
WERKEN AAN 
VERNIEUWING
#slimmerenbetervoorelkaar





De maatschappij verandert steeds sneller. Om daarop in te spelen brengen we binnen de corporatiesector een 
beweging op gang om slimmer en beter te ontwikkelen en te vernieuwen. We gebruiken daarbij elkaars kennis 
en kunde, werken samen in het vinden van oplossingen (en inspireren elkaar). Corporaties en partners hebben de 
ambities uitgewerkt in de zes thema’s: Verduurzamen, Betaalbaar bouwen en wonen, Wonen en Zorg, Digitalisering 
en informatievoorziening, Leefbare wijken en buurten en Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht. Inmiddels 
zijn 100 corporaties en 16 partnerorganisaties aan de slag met het bedenken en uitvoeren van ideeën en projecten 
ter verbetering van de sector. 

ALGEMENE INFORMATIE 
VERNIEUWINGSAGENDA

VERNIEUWINGSAGENDA: SLIMMER EN BETER VOOR ELKAAR
De Vernieuwingsagenda verbindt corporaties en samenwerkingspartners op de ambitie om de verbetering en de 
vernieuwing in de sector te versnellen, zodat de corporatiesector klaar is voor de toekomst en er voor blijft zorgen 
dat huurders kunnen leven in een goed en betaalbare woning.



   

Verduurzamen              Dolf Neilen   d.neilen@aedes.nl 
Betaalbaar bouwen en wonen            Maarten Georgius  m.georgius@aedes.nl 
Wonen en Zorg              Yvonne Witter/Rogier Goes y.witter@aedes.nl/ r.goes@aedes.nl
Digitalisering en informatievoorziening           Michiel van Wezel  m.vanwezel@aedes.nl 
Leefbare wijken en buurten            Simone Boeren  s.boeren@aedes.nl 
Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht    Susanne Stouten  s.stouten@aedes.nl 

Doe jij nog niet mee? Sluit je dan aan! Er is vast een thema dat jou raakt!

ALGEMENE INFORMATIE 
VERNIEUWINGSAGENDA

Er is volop energie en enthousiasme te zien om de corporatiesector te vernieuwen en verbetering te versnellen. 
Tientallen medewerkers van corporaties en partnerorganisaties zijn al bezig met het bedenken en uitvoeren van 
ideeën ter verbetering van de sector. Maar het lukt nog beter als we het met zijn allen doen! 

www.aedes.nl/vernieuwingsagenda-meedoen
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VERDUURZAMEN

Thema

Het einddoel voor 2050 is duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. Binnen het thema Verduurzaming 
ontwikkelen corporaties samen met partners plannen en instrumenten om dit te realiseren. En delen daarbij hun 
kennis en ervaring.

Dit is al gerealiseerd:
 � Routekaart CO2-neutraal 2050 3.0  in het Aedes-Benchmarkcentrum
 � Aanvullende Routeplanner
 � Roadshows voor directeur-bestuurders (15 regionale bijeenkomsten)
 � 55 CO2-coaches in de Vliegende Brigade
 � Handreiking circulair aanbesteden



Dit komt er binnenkort aan:
 � Producten m.b.t. warmtetransitie
 � Onderzoek kosten efficiëntie duurzame maatregelen
 � Onderzoek NOM hoogbouw
 � Vervolg Routekaart

Neem dan contact op met Dolf Neilen en sluit je aan bij de coalitie Verduurzamen!
d.neilen@aedes.nl

 � Deel je de ambitie en voel je de noodzaak om 
het thema Verduurzamen verder te brengen  
in de sector? 

 � Wil je samen met collega’s uit de sector 
nadenken over welke instrumenten helpen  
om het einddoel van 2050 te bepalen?

Interesse of wil je meer informatie? 

VERDUURZAMEN

Thema
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Betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huurders. Daar draait het om in de coalitie Betaalbaar 
bouwen en wonen. Om daartoe te komen werken corporaties onder andere aan vernieuwend opdrachtgeverschap 
en inkoopsamenwerking en het vergroten van expertise, kennis en kunde hierover.

Dit is al gerealiseerd:
 � Collegetour vernieuwend opdrachtgeverschap 
 � Leidraad inkoop en regionale sessies
 � Modelvraag specificatie nieuwbouw (i.s.m. P31)
 � Leidraad aanbesteden en regionale sessies
 � Roadshow betaalbaar bouwen i.s.m. het Netwerk conceptueel bouwen
 � Bestuurlijke tafel inkoopsamenwerking
 � Leerlijn ketensamenwerking voor bestuurders
 � Vraagspecificaties Resultaatgericht Samenwerken (RGS) onderhoud
 � Nieuwe model inkoopvoorwaarden 
 � Financiering leerstoel opdrachtgeverschap TU Delft
 � De leerstoel opdrachtgeverschap heeft de leidraad opdrachtgeverschap opgeleverd

BETAALBAAR BOUWEN 
EN WONEN

Thema



Dit komt er binnenkort aan:
 � Van Routekaart CO2-neutraal naar Opdrachtgeverschap, 

roadshow voor bestuurders
 � Gedragscode Flora en Fauna voor de corporatiesector
 � Modelcontract NOM
 � Informatiemanagement & BIM roadshow (i.s.m. coalitie 

digitalisering en informatievoorziening)

Neem dan contact op met  Maarten Georgius en sluit je aan bij de coalitie Betaalbaar bouwen en wonen! 
m.georgius@aedes.nl

 � Wil je actief meewerken aan de brug 
slaan tussen de CO2 routekaart 2050 en 
vernieuwend opdrachtgeverschap? 

 � Wil je meewerken aan nog betaalbaardere 
woningbouw concepten? 

Interesse of wil je meer informatie? 

BETAALBAAR BOUWEN 
EN WONEN

Thema
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Voldoende veilige en geschikte huurwoningen voor kwetsbare bewoners. Daar zet de coalitie Wonen en Zorg zich 
voor in. Onder andere door een variatie in de woningvoorraad, bestaande woningen geschikt en veilig te maken, 
en in te zetten op goede sociale netwerken.

Dit is al gerealiseerd:
 � Het afwegingskader woonzorginitiatieven
 � Excursies naar oplossingen binnen de bestaande bouw 
 � Checklist brandveiligheid voor wooncomplexen met veel huurders die langer thuis wonen

WONEN EN ZORG

Thema



Dit komt er binnenkort aan:
 � Overzicht ‘Slim in bestaande bouw’ met overzicht van 

oplossingen in bestaande bouw
 � Inspiratiegids ‘Bouwen aan sociale netwerken’ om inzicht 

te bieden in mogelijkheden voor corporaties om sociale 
netwerken van huurders te verstevigen

 � Infographic met overzicht woonvormen
 � Excursie naar de iZi-ervaarwoning in Den Haag  

(Haag Wonen)
 � App om brandveiligheid te beoordelen
 � Samen Brandveilig: naar hogere brandveiligheid in  

Gooi- en Vechtstreek

Neem dan contact op met Yvonne Witter/Rogier Goes, en sluit je aan bij de coalitie Wonen en Zorg! 
y.witter@aedes.nl/ r.goes@aedes.nl

 � Welke rol kunnen corporaties spelen om te 
komen tot een meer inclusieve samenleving?

 � Wat kunnen corporaties doen om meer 
woonvormen te realiseren voor kwetsbare 
huurders? 

Interesse of wil je meer informatie? 

WONEN EN ZORG

Thema
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Door digitalisering kunnen corporaties beter en goedkoper werken en de huurder beter bedienen. De coalitie 
Digitalisering en informatievoorziening kijkt naar de kansen van technologische ontwikkelingen voor bijvoorbeeld 
informatiebescherming, ketenautomatisering, e-dienstverlening, BIM en Big-data. Bovendien is het doel dat alle 
partijen in de corporatiesector kwalitatieve informatie efficiënt met elkaar uitwisselen. 

Dit is al gerealiseerd:
 � Regionale privacy awareness sessies met live hacking 
 � Routeplanner Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 � Privacy event
 � Verantwoordingsinformatie: bestuurlijk akkoord convenant
 � BIM: concept ILS ontwikkeld
 � Concept Referentie Grootboek Schema (RGS) incl. implementatieplan is beschikbaar
 � Eerste twee themasessies over ketenautomatisering hebben plaatsgevonden 
 � e-Dienstverlening: onderzoek naar toepassingsmogelijkheden chatbots en conceptbeschrijving best-practices
 � Stakeholders sociale domein betrokken bij vraagstukken over persoonsgegevens uitwisseling 

Onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het opstellen van een convenant
 � Concept leertraject Big Data opgesteld

DIGITALISERING EN 
INFORMATIEVOORZIENING

Thema



Dit komt er binnenkort aan:
 � Aanvullende documenten AVG routeplanner
 � Opstellen FAQ IB en privacy vragen
 � Diverse RGS onderdelen

Neem dan contact op met Michiel van Wezel en sluit je aan bij de coalitie Digitalisering en informatievoorziening! 
m.vanwezel@aedes.nl

 � Wil jij helpen de informatiesystemen in de 
sector open te maken en daarmee leveranciers 
lock-in te doorbreken?

 � Wil jij helpen om die vermaledijde 
datakwaliteit op orde te krijgen?

 � Help jij mee om het digitaal DNA in onze sector 
te vergroten? 

Interesse of wil je meer informatie? 

DIGITALISERING EN 
INFORMATIEVOORZIENING

Thema
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Hoe kunnen corporaties binnen hun huidige rol optimaal bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten?  
En kunnen ze goed inspelen op de veranderingen in de maatschappij? Binnen de coalitie Leefbare wijken en  
buurten werken corporaties samen met partners aan antwoorden op deze vragen.

Dit is al gerealiseerd:
 � Collegetour met Maarten van Ham over gedeelde stad, gemengde wijken
 � Cursus Gebiedsgericht werken
 � Training omgaan met verward gedrag

LEEFBARE WIJKEN 
EN BUURTEN

Thema



Dit komt er binnenkort aan:
 � Algemeen: kennisdeling voor en door de sector themabreed

 � Best practises uit de sector
 � Vernieuwende voorbeelden binnen en buiten de sector

 � Toolkit Omgaan met verward gedrag
 � Overzicht landelijke initiatieven met relatie tot leefbare 

wijken en buurten
 � Verkennen (nieuwe) vormen van samenwerking in de wijk
 � Versterken competenties wijkprofessionals

Neem dan contact op met Simone Boeren en sluit je aan bij de coalitie Leefbare wijken en buurten!  
s.boeren@aedes.nl

 � Wat kun jíj concreet bijdragen aan leefbare 
wijken en buurten voor bewoners? 

 � Kennis delen = vermenigvuldigen.  
Welk inspirerend praktijkvoorbeeld wil 
 jij delen met je collega’s?   

 
Interesse of wil je meer informatie? 

LEEFBARE WIJKEN 
EN BUURTEN

Thema
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Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn, 
moeten woningcorporaties met de huurder voor ogen hun kennis, geld en processen zo slim en efficiënt mogelijk 
inzetten. En in staat zijn om continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierover buigt zich de coalitie 
Verbeteren van bedrijfsvoering en veranderkracht.

Dit is al gerealiseerd:
 � Collegetour met Hans Vermaak over veranderkracht van corporaties
 � Bestuurlijke tafel veranderkracht

VERBETEREN BEDRIJFSVOERING  
EN VERANDERKRACHT

Thema



Dit komt er binnenkort aan:
 � Programma ‘leren veranderen’ voor medewerkers en 

directeur-bestuurders
 � De Oplosfabriek
 � De Reisgids: een programma voor bestuur en MT  

gericht op verandering van organisaties

Neem dan contact op met Susanne Stouten en sluit je aan bij de coalitie Verbeteren bedrijfsvoering en 
veranderkracht!  s.stouten@aedes.nl

 � Zijn corporaties voldoende voorbereid op 
toekomstige vragen uit de samenleving? 

 � Hoe kunnen we de huurderstevredenheid 
vergroten? 

 � En hoe kunnen we de dagelijkse processen 
optimaliseren? 

 � Hoe vergroten we de kennis en kunde over 
organisatieverandering? 

 � Hoe vergroten we de competenties die de 
nieuwe ontwikkelingen van ons vragen? 

Interesse of wil je meer informatie? 

VERBETEREN BEDRIJFSVOERING  
EN VERANDERKRACHT

Thema
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