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BENCHLEARNING VOOR CORPORATIEBESTUURDERS
Aedes biedt een uitgebreid benchlearningprogramma na de publicatie van 
de vierde Aedes-benchmark in november 2017. Doel van benchlearning is 
om inzicht te geven in de mogelijkheden tot het verbeteren van prestaties 
door individuele resultaten met elkaar te vergelijken en de verhalen achter 
de cijfers te delen. Voor regionale netwerken van corporatiebestuurders 
heeft Aedes dit jaar een specifiek aanbod. Per netwerk biedt Aedes één 
bijeenkomst aan die naar behoefte wordt ingevuld met het bespreken van 
(onderdelen van) de benchmark. Met de bestuurders gaan we op zoek naar 
de lessen die we kunnen trekken uit de benchmark en de vervolgstappen 
die waar nodig genomen kunnen worden. In vervolgbijeenkomsten per 
prestatieveld, gericht op medewerkers op management- en beleidsniveau, 
kan dieper worden ingaan op de gebieden waar naar verwachting het meeste 
verbeterpotentieel is.

STANDAARDPROGRAMMA EN MAATWERK 
Het afgelopen jaar heeft Aedes samen met een aantal netwerken al ervaring 
opgedaan met benchlearning. Op basis van deze ervaring heeft Aedes dit jaar 
een standaardprogramma opgesteld waarin we in vogelvlucht de individuele 
resultaten langsgaan van de vijf prestatievelden van de benchmark: 
Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid 
en Betaalbaarheid & beschikbaarheid. De ervaring leert dat een sessie over 
alle vijf prestatievelden met een groep van 10-15 corporatiebestuurders 
ongeveer 3 uur duurt. Bestuurders ontvangen voor een sessie van 3 uur 
ook 3 PE-punten. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het programma 
afgestemd en aangepast aan de behoefte van de deelnemers. Indien 
er minder dan 3 uur beschikbaar is, adviseert Aedes om een selectie te 
maken uit de vijf prestatievelden om de benchmarkresultaten toch met 
voldoende diepgang te kunnen bespreken. Van de deelnemers wordt 
gevraagd om vooraf al na te denken over een verklaring voor opvallende 
benchmarkresultaten. De bijeenkomsten worden vanuit Aedes begeleid door 
iemand van het benchmarkteam en een regionale belangenbehartiger. 
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STANDAARDPROGRAMMA

Inleiding Aedes-benchmark (20 minuten) 
Bij de start van de bijeenkomst wordt het gevolgde proces van dit 
benchmarkjaar kort toegelicht en wordt ingegaan op de methode waarmee 
de benchmarkpositie tot stand is gekomen. Onze ervaring leert dat sommige 
bestuurders hier behoefte aan hebben. Vervolgens worden de resultaten 
op brancheniveau gepresenteerd, inclusief de benchmarkposities van de 
aanwezige corporaties. 

Hoofdprogramma – de 5 prestatievelden  (25-45 minuten per prestatieveld) 
De benchmarkresultaten van de deelnemers worden getoond en besproken 
met elkaar. Per prestatieveld worden de belangrijkste indicatoren vergeleken 
en besproken. We staan stil bij de grootste onderlinge verschillen om van 
elkaar te leren wat deze cijfers betekenen in de praktijk en wat anderen 
hiervan kunnen leren. Elke corporatie krijgt op deze manier zicht in 
de (eigen) prestaties en inzicht in de kansen om de prestaties verder te 
verbeteren. 

Per prestatieveld komt een deel van de indicatoren aan bod zoals die 
beschikbaar zijn in het Aedes-benchmarkcentrum. Welke indicatoren dit zijn 
doen wij in overleg met u.

Afsluiting en vervolgafspraken (10 minuten) 
Aan het eind van de bijeenkomst kijken we vooruit naar een mogelijk vervolg 
op deze eerste benchlearningbijeenkomst. Waar nodig maken corporaties 
gelijk een vervolgafspraak met elkaar. Aedes organiseert in februari en maart 
per prestatieveld bijeenkomsten voor medewerkers op management- en 
beleidsniveau.   
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