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Besluit over Vernieuwingsagenda 

Achtergrond 

Veel corporaties zijn bezig met of op zoek naar vernieuwende vormen van samenwerken 

en slimme oplossingen om te blijven voldoen aan vragen uit de samenleving. Door te 

profiteren van de kennis die er al is en door optimaal met elkaar samen te werken 

krijgen we meer voor elkaar.  

Om dit te bereiken is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de 

Vernieuwingsagenda; Slimmer, en beter voor elkaar. Vele corporaties (circa 80) zijn 

gesproken en geconsulteerd over prioriteiten, ambities, ideeën, beoogde resultaten en 

activiteiten. Uit deze gesprekken blijkt dat er veel energie en actiebereidheid is om 

gezamenlijk aan de slag te gaan met (het versnellen van de) vernieuwing in de sector. 

Doelen 

De doelen van de vernieuwingsagenda zijn: 

 Het stimuleren en versnellen van de toepassing van innovaties, oplossingen en 

concepten voor maatschappelijke opgaven. 

 Het stimuleren en versnellen van de toepassing van efficiënte en effectieve 

werkmethodes c.q. -processen binnen corporaties. 

 Het versterken van de wendbaarheid en veranderkracht van corporaties. 

 Een beweging op gang brengen waarbij corporaties nog meer onderling 

uitwisselen, leren van elkaar en samenwerken in de ontwikkeling van de sector. 

Aedes heeft op 17 januari en op 14 maart jl. ook met verschillende 

samenwerkingspartners gesproken over het voorliggende plan. Mede op basis van hun 

feedback is het plan ook verder verrijkt. De genoemde partners in het plan hebben ook 

hun commitment uitgesproken. Zie de bijlage voor het volledige plan.  

Van, voor en door leden 

De Vernieuwingsagenda is van, voor en door leden. Corporaties dragen actief bij in de 

realisatie van een aantal gezamenlijk vernieuwingsambities. Leden maken in coalitie-

vorm werk van vernieuwing en versnelling in de sector. Corporaties leveren daarbij 

mensen en/of middelen. De werkorganisatie initieert, ondersteunt en coördineert de 

coalities en voert algemene regie op de Vernieuwingsagenda. Daarnaast communiceren 

we als Aedes over de voortgang in algemene zin en de specifieke resultaten. 

Jaarplannen 

De volledige Vernieuwingsagenda kent een concrete doorlooptijd van vijf jaar, oftewel 

van 2017 tot en met 2021. Dit geeft voldoende ruimte om na opstart en ontwikkeling ook 

de tijd te hebben om te ‘oogsten’. Dit betekent niet dat we in 2017 volledig bepalen 

welke activiteiten en resultaten voor de komende jaren gepland staan. De 



Vernieuwingsagenda past zich aan, aan de actualiteit en behoeftes van leden. Jaarlijks 

wordt de vernieuwingsagenda uitgewerkt in concrete activiteiten en resultaten door 

middel van een jaarplan en begroting (als onderdeel van het reguliere Aedes-jaarplan en 

-begroting). De Vernieuwingsagenda is opgebouwd uit de volgende zes thema’s:  

 Verduurzaming 

 Betaalbaar bouwen 

 Wonen&Zorg 

 Leefbaarheid in wijken 

 Bedrijfsvoering 

 Digitalisering & Informatievoorziening 

2017, jaar 1 

Voor het eerste jaar van het vernieuwingsprogramma wordt op hoofdlijnen onderstaande 

planning gehanteerd: 

 20 april in de ochtend: officiële besluitvorming in het ledencongres 

 20 april in de middag: Kick Off Werken aan Vernieuwing: inspirerend programma, 

met oproep om mee te doen 

 Mei: eerste bijeenkomsten coalities en daarna: aan de slag! 

 23 november corporatiedag Slimmer en beter voor elkaar, coalities presenteren 

tussenresultaten en verdere plannen 

 Voorjaar 2018: eerste resultaten delen met congres en informeren over plannen 

2018 

De financiering voor de activiteiten in de Vernieuwingsagenda wordt opgenomen het 

reguliere jaarplan en de begroting van Aedes. Vanwege het opstartjaar is voor 2017 

extra budget benodigd. Een aantal activiteiten waren bij het opstellen van de begroting in 

oktober 2016 nog niet voorzien. Dit leidt voor dit jaar tot een extra gevraagd budget van 

€ 340.000.  

Aan het congres wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel voor de 

Vernieuwingsagenda. Stemt u in met; 

1. De voorliggende vernieuwingsagenda 2017-2021; Slimmer en beter voor elkaar. 

2. Een bedrag van € 340.000 euro uit de algemene reserves van Aedes vrij te maken 

voor uitvoering van de activiteiten in 2017 (middelen voor 2018 en daarna lopen via de 

reguliere begrotingscyclus).  


