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1 MEEDOEN? > 

AEDES-AGENDA: HOE KUNT U MEEDOEN MET UW VERENIGING?    
Welkom bij Aedes. In deze waaier krijgt u een overzicht van het kleurrijke aanbod van uw vereniging. De strategische agenda 2017-2019 is 
vastgesteld en we gaan er samen mee aan de slag. Kijk snel hoe u kunt meedoen, meedenken en meepraten. Zo is Aedes een vereniging voor, 
door en mét de leden. 

WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE! 
Aedes brengt regelmatig individuele ledenbezoeken om een kijkje in de 
keuken te nemen, signalen op te halen en leden te ondersteunen waar 
nodig. Bent u geïnteresseerd in een bezoek? Laat het ons dan weten via 
het secretariaatdirectie@aedes.nl.

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Aedes heeft allerlei digitale instrumenten om u op de hoogte 
te houden van wat er speelt in de corporatiesector zoals onder 
andere Aedes.nl met dagelijks nieuws, kennis, standpunten, 
instrumenten en tools over de sociale huursector,  
digitale nieuwsbrieven, video-animaties, Aedes-Magazine, 
persberichten en voorzitters- en corporatiemails. 

COLLEGA-PROFESSIONALS 
ONTMOETEN? 
Als Aedes-lid krijgt u toegang tot de verschillende 
netwerken en digitale communities. Aedes 
faciliteert deze netwerken voor directeur-
bestuurders en corporatiemedewerkers.

UW MENING GEVEN? 
Aedes betrekt u op diverse manieren bij de 
voorbereiding van standpunten van Aedes in de 
belangenbehartiging en bij de ontwikkeling en 
professionalisering van de sector via onder andere 
digitale enquêtes .

MEEDOEN?
U kunt op vele manieren meedoen in uw vereniging. Aedes 
organiseert regelmatig verschillende interactieve bijeenkomsten 
variërend van Aedes-kennis, Aedes-dialoog, Aedes-debat en Aedes-
klankbordgroepen . Daarnaast heeft de vereniging vaste momenten 
in het jaar waar u met andere leden bij elkaar komt voor Aedes-
consultatie en het Aedes-verenigingscongres.

3 UW MENING GEVEN >
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https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/algemeen-bestuur/strategische-agenda/strategische-agenda-2017-2019.html
mailto:secretariaatdirectie%40aedes.nl?subject=
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DOORLOPENDE BIJEENKOMSTEN IN 2017

AEDES-KENNIS 
Interactieve bijeenkomsten en webinars voor directeur-
bestuurders en corporatiemedewerkers over professionaliserings- 
en kennisonderwerpen uit de strategische agenda. Ook de 
corporatiemiddag, thematische netwerkbijeenkomsten  en 
bijeenkomsten voor nieuwe corporatiebestuurders horen hierbij.  
Om uw kennis en ervaringen onderling te delen, van elkaar te leren 
en elkaar te inspireren.

AEDES-DEBAT
Landelijke debatten voor directeur-bestuurders, 
corporatiemedewerkers en/of betreffende stakeholders 
over uiteenlopende onderwerpen uit de strategische 
agenda die op dat moment in de corporatiesector spelen. 
Om meningen uit te wisselen, ideeën te vormen en 
zichtbaarheid van de sector te vergroten.

AEDES-DIALOOG
Regionale interactieve bijeenkomsten voor directeur-bestuurders, 
corporatiemedewerkers en/of betreffende stakeholders om 
onderwerpen en thema’s te verrijken. Om uw mening en ideeën op te 
halen die bijdragen aan het bepalen van de koers van de vereniging.

AEDES-KLANKBORDGROEPEN
Door deel te nemen aan een klankbordgroep kunt u als Aedes-lid 
uw mening geven over een specifiek onderwerp en/of dossier. De 
belangstellingsregistratie of u wilt deelnemen aan klankbordgroepen 
publiceren wij regelmatig in onze ledenbrief en/of via de voorzittersmail 
of corporatiemail.

AANMELDEN? 
U ontvangt de uitnodiging met aanmeldlink voor de 
verschillende kennissessies, dialogen, debatten en 
congressen via de voorzittersmail, de ledenbrief en de 
agenda op Aedes.nl.
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https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/algemeen-bestuur/strategische-agenda/strategische-agenda-2017-2019.html
https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/netwerken/overzichtsartikel/alle-netwerken-overzicht.html
https://www.aedes.nl/search/Label/agenda?orderBy=startdate&order=asc
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Aedes-consultatiebijeenkomst: 
30 maart (Utrecht)

Aedes-verenigingscongres: 20 april Aedes-verenigingscongres én 
Corporatiemiddag: 23 november 

Aedes-consultatiebijeenkomsten: 
19 (noorden), 24 (Aedes) en 
26 oktober (zuiden)

AEDES-CONSULTATIE 
Regionale consultatiebijeenkomsten voor directeur-bestuurders om de inhoud 
van actuele congresthema’s en/of cao-onderhandelingen te bespreken. Om 
u te informeren over de inhoud van congresonderwerpen en standpunten 
te bespreken over onderwerpen waarover u op het congres stemt. Ook kent 
Aedes een Bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden woningcorporaties 
die het Aedes-bestuur over specifieke werkgeverszaken adviseert.

AEDES-VERENIGINGSCONGRES
Halfjaarlijkse ledencongressen waar directeur-bestuurders de 
belangrijkste besluiten over en voor de vereniging nemen. Ook 
is er ruimte om uw standpunten uit te wisselen, het debat te 
voeren, te netwerken en u te inspireren.

AANMELDEN? 
U ontvangt de uitnodiging met aanmeldlink voor de 
verschillende bijeenkomsten, dialogen, debatten en 
congressen via de voorzittersmail, de ledenbrief en 
de agenda op Aedes.nl.

2017
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2PROFESSIONELE NETWERKEN 
Corporatieprofessionals vinden hier een netwerk van collega’s 
met dezelfde professie waarin kennisdelen, professionalisering 
en onderlinge verbinding voorop staan. Via deze link vindt u een 
overzicht van de professionele en thematische netwerken inclusief 
de Aedes-contactpersoon. Mocht u zich voor een netwerk willen 
aanmelden, dan kunt u hiermee contact opnemen.

AEDES-COMMUNITIES
De vakgerichte digitale Aedes-communities gaan ieder over een 
specifiek onderwerp. Een community is bij uitstek dé plek voor 
vakgenoten om contact te leggen, kennis te delen en te discussiëren 
met vakgenoten. U kunt zich via deze link registreren bij de 
community van uw keuze.

NETWERKEN EN  
COMMUNITIES
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https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/netwerken/overzichtsartikel/alle-netwerken-overzicht.html
https://www.aedescommunities.nl/netwerken/default.aspx
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Aedes verstuurt regelmatig digitale enquêtes om meningen, standpunten en 
feiten en cijfers over allerlei onderwerpen op te halen bij leden van Aedes.  U 
ontvangt deze enquêtes via de mail.

DIGITALE ENQUÊTES

3
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4WEBSITE AEDES.NL
Aedes.nl bevat dagelijks nieuws, kennis, standpunten, instrumenten en tools 
over de sociale huursector. Om alleen nieuws te ontvangen dat voor u relevant is 
kunt u zich via deze link registreren op Aedes.nl. Heeft u zich al geregistreerd? 
Dan kunt u via deze link inloggen. Kies de dossiers waarvan u op de hoogte wilt 
blijven en ontvang een e-mail als er een nieuw artikel is geplaatst.

FEITEN EN CIJFERS
In het dossier Feiten en cijfers op Aedes.nl zijn rondom 
verschillende thema’s alle feiten en cijfers in infographics  
en gedetailleerde data overzichtelijk op een rij gezet. 

PUBLICATIES 
Aedes maakt voor haar leden regelmatig werkdocumenten, 
benchmarks en publicaties zoalsBranche in beeld, 
modelcontracten en modelreglementen. Deze zijn te 
downloaden op Aedes.nl. 

VIDEO-ANIMATIE
Aedes maakt korte video-animaties op Aedes.nl om u inzicht 
te geven in complexe onderwerpen. Bijvoorbeeld: animatie 
Langetermijnvisie 2016-2021 (mei 2016) en animatie TRIAS 
Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips (december 2016).

CORPORATIEMONITOR
Aedes publiceert jaarlijks een aantal verdiepende rapportages 
over actuele thema’s in de corporatiebranche. U kunt de 
corporatiemonitoren downloaden op Aedes.nl. Aedes stuurt u 
de rapportages toe als u zich hierop abonneert. U kunt zich via 
deze link aanmelden voor de Corporatiemonitor.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

AEDES.NL
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www.aedes.nl
https://identity.aedes.nl/auth/realms/Aedes/login-actions/registration?code=9jMvRojS4G5eitfqXHU_IBuCr3pE-M8k17EKogXAp3o.4e06fb7e-fb1f-40a8-b126-0b2e3bd3bba0
https://www.aedes.nl/mijn-profiel/#newsletters
https://www.aedes.nl/search/Label/feiten-en-cijfers?query=feiten+en+cijfers
https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/kennisproducten-aedes/branche-in-beeld/branche-in-beeld.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/instrumenten/instrumenten-modelcontracten-onderhoud.html
https://www.aedes.nl/search?query=nieuwe+modelreglementen+woningcorporaties
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/toekomst-woningcorporaties/langetermijnvisie-aedes/video-de-toekomstvisie-van-woningcorporaties.html
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/toekomst-woningcorporaties/langetermijnvisie-aedes/video-de-toekomstvisie-van-woningcorporaties.html
https://youtu.be/953foRZUhKg
https://youtu.be/953foRZUhKg
https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/kennisproducten-aedes/corporatiemonitor/corporatiemonitor.html
https://www.aedes.nl/mijn-profiel/#newsletters


WAT IS EN DOET AEDES? >

 DIGITALE NIEUWSBRIEVEN >

4
OP DE HOOGTE BLIJVEN?

MAILS EN AEDES-MAGAZINE

2/3     OP DE HOOGTE BLIJVEN?

AEDES-MAGAZINE
Aedes-Magazine bevat een mix van interviews, 
achtergrondartikelen en reportages over de ontwikkelingen 
in en rond de woningbranche en over dilemma’s in het 
werk van woningcorporaties. Aedes-leden ontvangen het 
tweemaandelijkse magazine gratis. U kunt hier de laatste 
uitgave bekijken.

VOORZITTERS- EN CORPORATIEMAIL
De Aedes-voorzitter en de directeur van de werkorganisatie 
informeren directeur-bestuurders persoonlijk over actuele 
ontwikkelingen binnen de branche, de vereniging en 
werkorganisatie via de voorzitters- en corporatiemail.  
U wordt automatisch opgenomen in de verzendlijst.

PERSBERICHTEN
Aedes verstuurt regelmatig persberichten naar de 
media. Ze staan op Aedes.nl en we versturen ze ook 
naar de abonnees. U kunt via deze link inloggen op 
Aedes.nl en zich voor de persberichten aanmelden.

https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/publicaties/aedes-magazine
https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/reputatiemanagement/persberichten-woningcorporaties/persberichten-aedes-leden.html
https://www.aedes.nl/mijn-profiel/#newsletters
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UPDATE
Een wekelijkse digitale lobbynieuwsbrief voor Aedes-leden 
om u te informeren over belangenbehartiging en issues die 
spelen in de sector en media. U kunt zich voor de Update 
aanmelden via deze link of door een mail te sturen naar 
secretariaatcommunicatie@aedes.nl.

NIEUWSBRIEF
Een wekelijkse digitale nieuwsbrief voor iedereen die op 
de hoogte wil zijn van nieuwsfeiten en ontwikkelingen 
in de corporatiesector. U kunt zich via deze link voor de 
nieuwsbrief aanmelden.

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN

3/3     OP DE HOOGTE BLIJVEN?

4LEDENBRIEF
Een tweewekelijkse digitale ledenbrief alleen voor Aedes-leden 
om u te informeren wat er speelt op beleids- en verenigingsniveau. 
U kunt zich via deze link  voor de ledenbrief aanmelden.

https://webservices.aedesnet.nl/forms/aanmelden_nieuwsbrieven/
mailto:secretariaatcommunicatie%40aedes.nl?subject=
https://webservices.aedesnet.nl/forms/aanmelden_nieuwsbrieven/
https://webservices.aedesnet.nl/forms/aanmelden_nieuwsbrieven/


 

WAT IS EN DOET AEDES?

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. 
Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen 
mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de 
Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen 
voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook 
een steuntje in de rug nodig hebben.

Bijna 300 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle 
woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt 
haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor 
kennisuitwisseling en ontmoeting.

https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/bewoners/wie-zijn-de-bewoners-van-een-corporatiewoning/wie-zijn-de-bewoners-van-een-corporatiewoning.html
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/toekomst-woningcorporaties/langetermijnvisie-aedes/video-de-toekomstvisie-van-woningcorporaties.html
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