gebouwd, 
hoor hoe Big Data jou kan helpen of laat je met virtual reality 
rondleiden door een wooncomplex van WoonincPlusVitalis. 
Deel je eigen ervaringen in een innovatieve workshop. Volg 
een college van een innovator. Beleef dit en meer op de 
Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor elkaar!

Vernieuwen en innoveren samen met elkaar en met andere 
partners: daar gaan we voor de komende jaren. Om dat 
kracht bij te zetten organiseren we aansluitend aan het 
verenigingscongres op 23 november 2017 ’s middags voor 
alle corporatiemedewerkers de Corporatiedag 2017: 
Slimmer en beter voor elkaar. We hebben samen al veel 
kennis en ervaring in huis. Laten we daarvan profiteren 
en elkaar inspireren deze middag. Doe nieuwe ideeën en 
contacten op tijdens de Corporatiedag 2017!
 
Voor de thema’s tijdens deze dag hebben we ons laten 
leiden door onze Vernieuwingsagenda. Daarin werken 
wij samen met leden en partners aan de thema’s: 
Verduurzamen, Betaalbaar bouwen en wonen, Wonen met 
zorg, Digitalisering en informatisering, Leefbare wijken en 
buurten en Verbeteren bedrijfsvoering. 

Ik wens je heel veel plezier, nieuwe ideeën en inspiratie. Ik 
hoop je op de Corporatiedag tegen te komen.

Marnix Norder
Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties
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Lunch en inloop Corporatiedag 

Welkom en opening door Marnix Norder 

Parallelsessies ronde 1: zeven workshops en drie 
colleges

Pauze

Parallelsessies ronde 2: herhaling van de zeven 
workshops en drie colleges 

Uitreiking innovatieprijs i-Opener 

Netwerkborrel

23 NOVEMBER 2017 
BOUW & INFRAPARK
HARDERWIJK
PROGRAMMA (dagvoorzitter Ruben Maes)

Aanmelden?
Aanmelden kan via deze link.

http://bijeenkomsten.aedes.nl/corporatiedag_23112017/subscribe
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WORKSHOPS
Tijdens de Corporatiedag valt er veel te beleven en te ervaren. Zo kun je een keus 
maken uit de workshops hieronder en de colleges op de volgende bladzijde. Ze gaan 
over thema’s die voor corporaties en hun samenwerkingspartners de komende jaren de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen zijn. We doen niet aan voorinschrijving. Vol 
is vol, dus zorg dat je op tijd bent. Ook krijg je een update over de eerste resultaten van 
de coalities die werken aan de thema’s uit de Vernieuwingsagenda. Meer weten over de 
Vernieuwingsagenda? Kijk op www.aedes.nl/vernieuwingsagenda.

SLIMMER WERKEN MET BIG DATA – CORPOVENISTA 
Big data is een bekend begrip, maar wat is het eigenlijk? In deze workshop gaan 
we in op deze vraag. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld over scheefwonen 
bij Rijswijk Wonen laten we tevens één van de vele mogelijkheden zien die big 
data corporaties te bieden heeft.

Marion Wendel, adviseur Strategie en Beleid Rijswijk Wonen en Gert Jan Hagen, directeur 
Springco.

1

KLAAR VOOR DE VERGRIJZING? – AEDES-ACTIZ KENNISCENTRUM 
WONEN-ZORG  
Hoe bereid je je als corporatie samen met je samenwerkingspartners voor op 
de vergrijzing? Mensen wonen langer zelfstandig, welke aanpassingen vraagt 
dat van hun huis? Wat betekent het voor hun sociale contacten? Hoe zet 
Woonservice TOOS hierbij in? Kom naar de workshop en ervaar het zelf. 

Ton Moors en Marja van Wolferen, resp. manager Wonen en projectleider Goed Wonen 
Gemert. Karin Vissers, directeur Vissers & Roelands architecten & ingenieurs, Mieke Koot, 
directeur GeneratieThuis en Katja Oude Velthuis, ThuisBest adviseur Woonservice.

2

VERDUURZAMEN MET NUL-OP-DE-METER (NOM), WANNEER WEL? – 
VERENIGING DE BREDE STROOMVERSNELLING
Wat zijn de lastige onderwerpen bij verduurzamen naar nul-op-de-meter? 
Hoe draagt NOM bij aan de totale verduurzamingsopgave? Wegen de 
investeringskosten van een NOM-woning op tegen de voordelen? Zijn er 
goedkopere en duurzamere opties? Praat mee, deel ervaringen en ontdek kansen.

Daniël Duijvestijn, teamleider vastgoed Woonveste, Wim Nieuwkerk, projectleider 
vastgoed Woonkwartier en Maurice Coen, NOM-coach Stroomversnelling. 

5

NOOIT MEER REORGANISEREN! – FLOW 
Nooit meer reorganiseren, kan dat? Welk HRM-beleid hoort daar dan bij?
Area is daar mee bezig en legt die aanpak aan de deelnemers voor. 
Discussieer hierover mee en kijk of jullie ook nooit meer een reorganisatie nodig 
hebben!

Johannes Osinga, directeur FLOW en Jan van Vucht, directeur-bestuurder Area. 

6

4
EEN GOEDE RELATIE MET HUURDERS DOOR LEIDERSCHAP 3.0 –
CORPORATIEHUIS/KWH
Hoe hou je en versterk je in de relatie met de huurder het onderling vertrouwen? 
Hoe verbeter je het contact, ook met minder actieve huurders? En wat vraagt dit 
van hedendaags leiderschap? Kom naar de workshop, verken dilemma’s en ontdek 
mogelijke antwoorden. 

Sven Turnhout, directeur-bestuurder KWH, Cor Snoeijs, bestuurder Stekademy, 
Paul Sebregts, directeur-bestuurder Woningstichting St Joseph, Rini Vunderink, 
adviseur Kwaliteitsmanagement Wonen Limburg.

7 GEMENGDE WIJKEN ZONDER SLOOPHAMER? – PLATFORM31
Kwetsbare bewoners in eenzelfde wijk huisvesten legt een druk op de wijk. Hoe 
zorgen we voor een verlichting van deze druk. Wat kunnen we doen om wijken 
in balans te houden? En wat hebben we daar voor nodig? Platform31 deed hier 
in zes steden onderzoek naar bij corporaties, gemeenten en zorgpartijen. Luister 
naar de resultaten en ga met elkaar in gesprek.

Jeroen van der Velden, projectleider Platform31, overige sprekers volgen later.

3 SYNERGIE DOOR NIEUWE SAMENWERKING CORPORATIES EN 
BOUWBEDRIJVEN – BOUWEND NEDERLAND
Kwalitatief goede en duurzame woningen (ver)bouwen die ook betaalbaar 
zijn voor huurders. Klinkt gemakkelijk, maar is dat zo? Moeten corporaties en 
bouwbedrijven efficiënter samenwerken? Wat moet er dan anders? Discussieer 
hierover mee tijdens de workshop.

Sprekers volgen later.

https://www.aedes.nl/algemeen/vernieuwingsagenda-slimmer-en-beter-voor-elkaar
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COLLEGES

SPREKERS

AANMELDEN
Aanmelden kan via deze link. Daar vind je ook de meest actuele informatie. 
Directeur-bestuurders krijgen voor hun deelname twee PE-punten 
toegekend.

INSCHRIJFVOORWAARDEN
De Corporatiedag is een gratis bijeenkomst voor medewerkers 
en bestuurders van Aedes-leden, partnerorganisaties van de 
Vernieuwingsagenda en door Aedes genodigde personen/organisaties.
Heb je je aangemeld en kun je toch niet aanwezig zijn, mail dan vóór vrijdag 
17 november naar corporatiedag@aedes.nl. Een collega kan eventueel jouw 
plaats innemen. Daarmee vermijd je kosten. Helaas zijn we genoodzaakt om 
bij latere of geen annulering een factuur van 75 euro excl. btw in rekening te 
brengen.

Menno Lanting, auteur en innovator is dé expert op het 
gebied van de impact die de snel veranderende wereld heeft 
op leiderschap, innovatie en hoe wij werken. De rode draad in 
het werk van Menno is ‘aanpassingsvermogen’. Hoe organiseer 
je innovatie? Hij adviseert organisaties hoe aangesloten te 
blijven bij de veranderende wereld. 

Jan Jonker, Hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, expert in nieuwe strategieën en 
businessconcepten voor verduurzamen. Hoe kunnen organisaties 
stelselmatig verduurzamen? Welke (nieuwe) strategiekeuzes zijn 
er? Wat vraagt dat van samenwerking tussen organisaties?

Albert Jan Kruiter, mede-oprichter van het Instituut voor 
Publieke Waarden is expert in het sociale domein en benadert 
maatschappelijke en organisatorische vraagstukken vanuit de 
leefwereld van mensen. Hij bespreekt de toekomst van het 
sociale domein en de rol van het wonen daarin.

UITREIKING 
INNOVATIEPRIJS  
I-OPENER 
We sluiten de dag af met de uitreiking van de i-Opener, een prijs voor 
innovaties in de sector, een gezamenlijk initiatief van Aedes en KWH. 
Het thema dit keer: Wonen en zorg. Hiervoor kun je projecten aanmelden. 
Op de corporatiedag kiezen jullie uit drie nominaties de winnaar. Kijk op 
de website van KWH hoe je projecten kunt aanmelden. 

http://bijeenkomsten.aedes.nl/corporatiedag_23112017/subscribe
mailto:corporatiedag%40aedes.nl?subject=
http://www.kwh.nl/publicaties-en-inspiratie/i-opener-2017
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Datum
Donderdag 23 november 2017, 13.30 uur tot 16.30 uur
(inlooplunch vanaf 12.30 uur).

Locatie
Bouw & Infrapark
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

Vragen?
Heb je vragen, mail ze dan naar corporatiedag@aedes.nl of bel met:
Rudith Suvaal, 06 516 341 70 of 
Simone Boeren, 06 533 277 72

Blijf op de hoogte van de meest actuele informatie via 
www.aedes.nl/corporatiedag, via Twitter@Aedesnet en 
via www.facebook/corporatiedag.
Ook kun je onze gratis app downloaden via: 
https://m.twoppy.com/corporatiedag/ 

PARTNERS VAN DE VERNIEUWINGSAGENDA

https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/corporatiedag-2017-slimmer-en-beter-voor-elkaar.html
https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/corporatiedag-2017-slimmer-en-beter-voor-elkaar.html
https://twittercounter.com/Aedesnet
https://nl-nl.facebook.com/Corporatiedag
https://m.twoppy.com/corporatiedag/ 
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