
 

 

 

Deelsessies Aedes-benchmarkmiddag 
Tijdens de benchmarkmiddag worden dertien verschillende deelsessies aangeboden. Op de 
benchmarkmiddag zelf geeft u uw voorkeur aan. Per prestatieveld zijn er kernsessies, waarin de 
methodologie en de brancheresultaten worden toegelicht. Er zijn ook verdiepende sessies die 
voortbouwen op de kern en waarin de nadruk meer ligt op deelresultaten. In onderstaande tabel vindt 
u het totale aanbod en daaronder een toelichting op elke deelsessie. De sessies worden verzorgd door 
de inhoudelijk specialisten die hebben meegewerkt aan de Aedes-benchmark. 
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Toelichting per deelsessie 

Huurdersoordeel kern (Karima Chafia, KWH) 
In deze sessie wordt uiteengezet hoe het Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark wordt berekend. 
Uiteraard laten we resultaten zien van de benchmark van dit jaar. Wat valt op in vergelijking met vorig 
jaar? Scoren grote corporaties anders dan kleine corporaties en hoe is dit te verklaren?  

Huurdersoordeel verdiepend (Karima Chafia, KWH) 
We gaan dieper in op de resultaten van dit jaar. Wat is de relatie tussen indicatoren? Nieuw dit jaar is 
dat er ook corporatiekenmerken in kaart zijn gebracht zoals: heeft de corporatie een KCC en zetten ze 
in op digitaal contact? In deze sessie komen ook deze corporatiekenmerken en de invloed ervan op het 
huurdersoordeel aan bod. 

Bedrijfslasten kern (Marcel Lankhaar, PwC) 
In deze sessie laten we zien hoe de Bedrijfslasten worden bepaald. Belangrijk is de opbouw van de 
kosten op sectorniveau en de nadere uitsplitsing van de belangrijkste kostensoorten. Daarnaast wordt 
ingegaan op de effecten van de overgang van de categorale naar functionele winst-en-verliesrekening 
op de benchmarkresultaten. 

Bedrijfslasten verdiepend (Marcel Lankhaar, PwC) 
In deze sessie gaan we uitgebreid in op de verschillen tussen corporaties van verschillende 
grootteklasse bij de opbouw van de bedrijfslasten. Welke corporaties geven naar verhouding meer geld 
uit aan ICT-kosten, inhuur en externe adviseurs? Ook hier wordt nader ingegaan op de geconstateerde 
punten bij de overgang van categorale naar de functionele winst-en-verliesrekening. 
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Onderhoud & verbetering kern (Gertjan Post, PwC) 
Dit prestatieveld bestaat dit jaar, naast instandhoudingskosten, ook uit technische kwaliteit en door de 
huurder ervaren woningkwaliteit. Zijn huurders meer of minder tevreden over corporaties die veel geld 
uitgeven aan het onderhoud? Ook laten wij u zien waarom en hoe Aedes de benchmarkresultaten heeft 
gecorrigeerd voor bezitskenmerken. 

Onderhoud & verbetering verdiepend (Gertjan Post, PwC) 
In de sessie gaan we dieper in op een aantal onderhoudsvraagstukken. Specifiek geven we aandacht 
aan het uitbesteden van onderhoudsdiensten van corporaties. Leidt uitbesteding van onderhoud tot 
lagere kosten, hoger oordeel van huurders en een betere kwaliteit? Ook gaan we in op 
duurzaamheidsuitgaven van corporaties.  

Duurzaamheid kern (Herman van der Bent en Ronald Franken, Aedes) 
Dit prestatieveld bestaat uit de deelscores technische duurzaamheid en CO2-uitstoot. Waar komt de 
data vandaan en hoe heeft Aedes deze scores berekend? Scoren corporaties die technisch duurzaam 
bezit hebben ook goed op CO2-uitstoot?  

Duurzaamheid verdiepend (Herman van der Bent en Ronald Franken, Aedes) 
In deze sessie wordt uitgebreid ingegaan op woningkenmerken die opbouwen tot de energie-index (en 
daarvan afgeleide labels). Welke maatregelen worden toegepast om de duurzaamheid te verbeteren? 

Beschikbaarheid & betaalbaarheid kern (Berry Blijie, ABF research) 
In deze sessie gaan wij in op de acht indicatoren van dit prestatieveld. Waarom is juist voor deze 
indicatoren gekozen en niet voor andere indicatoren? Hoe scoren corporaties en wat valt hierbij op? 

Beschikbaarheid & betaalbaarheid verdiepend (Berry Blijie, ABF research) 
We gaan in op de relatie tussen de verschillende indicatoren. Is het mogelijk om deze samen te voegen 
tot één benchmarkscore? En zo ja, wat zegt dit? Op welke manier kun je hiermee het gesprek met 
andere corporaties vormgeven? 

Zelf benchlearnen? (Frank Diependaal, Aedes) 
In deze workshop krijgt u een handvatten én voorbeelden van andere corporaties over hoe u de 
benchmarkresultaten kunt bespreken in uw eigen corporatie. Wat zijn do’s en wat zijn dont’s? Ook 
geven wij voorbeelden van corporaties die met elkaar een eigen benchlearningprogramma zijn gestart.  

Gebruik Aedes-benchmarkcentrum (Christiane Hogeweg, Aedes) 
Het Aedes-benchmarkcentrum is een handig hulpmiddel voor gebruik van de benchmark. In deze 
interactieve werksessie lopen we samen met u door deze tool en geven we u tips over hoe u de tool 
kunt gebruiken, zodat deze aansluit op uw behoeftes.  

Toekomst Aedes-benchmark (Sander Koomen, Aedes) 
Heeft u een heldere visie of mening over de verdere ontwikkeling van de Aedes-benchmark? Kom dan 
naar deze workshop! Moet de benchmark ook over andere onderwerpen gaan dan de huidige 
prestatievelden? Moeten de klassegrenzen van de ABC’s bevroren worden? Moeten corporaties 
verplicht worden om mee te doen met de benchmark? De input van deze workshop wordt gebruikt 
voor doorontwikkeling van de benchmark. Hierover neemt het Aedes-bestuur volgend jaar een besluit.  


