‘Zeer verfrissend!’
‘Bij iedere bestuurder of corporatie speelt er wel iets
op het vlak van integriteit, zo blijkt. Soms wat groter,
maar vaak ook klein. Door in een vertrouwde en
open omgeving met collega-bestuurders te sparren,
kom je tot vernieuwende, soms nuancerende
inzichten, doordat je een situatie vanuit verschillende
invalshoeken bekijkt. Zeer verfrissend!’
Harrie Kuypers, bestuurder van Wonion

DOET
U OOK
MEE?
NIEUWE
INTERVISIEBIJEENKOMSTEN
CULTUUR EN PERSOONLIJK
LEIDERSCHAP
STEL: U VINDT DAT UW
COMMISSARISSEN HUN ROL NIET
GOED INVULLEN, BIJVOORBEELD
OMDAT ZE UW BESTUURDERSROL
LIJKEN OVER TE NEMEN. GAAT U
DAAROVER MET HEN HET GESPREK
AAN? OF JUIST NIET?

STEL: U VINDT MET UW LOKALE
PARTNERS EEN BEPAALDE
ONTWIKKELING NOODZAKELIJK
IN UW WONINGMARKTGEBIED.
MAAR DIE PAST NIET IN DE
LANDELIJKE REGELGEVING. VOLGT
U DAN PRINCIPIEEL DE REGELS? OF
ZOEKT U RUIMTE VOOR EEN EIGEN
AFWEGING?

In de intervisiebijeenkomsten die Aedes
organiseert over cultuur en persoonlijk
leiderschap kunt u dilemma’s als deze
op een open en persoonlijke manier
bespreken met collega-bestuurders. In
2015 kwamen er al vier intervisiegroepen
bij elkaar onder externe begeleiding.
Deelnemers kijken hier over het algemeen
positief op terug (zie andere zijde kaart).
De bijeenkomsten passen in het streven om
met elkaar in de branche een cultuur tot
ontwikkeling te brengen waarin oprechte
twijfel onderdeel is van besluitvorming en
het vanzelfsprekend is lastige kwesties met
elkaar te bespreken.

INTERESSE?
Vanaf september 2016 is er weer plaats in
nieuwe intervisiegroepen die drie keer bij
elkaar komen. Heeft u interesse? Of heeft
u vragen? Neemt u dan contact op met
Simone Boeren van Aedes
06 533 277 72, s.boeren@aedes.nl.
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‘Zonder wrijving geen energie’
‘In een kleine kring van directe collega-bestuurders
bewust stilstaan bij de echte dilemma’s waar je in je
rol mee wordt geconfronteerd: naast een stuk
(h)erkenning geeft dat mij persoonlijk een gezonde
portie innerlijke wrijving. En zonder wrijving geen
energie. Kortom, juist hier, buiten de waan van
alledag, weet ik mijn persoonlijke accu op niveau te
houden.’
Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg

