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1. Exploitatiebegroting 

 

x € 1.000 Begroting Begroting

2018 2017

Baten

Contributie 12.930     12.930     

Contributie korting -1.600     -            

Opbrengsten uit beleggingen 500         500         

Overige inkomsten 500         624         

Som der baten 12.330    14.054    

Lasten

Personeelslasten 6.500      6.500      

Aanpassing arbeidsvoorwaarden/efficiency 100         400         

Huisvesting 690         780         

Algemene bedrijfskosten 1.950      2.048      

Staf verenigingszaken 875         888         

Communicatie 1.015      859         

Projecten strategische agenda 2.452      3.148      

Vernieuwingsagenda 1.500      340         

Som der lasten 15.082    14.963    

Saldo baten en lasten -2.752     -909        

Uitgaven t.l.v. bestemmingsreserves 1.500      -            

Resultaat na bestemming -1.252     -909        

 
 
 
 
  



4 

 

                                                

2. Toelichting algemeen 

Vooraf 

Voor u ligt de begroting 2018 van Aedes, die het algemeen bestuur van Aedes heeft vastgesteld.  

Het algemeen bestuur zal deze begroting in het congres van 23 november 2017 ter goedkeuring aan de 

leden voorleggen. De begroting beschrijft de inzet van brancheorganisatie Aedes voor het komende jaar 

en tegen welke kosten.  

 

In 2016 is de langetermijnvisie van Aedes ‘Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners’ 

vastgesteld. In deze visie staat het werken aan maatschappelijke opgaven, samen met onze partners, 

centraal. Het gaat daarbij om het huisvesten van een brede groep bewoners, een rol in wijkontwikkeling/-

herstructurering en werken aan een CO2 neutrale voorraad. 

 

De visie is leidend voor de vereniging. Op basis van deze visie heeft de vereniging een drietal aanvullende 

documenten op haar congres aangenomen: 

- een Strategische Agenda 2017-2019 waarmee door de vereniging een opdracht aan de 

werkorganisatie van Aedes wordt gegeven. 

- een Woonagenda waarin een politieke, maatschappelijke ambitie wordt verwoord van de sector. 

De agenda nodigt uit om samen met onze maatschappelijke partners afspraken over te maken;  

- een Vernieuwingsagenda waarin samen met leden en partners actief aan vernieuwing en 

verbetering wordt gewerkt. 

 

Alle drie de documenten zijn afgeleid van de visie en dragen hierdoor gedeelde thema’s met zich.  

 

Aangezien de begroting zich ook primair richt op de werkorganisatie, is besloten om –net als in 2017- de 

Strategische Agenda als leidraad voor de indeling te hanteren.  

 

Per 1 januari 2017 is Marnix Norder als nieuwe voorzitter gestart. Onder zijn voorzitterschap gaat Aedes 

verder op de geformuleerde kernopgave: het zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen voor 

mensen die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben, om wat voor reden dan ook. Corporaties blijven 

investeren in de kwaliteit, energiezuinigheid en duurzaamheid van hun woningen. De aandacht gaat niet 

alleen uit naar de huidige huurders, maar evenzeer naar woningzoekenden. Corporaties voelen zich ook 

verantwoordelijk voor een prettige en veilige leefomgeving. Ze werken met gemeenten, huurders en 

andere partijen aan leefbare wijken met een gemengde samenstelling van de bevolking. Dat gebeurt 

lokaal en regionaal, op basis van de behoeften van de woningmarkt ter plekke. Corporaties doen dat 

samen met alle partijen die zich inzetten voor het goed wonen in wijken en buurten.  

 

In 2016 is Aedes gestart met de verdere professionalisering van de werkorganisatie. Ook de komende 

jaren zetten we dit door. Dit is nodig om onze leden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, flexibel en 

direct te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

 

De werkorganisatie richt zich de komende jaren op twee kerntaken: 

- Belangenbehartiging: het beïnvloeden van besluitvorming door lobby en samenwerking met relevante 

partijen.  

- Sectorontwikkeling: het professionaliseren en innoveren van de sector door het verzamelen en verspreiden 

van data en kennis, het ontwikkelen van producten en tools en concepten. 
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Deze twee kerntaken worden door de werkorganisatie met, voor en in samenwerking met de leden 

uitgevoerd. 

 

Focus in 2018  

In 2016 is de Strategische Agenda 2017-2019 vastgesteld. Gekozen is voor een doorloopperiode van een 

aantal jaren. De Strategische Agenda bestaat uit acht inhoudelijke thema’s: 

1. Bewoners en woningzoekenden  

2. Energiezuinige en duurzame woningen  

3. Professionaliteit en innovatie  

4. Een wendbare vereniging  

5. Regel- en lastendruk  

6. Regionale verschillen  

7. Woningmarkt en rentmeesterschap 

8. Goed werkgeverschap 

 

In 2018 focussen we ons op de thema’s bewoners en woningzoekenden, Energiezuinige en duurzame 

woningen, Professionaliteit en innovatie, Woningmarkt en rentmeesterschap en Regel- en lastendruk. 

 

In hoofdstuk 4 vindt u de uitgewerkte thema’s van de Strategische Agenda. 

 

Financieel kader en risico’s voor de werkorganisatie 
De financiële positie van de vereniging is gezond. Aedes heeft de afgelopen jaren steeds positieve 

resultaten behaald. Ultimo 2016 beschikt Aedes over een verenigingsvermogen van 16,5 miljoen en 

voldoet daarmee aan de norm die voor het vereiste weerstandsvermogen is geformuleerd.  

Aedes heeft een minimumvermogen (weerstandsvermogen) nodig om tegenvallers op te kunnen vangen. 

Zie voor het verloop van het weerstandsvermogen sinds 2015 het overzicht in de meerjarenbegroting. 

Voor het vaststellen van het weerstandsvermogen wordt een vaste formule gehanteerd van een jaar 

personeelslasten, een jaar huurlasten en 75% van de algemene kosten en de verenigingskosten. Per 

ultimo 2016 is het aanwezige weerstandsvermogen 16,5 miljoen euro, met een benodigd 

weerstandsvermogen 13 miljoen euro. Het beschikbare weerstandsvermogen is eind 2016 dus 26 procent 

hoger dan het benodigde. Dit ligt boven de bandbreedte van 10 procent die het bestuur aanhoudt. 

Vanaf 2018 is het vermogen dat beschikbaar is gekomen uit de verkoop van WoonEnergie vrij 

beschikbaar. Het vermogen van 4,7 miljoen euro wordt per 2018 toegevoegd aan het beschikbaar 

vermogen, en zal meelopen in de reguliere planning- en controlcyclus.  

De Stichting NWR heeft in 2017 een bedrag van 7,5 miljoen beschikbaar gesteld voor speciale projecten 

die ten goede komen aan de volkshuisvesting. Enkel projecten die onder de Vernieuwingsagenda vallen, 

komen hiervoor conform afspraak in aanmerking. Dit bedrag is in de meerjarenbegroting verwerkt als 

bestemmingsreserve.  

Met het bestuur van de Stichting NWR vindt overleg plaats over de bestemming van het resterende 

vermogen. We verwachten dat de Stichting NWR in 2018 tot uitkering overgaat van het dan resterend 

vermogen van de stichting.  

 

Toelichting op de meerjarenbegroting 

In de meerjarenbegroting staat de ontwikkeling van de contributie, de ontwikkeling van de baten en 

lasten en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. De belangrijkste uitgangspunten en voorstellen 

voor aanpassing van de begroting zijn: 

- De totale jaarbegroting van Aedes is tot en met 2021 15 miljoen euro. 

- In 2018 is hiervan 3,9 miljoen euro beschikbaar voor projectgelden. 
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- Het vermogen verkregen uit de verkoop van WoonEnergie van 4,7 miljoen euro wordt per 2018 

toegevoegd aan het beschikbaar vermogen, en zal meelopen in de reguliere planning- en 

controlcyclus. 

- Vanuit Stichting NWR is een bedrag van 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor speciale 

projecten die ten goede komen aan de volkshuisvesting. Enkel projecten die onder de 

Vernieuwingsagenda vallen, komen hiervoor conform afspraak in aanmerking. Dit bedrag is in de 

meerjarenbegroting verwerkt als bestemmingsreserve. 

- De Vernieuwingsagenda wordt in 2017 uit de algemene middelen bekostigd, vanaf 2018 uit de 

middelen van de Stichting NWR. 

- Er is gerekend met een percentage voor kostenstijging van 1,25% voor 2018 tot en met 2024. 

- De organisatie werkt stapsgewijs toe naar een nieuw niveau/verhouding van contributie in relatie 

tot kosten voor reguliere kosten per 2022. De kosten voor het activiteitenniveau (out-of-pocket 

kosten excl. Vernieuwingsagenda) verlagen we in de jaren 2018-2022 met 1.500.000 euro. 

- De algemene reserves (incl. middelen WoonEnergie) worden verlaagd naar circa een 

weerstandsvermogen van plus 7% per eind 2022 (ultimo 2016 is 26%);  

- Van 2018 – 2022 wordt een bedrag van 100.000 euro per jaar gereserveerd voor de 

doorontwikkeling van de werkorganisatie. 

- Ook vanwege het nieuwe niveau/verhouding contributie in relatie tot kosten worden de 

personeelskosten voor structurele formatie tot 2021 verlaagd met circa 250.000 euro (equivalent 

van 4-5 fte). We verwachten dat het aantal vaste fte in de organisatie stapsgewijs verlaagd wordt 

van 70 fte in 2017 naar 65/66 fte per 2020, te beginnen in 2018 met 1 fte, 1-2 fte in 2019 en 

nog eens 2 fte ultimo 2020. We willen gaan werken met een flexibele schil om zo tijdelijk 

specifieke kennis aan te trekken of om tijdelijk pieken op dossiers op te kunnen vangen. 

- In de jaren 2017 tot en met 2020 is het contributieniveau bevroren. Er vindt dan geen ophoging 

plaats van de totale contributiesom met het MEV-percentage.  

- In de jaren 2018 tot en met 2022 wordt een negatief resultaat op de begroting toegestaan, wat 

geleidelijk terugloopt naar een begrotingsevenwicht. Vanaf 2023 is een sluitende begroting te 

maken.  

De financiële positie van Aedes is als stabiel en voldoende vermogend te benoemen. De resultaten van de 

jaarrekening 2016 zijn van dien aard dat er geen groot beroep op het weerstandsvermogen is gedaan. Het 

weerstandsvermogen ligt na verwerking van het resultaat van 2016 26% boven het benodigde vermogen. 

Dit constaterende stelt het bestuur dat het verenigingsvermogen vanaf 2018 geleidelijk verminderd kan 

worden tot 13 miljoen in 2022, zijnde 7% boven het benodigd weerstandsvermogen. Dit betekent dat 1,6 

miljoen euro voor 2018 beschikbaar is.  

Het bestuur stelt daarom voor om de leden in 2018 een incidentele korting te geven op de contributie. Het 

totale contributievolume wordt in 2018 verlaagd met 1,6 miljoen euro (12 procent). Afhankelijk van de 

vermogensontwikkeling kan het bestuur overwegen in volgende jaren nogmaals een incidentele korting te 

geven. 
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Meerjarenbegroting
10 oktober 2017 (* 1.000 euro)

Begroting Meerjarenramingen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Contributies 12.650     12.909     12.930     12.930     12.930     12.930     13.286     13.651     

Overige baten 1.701      1.931      1.124      1.000      1.000      1.000      1.000      1.000      

Contributie korting -1.600     -1.600     -1.600     -1.600     -1.600     

Totale opbrengsten 14.351     14.840     14.054     12.330     12.330     12.330     12.686     13.051     

Lasten

Aanpassing arbeidsvoorwaarden/efficiency 105         98          400         100         100         100         PM PM

Personeelslasten 6.787      6.464      6.500      6.500      6.460      6.419      6.499      6.580      

Huisvesting 754         773         780         690         699         707         716         725         

Algemene bedrijfskosten 1.851      1.770      2.048      1.950      1.974      1.999      2.024      2.049      

Staf verenigingszaken 1.057      1.107      888         875         886         897         908         920         

Communicatie 559         686         859         1.015      902         799         809         819         

Projecten strategische agenda 3.031      2.911      3.148      2.452      2.483      2.514      2.545      2.577      

Vernieuwingsagenda 340         1.500      1.500      1.500      1.500      1.500      

Totale lasten 14.144     13.809     14.963     15.082     15.003     14.935     15.002     15.171     

Resultaat

Bedrijfsresultaat 207         1.031      -909       -2.752     -2.673     -2.605     -2.316     -2.120     

Resultaat deelneming 4            4            4            -            -            -            -            -            

RESULTAAT 211          1.035       -905        -2.752     -2.673     -2.605     -2.316     -2.120     

Uitgaven tlv bestemmingsfonds 1.500      1.500      1.500      1.500 1.500

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 211          1.035       -905        -1.252     -1.173     -1.105     -816        -620        

Weerstandsvermogen

Benodigd weerstandsvermogen 12.166     13.042     11.984     11.917     11.858     11.930     12.079     12.230     

Wettelijke reserve - 552         620         560         250         200         300         300         

Beschikbaar vermogen 15.992     16.475     14.950     17.855     16.432     15.127     14.010     13.091     

Vermogen uit verkoop WoonEnergie * 4.725      4.721      4.717      -            -            -            -            -            

Bestemming vermogen Stichting NWR ** 7.500      6.000      4.500      3.000      1.500      -            

Afwijking weerstandsvermogen 31% 26% 25% 50% 39% 27% 16% 7%

Bandbreedte *** 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

* Vanaf 2018 is het vermogen dat beschikbaar is gekomen uit de verkoop van WoonEnergie vrij beschikbaar, en in 2018 toegevoegd aan het verenigingsvermogen. 

** Stichting NWR heeft in 2017 liquide middelen beschikbaar gekomen uit de verkoop van aandelen in NCCW BV, uitgekeerd aan Aedes. Een bedrag van 7,5 miljoen euro is bestemd voor de realisatie van de vernieuwingsagenda. 

*** Het bestuur van Aedes hanteert de stelregel dat het vrij beschikbare vermogen zich binnen een bandbreedte van plus of min 10 procent ten opzichte van het weerstandsvermogen mag bewegen.



 

 

3. Toelichting op de kosten van de werkorganisatie 

Personele lasten 

De formatie in 2018 bedraagt 69,22 fte. Per saldo een formatiedaling van 1,07 fte ten opzichte van de 

begroting 2017.  

De personeelslasten blijven evenwel nagenoeg gelijk. De kosten worden beheerst door 

arbeidsvoorwaarde- en wettelijke regelingen. De ontwikkeling van de loonkosten voor 2018 is nog 

onzeker. De Aedes-cao is vanaf 2014 opgezegd. De werkgever wil samen met de ondernemingsraad 

een ondernemingsovereenkomst afsluiten. Er zijn nog geen vooruitzichten over de uitkomst van 

werkgever en ondernemingsraad. 

De werkorganisatie ontwikkelt zich naar een flexibele en proactieve organisatie. Naast een 

kernformatie wil Aedes werken met een flexibele schil om zo tijdelijk specifieke kennis aan te trekken 

of om tijdelijk pieken op dossiers op te kunnen vangen.  

 

Huisvestingslasten 

Deze post omvat de kosten van de huur van het kantoorgebouw en de parkeerplaatsen. 

Per 1 april 2017 is de huurovereenkomst verlengd tot en met 31 maart 2024. Hiermee bedingen we 

een huurkorting van circa 85.000 euro per jaar, die in gelijke delen gedurende de looptijd van de 

huurovereenkomst wordt gerealiseerd.  

 

Algemene bedrijfskosten 

De algemene bedrijfskosten dalen ten opzichte van 2017 met 98.000 euro. 

Bij de afschrijvingslasten is rekening gehouden met de investeringsbegroting van ICT. De 

investeringen en daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zijn 90.000 euro lager. Overige 

besparingen zijn gerealiseerd op leaseautokosten (66.000 euro) en diverse kleine posten.  

Gelet op het gebruik van loopbaanbegeleiding en scholing in 2017 zijn de kosten hiervan hoger begroot 

in 2018. 

  

 

Arbeidsvoorwaarden/efficiëntie 

In deze aparte regel zijn de kosten opgenomen voor efficiëntieslagen die Aedes nog gaat maken. Het 

gaat om 100.000 euro. In dit bedrag is een aanpassing voorzien voor de doorontwikkeling en verdere 

professionalisering van de organisatie. Daarnaast voorzien we kosten voor het verder stroomlijnen van 

processen. Bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe systemen en het inregelen daarvan. De 

verwachting is dat we hiervoor vooral extra advieskosten zullen maken en eventueel kosten voor 

personeel. 

 
 

Overzicht algemene bedrijfskosten (x € 1.000) 2018  2017 

 €  € 

Facilitaire organisatie 286  268 

ICT 491  513 

Finance 836  974 

Personeel & organisatie 337  292 

Totale algemene bedrijfskosten 1.950  2.048 
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4. Inzet Aedes 2018 

Op het verenigingscongres van 24 november 2016 is de Strategische Agenda vastgesteld als opdracht voor 

de werkorganisatie. Deze begroting hanteert daardoor de thematische indeling van deze Strategische 

Agenda. Per agendapunt wordt ingegaan op de inzet en begroting voor 2018. 

 

De Strategische Agenda bestaat uit acht inhoudelijke thema’s: 

 

1. Bewoners en woningzoekenden  

Prioriteit ligt op betaalbaarheid van woningen. Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke 

maand de huur op te brengen en er is een gebrek aan geschikte woningen. Dit is een speerpunt in 

onze Woonagenda. Corporaties hebben daarbij een (mede-)verantwoordelijkheid voor bewoners 

met betaalrisico’s. We zetten in op de rol die corporaties hierin kunnen spelen en welke 

instrumenten daarbij helpen, o.a.: 

- lobby op woonlasten i.p.v. huurlasten; 

- aanpak woonoverlast agenderen bij stakeholders en overheid en juridische knelpunten 

wegnemen; 

- bijdragen aan programma Weer Thuis (huisvesten 10.000 uit beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang); 

- landelijke monitor woonruimteverdeling realiseren; 

- update lokale monitor wonen. 

 

We maken de Woonagenda meer concreet op deze onderdelen. 

 

2. Energiezuinige en duurzame woningen  

Corporaties werken aan het realiseren van de duurzaamheidsplannen voor een CO2-neutraal 

woningbezit in 2050 en een label B in 2021. Aedes zal haar leden daarbij helpen met de 

Routekaart en Routeplanner en activiteiten om kennisdeling op dit vlak te bevorderen via de 

Vernieuwingsagenda. In de lobby richten we ons op goede condities en het wegnemen van 

belemmerende wetgeving voor corporaties om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen 

(Europees, o.a. Europese Energie Efficiëntie Richtlijn, Richtlijn Energieprestatie gebouwen en 

overig EU (duurzaam)energie beleid, nationaal, de warmtewet, nieuwe plannen van het kabinet, 

en knelpunten in de bestaande wetgeving (huursom, passend toewijzen, saldering etc.).   

 

Ook richten we ons op gemeenten, provincies, energiebeheerders en bedrijven om de transitie in 

de gebouwde omgeving verder te brengen.  

 

3. Professionaliteit en innovatie  

Vernieuwingsagenda: om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen gaan we met 

corporaties en partnerorganisaties aan de slag om vernieuwing binnen de corporatiesector te 

versnellen. Dit doen we op de volgende zes thema’s; 

- verduurzamen,  

- betaalbaar bouwen en wonen,  

- leefbare wijken en buurten,  

- digitalisering en informatievoorziening,  

- wonen en zorg en  
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- verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht. 

 

De doelen per thema en de concrete inzet staan verder uitgewerkt in bijlage 2. We doen dit door 

en voor leden, maken gebruik van elkaars kennis. Kunde en denkkracht zijn daarin de 

kernwoorden. Samen met onze leden en partners gaan we aan de slag om best practices uit de 

sector te halen, nieuwe concepten te bedenken, en handvatten te ontwikkelen die de sector helpt 

om in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes.  

 

Aedes-benchmark: in de Aedes-benchmark ligt de focus op het vergroten van de gebruikerswaarde 

voor corporaties, onder andere door doorontwikkeling van het benchlearning programma. 

Daarnaast willen we uitkomsten van de benchmark uitgebreider duiden, waardoor extra 

(maatschappelijke) meerwaarde wordt gerealiseerd. In 2018 wordt naar verwachting het in 2016 

vastgestelde “toekomstbeeld Aedes-benchmark” gerealiseerd.  

Daarnaast zetten we in op het verzamelen en analyseren van (ongestructureerde) data om meer, 

sneller en beter de benodigde data op orde te krijgen voor interne informatievoorziening en die 

van corporaties (Big Data) voor het maken van de juiste strategische en tactische keuzes. 

 

4. Een wendbare vereniging  

Aedes is haar leden. Leden zijn betrokken bij alle kernactiviteiten, niet alleen als consumenten 

maar ook als producenten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn er actieve 

verbindingen tussen bestuur en werkorganisatie van Aedes en de werkorganisaties van de leden. 

We voeren begin 2018 een ledenonderzoek uit om de mening van leden over Aedes en de 

behoeften van leden inzichtelijk te krijgen. Voor de actualisatie van de lidmaatschapseisen 

evalueren we in 2018 de GovernanceCode uit 2015, als opmaat naar een nieuwe code in 2019. 

Daarnaast organiseren we met onder andere NVBW en VTW debatsessies over governance, cultuur 

en leiderschap.  

 

5. Regel- en lastendruk  

De lobby voor de vermindering van administratieve lasten van corporaties zal tot uiting komen in 

het vervolg op het Sira-rapport Administratieve lasten en bij het traject evaluatie Woningwet. In 

de voorbereiding op deze evaluatie zullen we met leden en stakeholders ook kijken naar de meer 

inhoudelijke keuzes in de Woningwet die niet bijdragen aan maatschappelijke opgaven van 

corporaties. We werken aan de vermindering van de gegevensuitvraag, een verbetering van het 

uitvraag proces en eenduidigheid van brondata, definities en indicatoren. Ook zal Aedes in 

verbinding met VTW, NBA en accountants een alternatief accountantsprotocol opstellen en 

verkennen hoe we ongeborgde commerciele financiering kunnen vergemakkelijken. 

 

6. Regionale verschillen  

We geven meer prioriteit aan het belang van regionale samenwerking op diverse thema’s. We 

brengen nut en noodzaak onder de aandacht en hoe je dit lokaal vormgeeft. Door het opstellen 

van regionaal beleid tussen corporaties en regionale partners kunnen corporaties de opgave in het 

werkgebied beter bedienen. Hierbij is de inzet van collegiale steun/verevening een onderdeel, 

maar ook stimulering van samenwerking op regionale opgaven (duurzaamheid, zorg-wonen en 

beschikbaarheid/bouwen). Aedes houdt verbinding met de regio’s via contacten met regionale 

netwerken.   
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7. Woningmarkt en rentmeesterschap 

Beschikbaarheid van voldoende woningen is een urgente maatschappelijke opgave die opgenomen 

is in de woonagenda en moet worden ingevuld. Vraagstukken spelen zowel in krimpgebieden als in 

gebieden met forse wachtlijsten. Wet en regelgeving zowel landelijk als lokaal zal hierbij worden 

doorgelicht en lobby op bevordering voldoende beschikbaarheid van bouwgrond. Dit thema 

huisvest ook de blijvende lobby gericht op het stelsel met onder meer de verwachte onderwerpen 

verhuurderheffing, huurtoeslag, middenmarkt en fiscaliteiten. Ook versterken en 

professionaliseren we in overleg met de Woonbond de huurdersparticipatie. 

 

8. Goed werkgeverschap 

Naast de inzet op goed werkgeverschap van corporaties krijgt ook de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers aandacht. Hiervoor ondernemen we activiteiten op gebied van educatie, 

wendbaarheid en mobiliteit van werknemers. Aedes heeft hierin een voortrekkersrol en zal 

hiervoor nauw samenwerken met FLOW. 

 

Algemeen Aedes 

Naast de inzet op de thema’s uit de Strategische Agenda doen we ook de reguliere werkzaamheden die 

leden van ons gewend zijn. Zo lobbyen we op specifieke punten die het werk van corporaties moeten 

vereenvoudigen, maken we handreikingen en tools voor leden en beantwoorden we vragen van leden. 

Ook organiseren we bijeenkomsten waarin we met leden zaken bespreken en kennis uitwisselen op 

diverse specifieke onderwerpen en thema’s die niet binnen Strategische Agenda vallen. Zo zijn er 

diverse netwerken als het Controllersnetwerk en het Netwerk Bestuurssecretarissen waarvoor we 

kennis-sessies organiseren en gezamenlijk tools ontwikkelen.  

 

Staf en Verenigingszaken 

De vereniging Aedes heeft twee bestuurlijke organen, het bestuur en het congres. In de begroting is 

rekening gehouden met een algemeen bestuur bestaande uit totaal dertien personen, te weten, een 

onafhankelijk voorzitter en twaalf directeur-bestuurders van corporaties. Onder bestuurskosten zijn 

begrepen de vergaderkosten en de remuneratie die bestuurders ontvangen. De bestuursleden 

ontvangen deze remuneratie niet zelf maar het bedrag wordt uitgekeerd aan de corporatie. Op 1 

januari 2017 is Marnix Norder benoemd als nieuwe voorzitter, voor een periode van vier jaar. Zijn 

bruto jaarsalaris is gekoppeld aan de maximum WNT-norm. De remuneratie van de overige 

bestuursleden is bepaald aan de hand van een door het congres vastgesteld kader en is afgeleid van 

de gemiddelde honorering van directeur-bestuurders.  

 

De belangrijkste besluiten in de vereniging zijn voorbehouden aan de leden in het congres. Van het 

goedkeuren van de Strategische Agenda van de belangenbehartiging en de begroting, tot het 

vaststellen van de jaarstukken, de contributie en de benoeming van bestuur en commissieleden. Aedes 

houdt twee verenigingscongressen per jaar, één in het voorjaar (19 april 2018) en één in het najaar 22 

november 2018). Zowel om een standpunt in te kunnen nemen, meningen op te halen, het debat te 

voeren als kennis uit te wisselen organiseert Aedes tal van bijeenkomsten over actuele thema’s. 

  

In de vereniging is een aantal permanente commissies ingesteld om de vereniging goed te laten 

functioneren en het bestuur te ondersteunen. Daartoe behoren de Commissie GovernanceCode, 

commissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties, Commissie Onderscheidingen, 

Remuneratiecommissie, Auditcommissie, Commissie van beroep en de Kandidaatstellingscommissie.  
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Communicatie 

De Woonagenda blijft in 2018 het uitgangspunt voor een actieve communicatiestrategie, waarin de 

maatschappelijke meerwaarde van corporaties centraal staat. We kiezen zelf podia en timing om 

meerwaarde en resultaten van corporaties te laten zien (‘agenderen in plaats van reageren’). We 

koppelen (lobby)boodschappen over randvoorwaarden aan de maatschappelijke opgaven waar we voor 

staan (‘Wat hebben huurders en woningzoekenden hieraan?’).  

 

De resultaten van de Vernieuwingsagenda worden benut om actief zowel de toegenomen innovatie 

binnen de sector als samenwerking met andere partijen te laten zien. Om deelname aan activiteiten zo 

groot mogelijk te laten zijn en de gedeelde kennis en producten zo breed mogelijk te verspreiden 

binnen corporaties en partners, worden meer marketing-achtige communicatiemiddelen en acties 

ontwikkeld. 

 

Het gebruik van de in 2017 uitgebreide en verbeterde digitale hulpmiddelen wordt gestimuleerd. Alle 

functionaliteiten worden ten behoeve van gebruikersgemak zo veel mogelijk onder één platform 

gebracht. De website van Aedes krijgt een apart deel, dat alleen toegankelijk is voor leden van Aedes. 

Daar krijgen bijvoorbeeld specifiek voor leden ontwikkelde instrumenten een plaats. De oude 

communities worden vervangen door een modern social community platform, waarbinnen leden - en 

eventueel partners – over thema’s kennis uit kunnen wisselen, samen kunnen werken en discussie 

kunnen voeren. 

 

Aedes-Magazine richt zich meer dan voorheen op stakeholders en besteedt planmatig aandacht aan de 

onderwerpen op de Strategische Agenda van Aedes. Het verhogen van het bereik via de digitale versie 

van het magazine zal actiever gestimuleerd worden.  

 

Ook voor 2018 staat een Corporatiedag op de planning, een evenement voor professionals van 

corporaties waarbij – afhankelijk van het te kiezen thema – partners en stakeholders betrokken 

worden. De corporatiedag staat in het teken van kennisdelen, inspiratie opdoen en netwerken. 

Hetzelfde geldt voor de Dag van het Huren: Aedes faciliteert corporaties om onder deze vlag op eigen 

wijze het werk van woningcorporaties onder de aandacht te brengen. 
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5. Toelichting op de opbrengsten 

Contributie 

De contributie wordt bepaald op basis van het aantal verhuureenheden. Voor de berekening wordt 

uitgegaan van het aantal verhuureenheden in exploitatie bij de leden per 31 december 2016.  

In 2018 is wederom het contributieniveau bevroren. De jaarlijkse indexatie op grond van de 

loonkostenontwikkeling volgens de MEV van het CBS is achterwege gelaten. 

Gelet op de ontwikkeling van de vermogenspositie van Aedes in de afgelopen jaren, heeft het bestuur 

besloten om de leden in 2018 een incidentele korting te geven op de contributie. De begroting voor 

2018 is  samengesteld op basis van de volledig te verkrijgen contributie. Vervolgens wordt de korting 

toegepast. In 2018 bedraagt het totale contributievolume 12,9 miljoen euro. De leden krijgen een 

verlaging van 12% op de contributie. In 2018 zijn de contributie-inkomsten begroot op 11,3 miljoen 

euro, 1,6 miljoen euro lager door de incidentele korting.   

 

Inkoopsamenwerking 

De opbrengsten van de activiteiten rond inkoopsamenwerking zijn conform de afspraken positief in 

relatie tot de kosten. 

 

Werkgeverschap  

De hier begrote inkomsten betreffen de bijdragen die Aedes ontvangt voor deelname aan de 

bestuurlijke functies van bestuur en directie in andere organisaties, zoals SPW en FLOW. Verder wordt 

een bijdrage verwacht van FLOW voor aan werkgeverszaken gerelateerde activiteiten, waaronder voor 

de werkzaamheden van het secretariaat van de Commissie Gelijkstelling.  

 

Netwerken 

In 2018 worden de professionele en thematische netwerken verder ontwikkeld, waarbij de verbinding 

met belangenbehartiging, sectorontwikkeling en de verbinding tussen de leden onderling het 

uitgangspunt is en blijft. Financieel uitgangspunt hierbij is dat dit kostenneutraal verloopt. De hier 

genoemde opbrengsten betreffen de met de netwerken afgesproken doorbelasting van de kosten die 

Aedes voor ondersteuning van deze netwerken maakt. 

 

Communicatie 

Aedes maakt het Aedes-magazine namens en voor de sector. Voor het magazine brengen we sinds 

2017 geen abonnementskosten meer in rekening en is het een onderdeel van het lidmaatschap van 

Aedes. De advertentie-inkomsten voor zowel digitale als gedrukte media nemen af. Op de website 

Aedes.nl worden geen advertenties meer geplaatst. De advertenties in het magazine staan onder druk.   

 

Opbrengsten uit beleggingen 

De beleggingsopbrengsten bestaan uit directe opbrengsten van de beleggingsportefeuille (dividend en 

couponrentes) en renteopbrengsten van deposito’s en vorderingen. De opbrengsten van deposito’s zijn 

het gevolg van de contributies die aan het begin van het jaar worden weggezet en in de loop van 2018 

worden besteed. De opbrengsten zijn verminderd met de kosten voor het aantrekken van krediet in 

het geval er tijdelijk onvoldoende liquide middelen zijn, wat aan het eind van het jaar het geval kan 

zijn wegens vooruit te betalen kosten en het nog niet binnen zijn van de contributie. Overigens wordt – 

net als in 2017 – geen roodstand aan het einde van het jaar verwacht.  

Gelet op de performance van de belegging van het vermogen van de laatste jaren is in de begroting 2 
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procent rendement opgenomen. De totale opbrengsten uit beleggingen begroten we op 500.000 euro.  
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Bijlage 1 Financieel overzicht projecten  

  

1. BEWONERS EN WONINGZOEKENDEN

1.1 Woonlasten als uitgangspunt; betaalbaarheid en betaaltrisico's 85.000       

1.2 Maatwerk wonen kwetsbare mensen in leefbare buurten gefaciliteerd 180.000      

1.3 Ontwikkeling tools en lobby op regelgeving over verdeling woonruimten 88.000       

353.000    

2. ENERGIEZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN

2.1 Voorkomen verplichting energielabel 70.000       

2.2 Herziene Europese verordeningen energie efficiëntie gebouwen -            

2.3 Lobby op werkbare technische normen 55.000       

2.4 Werkbare randvoorwaarden verduurzaming landelijk 40.000       

2.5 Werkbare randvoorwaarden verduurzaming regionaal 15.000       

180.000    

3. PROFESSIONALITEIT EN INNOVATIE

3.1 Vernieuwingsagenda 

3.1.1 Verduurzamen 265.000      

3.1.2 Betaalbaar bouwen en wonen 115.000      

3.1.3 Leefbare wijken en buurten 90.000       

3.1.4 Wonen en zorg 287.500      

3.1.5 Digitalisering en informatievoorziening 400.000      

3.1.6 Bedrijfsvoering en veranderkracht 342.500      

3.1.7 Algemeen -            

1.500.000 

3.2 Aedes Benchmark

3.2.1 Aedes-benchmark: data verzameld, geanalyseerd en opvraagproces geoptimaliseerd 667.000      

3.2.2 Resultaten Aedes-benchmark gepubliceerd met maatschappelijke impact 

en Aedes-benchmarkcentrum geüpdatet

105.000      

3.2.3 Benchlearningprogramma uitgebreid en georganiseerd, corporaties tevreden 82.000       

3.2.4 Aedes Kenniscentrum is het centrale punt voor “feiten & cijfers” van en over de corporatiesector 65.000       

919.000    

4. WENDBARE VERENIGING

4.1 Routeplan voor de ontwikkeling van de vereniging van de toekomst 15.000       

4.2 Inzicht in behoeften van leden en verbondenheid met Aedes 20.000       

4.3 Actuele lidmaatschapseisen en ontwikkeling leiderschap en cultuur 52.500       

87.500      

5. REGEL- EN LASTENDRUK

5.1 Vermindering lastendruk door lobby 110.000      

5.2 Ondersteuning door Aedes om commerciele financiering aan te trekken 37.500       

5.3 Ondersteuning bij de verwerking van de marktwaarde in verhuurde staat in het jaarverslag 20.000       

5.4 Ondersteuning bij de uitwerking van het verticaal toezichtsmodel in jaarverslag verwerken. 20.000       

5.5 Aanbevelingen voor toekomstige sectoradviescommissies 35.000       

5.6 Huidig accountantsprotocol aanpassen 40.000       

5.7 Bestuurlijk akkoord professionalisering informatievoorziening -            

262.500    

6. REGIONALE VERSCHILLEN

6.1 Verenigingsdialoog collegiale hulp, uitmondend in een uitwerking die bekend is en draagvlak heeft 10.000       

6.2 Aedes standpunt over wat te doen als er een regionaal verschil

bestaat tussen de opgave en de financiële mogelijkheden.

-            

6.3 Afhechten discussie ‘omgang met regionale verschillen’:

geen inzet op regionaal gedifferentieerd beleidsinstrumentarium 

-            

10.000      

7. WONINGMARKT EN RENTMEESTERSCHAP

7.1 Een werkbare vertaling van een regeerakkoord voor de sector 50.000       

7.2 Een lagere verhuurderheffing met prikkels voor investeringen 50.000       

7.3 Lange termijn: Een volkshuisvestelijke dekkingsgraad met oog voor de toekomst 110.000      

7.4 Ruimte voor corporaties voor maatschappelijk ondernemerschap 120.000      

7.5 Huurderspartcipatie ruimte bieden -            

7.6 Bevorderen realisatie nieuwbouwproductie Woonagenda 10.000       

340.000    

8. GOED WERKGEVERSCHAP

8.1 Duurzame inzetbaarheid van corporatiemedewerkers 46.000       

8.2 Haalbaarheidsonderzoek over het landelijk opleidingsplatform -            

8.3 P&O kengetallen beschikbaar stellen, bijeenkomsten om te leren van de P&O kengetallen 50.000       

8.4 Er is een stap gezet richting marktconforme beloning 4.000         

100.000    

Onvoorzien 200.000    

TOTAAL LASTEN 3.952.000 
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Bijlage 2 Vernieuwingsagenda 2018 

Inleiding 

In 2017 is de Vernieuwingsagenda ‘Slimmer en beter voor elkaar’ in de vereniging vastgesteld. Een 

agenda die ervoor moet zorgen dat corporaties gezamenlijk de vernieuwing in de corporatiesector 

versnellen. De Vernieuwingsagenda kent een scope van 5 jaar (2017-2022) en vanaf 1 januari 2018 

worden de activiteiten hiervan meegenomen in het reguliere jaarplan en de reguliere begroting van 

Aedes.   

 
Inzet 2018 
De inzet om vernieuwing binnen de corporatiesector te versnellen doen we op de volgende zes thema’s; 

1. verduurzamen,  

2. betaalbaar bouwen en wonen,  

3. leefbare wijken en buurten,  

4. digitalisering en informatievoorziening,  

5. wonen en zorg en  

6. verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht 

 

1. Verduurzamen 

Corporaties hebben zich eerder gecommitteerd aan de doelstelling om alle woningen gemiddeld op 

label B te krijgen. Gegeven de huidige stand van zaken, is het streven om dit in 2023 te bereiken. Voor 

2050 is het doel om volledig CO2-neutraal te bouwen en te verhuren.  

Voor 2018 enthousiasmeren we voorlopers en ontwikkelen we nieuwe kennis, door met elkaar te leren van 

experimenten en innovaties die corporaties oppakken. De ontwikkelde kennis helpt de grote middengroep 

meteen de goede keuzes te maken. We bieden corporaties kennis en individuele ondersteuning voor het 

maken van de eigen routekaart 2050. Ook versnellen we duurzaamheidsopgave via inzet op kennis sessies, 

ontwikkeling van tools en instrumenten en gezamenlijke inkoop.  

 

2. Betaalbaar bouwen en wonen  

Landelijk overstijgt de vraag naar betaalbare woningen het aanbod. Er ligt dus een collectieve 

‘opdracht’ om meer woningen te bouwen. Het is de opgave van corporaties om dit zo betaalbaar 

mogelijk te doen, met kwaliteitseisen die passend zijn voor de verschillende doelgroepen. We richten 

ons op vernieuwende en betaalbare woonconcepten en het professionaliseren en vernieuwen van het 

vakgebied professioneel opdrachtgeverschap. De belangrijkste inzet voor 2018 is:  

- Met leden en de markt ontwikkelen we duurzame en goedkopere nieuwbouw concepten en 

renovatie concepten. 

- Vergroten van strategische kennis en expertise van leden op het gebied van 

ketensamenwerking en opdrachtgeverschap.  

 

3. Leefbare wijken en buurten 

Corporaties willen dat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen in een goede en veilige 

leefomgeving. We spelen in de wijkontwikkeling een belangrijke rol, en zullen dat blijven doen. We 

zetten in 2018 in op kennisdeling, competentieontwikkeling en productontwikkeling op de volgende 

onderwerpen:  

- Coalities in de wijk: Hoe bouw je aan duurzame coalities in de wijk? Rekening houdend met de 

veranderende relatie tussen huurder en corporatie maar ook met andere maatschappelijke 

organisatie in de wijk. 
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- Relatie / participatie huurders: Er is spanningsveld tussen formele (overlegwet) en informele 

–  meer vernieuwende – vormen van bewonersparticipatie: hoe die met elkaar verbinden?  

- Tweedeling en segregatie in de wijk – gemengde wijken: Door de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen (langer thuis wonen en passend toewijzen) ontstaat er tweedeling en 

segregatie tussen wijken. Hoe overbrug je die kloof? 

- Privacy: Knelpunten rondom privacy: identificeren grenzen en belemmeringen (wat mag wel 

en niet, wat betekent dit voor verantwoordelijkheden frontlinie, etc.) Het idee bestaat nu om 

een convenant privacy op te stellen en afstemmen via Aedes belangenbehartigingscircuit. 

 

4. Digitalisering en informatievoorziening  

De wereld digitaliseert. Het gebruik van apps en big data zijn gemeengoed geworden. Corporaties 

zullen mee moeten bewegen in deze trend. Meer grip en inzicht op de datastromen met betrekking tot 

huurders en het vastgoed zijn voorwaarden om de juiste strategische en tactische keuzes te maken, en 

om huurders zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor 2018 betekent dit vooral inzet op:  

- stroomlijnen en versimpelen van de verantwoordingsystematiek,  

- verbeteren van de informatiebescherming en privacy van gegevens,  

- automatisering van het onderhoudsproces 

- verbeteren van het huurderscontact en de e-dienstverlening (apps, selfservice, etc.) 

- optimaliseren van vastgoeddata en -registratie (o.a. BIM). 

 

5. Wonen en zorg 

Na een periode van focus op de aanpassing van de eigen organisatie komt er weer meer ruimte voor 

corporaties in de maatschappelijke opgave: ervoor zorgen dat ouderen en mensen met psychische of 

fysieke beperkingen (langer) zelfstandig in de wijk kunnen wonen. Het langer zelfstandig wonen van 

kwetsbare burgers vraagt om oplossingen voor nieuwe vraagstukken. We werken aan oplossingen die 

er onder andere toe moeten leiden dat: 

- Met het Kenniscentrum Wonen en Zorg ontwikkelen we inzicht in innovatieve woonvormen om 

tegemoet te komen aan de diversiteit van huurders, zoals de bijzondere doelgroepen. 

- Door het optimaliseren van het proces van asbestverwijdering dragen we bij aan een veilig en 

gezond binnenmilieu 

- We ontwikkelen een app om de brandveiligheid te beoordelen van wooncomplexen met 

kwetsbare huurders in relatie tot samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio, brandweer 

en corporaties. 

 

6. Verbeteren bedrijfsvoering en veranderkracht 

Randvoorwaardelijk voor de versnelling van de vernieuwing is in welke mate corporaties in staat zijn 

bedrijfsvoering te verbeteren en de veranderkracht die de eigen organisaties hebben. We zetten hierbij 

in op de professionalisering van de bedrijfsvoering van corporaties. Ook vergroten we de kennis en 

kunde over het opzetten en implementeren veranderprocessen en het ontwikkelen van lerend 

vermogen en (blijvende) innovatie- en veranderkracht. Dit willen we realiseren door in 2018 in te 

zetten op: 

- Vergroten van de efficiency en kostenreductie bij corporaties door stimulering van 

samenwerking tussen corporaties (bijv. inhuur van medewerkers/functionarissen). 

- Kennisdeling tussen corporaties bevorderen door onderlinge uitwisseling van 

corporatiemedewerkers. De expertise in de corporatie is vergroot door inzet van externen bij 

specifieke projecten. 
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- Met, voor en door leden inzichtelijk, beheersbaar maken en sturen op interne en externe 

risico's t.b.v het inkoop en contractmanagementproces.  

- Een opleidingsprogramma over veranderkracht voor medewerkers van corporaties is opgezet 

en geïmplementeerd. Dit draagt bij aan het vergroten van de veranderkracht van organisaties 

en vergroot de kennis en kunde bij corporatiemedewerkers over veranderingsprocessen.  

 


