
12.30 – 16.30 UUR
UITNODIGING

WERKEN AAN 
VERNIEUWING: 
KICK OFF  

20 APRIL 2017



Met pitches van onder meer: 

Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur Rochdale,
over slim samenwerken voor leefbare wijken.

Tamar Hagbi, programmamanager Interne Beheersing en 
Verbetermanagement bij De Key,
over slimme oplossingen voor privacy- en informatiebeveiliging. 

Henk Peter Kip, directeur-bestuurder Mitros, 
over het organiseren van innovatie via de Badkamerchallenge.

Ronald Leushuis, lid Raad van Bestuur Talis, 
over innovatieve Duitse woonvorm voor mensen met dementie samen met 
familie en zorgpartij.

Gijsbert Mulder, bestuurslid CVN,
over sturings- en verantwoordingsinformatie met één druk op de knop 
aanleveren aan AW en WSW. 

Pierre Sponselee, directeur-bestuurder Woonwaard, 
over betaalbaar bouwen door slimme samenwerking met marktpartijen.

Sluit u aan bij een van deze initiatieven! 



Zijn corporaties voldoende voorbereid op toekomstige vragen uit de 
samenleving? Maken ze optimaal gebruik van elkaars kennis en die van andere 
partijen? Om huurders ook straks zo goed mogelijk te bedienen moeten we 
als woningcorporaties blijven ontwikkelen en vernieuwen. Door te profiteren 
van kennis die er al is en door optimale samenwerking kunnen we zorgen voor 
vernieuwing op verduurzaming, betaalbaar wonen en bouwen, wonen met zorg, 
leefbare wijken en buurten, verbetering van bedrijfsvoering en digitalisering van 
informatievoorziening. 

Kick off vernieuwingsagenda
Het begin is er. Corporaties en partnerorganisaties werkten afgelopen maanden 
aan een vernieuwingsagenda. Met trots presenteren we onze plannen tijdens de 
kick off op 20 april (in de middag na het ledencongres van Aedes) in Amersfoort.

Bent u ook op zoek naar bruikbare voorbeelden, slimme oplossingen en 
samenwerking met andere corporaties? Laat u inspireren, neem kennis van 
recente vernieuwingen in de  branche en sluit u aan bij een coalitie!
Jaap Boonstra trapt af. Deze hoogleraar is onder meer bekend van zijn 
spraakmakende boek ‘Veranderen van maatschappelijke organisaties’. 
Vervolgens maakt u kennis met vernieuwers binnen de sector die op de thema’s 
bezig zijn met een verbeterslag. 

Coalities
Hoe kunnen we samen deze vernieuwingen verspreiden, verbeteren en 
incorporeren? Tijdens de kick off vormen we coalities om komend jaar aan de 
slag te gaan. Doet u ook mee? Concreet betekent dit dat u of iemand anders 
binnen uw corporatie een jaar lang meewerkt aan het realiseren van één of 
meerdere ambities. 

Voor wie?
Van harte welkom zijn directeur-bestuurders, managers en andere experts 
werkzaam bij corporaties die zich bezighouden met vernieuwende initiatieven 
op de thema’s verduurzaming, betaalbaar wonen en bouwen, wonen met zorg, 
leefbare buurten en wijken, verbetering van bedrijfsvoering en digitalisering en 
informatievoorziening.

Wij ontmoeten u graag op 20 april. Meld u nu alvast aan.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Pepers (directeur Aedes) namens de partners:

ActiZ, Aedes, Bouwend Nederland, CVN, Het Corporatiehuis (KWH/
Stekademy) Kennisplatform Corpovenista, Platform31, Stroomversnelling. 

http://bijeenkomsten.aedes.nl/kick_off_2017


Datum
Donderdag 20 april 2017 
van 12.30 -16.30 uur

Locatie
Hart van Vathorst
Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort
(tegenover Laakboulevard 410)

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link 

Organisatie en informatie
Aedes, Rudith Suvaal 
088-233 37 00 of 06-516 341 70
r.suvaal@aedes.nl

Maarten Georgius 
088-233 37 00 of 06 3016 77 96 
m.georgius@aedes.nl
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