Seminars op Maat: Strategie en Organisatie Woningcorporaties
Seminars op Maat organiseert al 18 jaar themadagen voor Woningcorporaties en Gemeentes!

Masterclass: Strategie en Organisatie
Woningcorporaties
3 oktober 2017  Hilton Soestduinen
%%SALUTATION_DEAR%%

Agenda

Jaren van regulering en versterking van de kaders liggen achter ons en

21092017

we raken langzaam maar zeker gewend aan de vernieuwde woningwet. Het

Controller, Bestuur en

vereist veel stuurmanskunst om binnen deze kaders strategische keuzes

Woningwet (herhaling)

te maken teneinde de maatschappelijke doelstellingen zo optimaal
03102017

mogelijk te realiseren.

Masterclass: Strategie en

Maar de kaders knellen en de problemen in de woningmarkt stapelen zich
op. Op Prinsjesdag maakt de regering de plannen bekend voor het

Bedrijfsvoering
Woningcorporaties

komende jaar. Blijft alles bij het oude? Of komt er toch de broodnodige

05102017

extra ruimte voor de corporatiesector?

Financieel Beleid
Woningcorporaties

In de afgelopen maanden organiseerden wij een drietal seminars over de
strategische onderwerpen huurbeleid, woningmarkt, bedrijfsvoering,
strategie en cultuur. U vindt de verslagen van deze seminars op
www.seminarsopmaat.nl.
De presentaties van de hoogleraren Peter Boelhouwer, Theo Camps en
Matthieu Weggeman werden daar zeer goed ontvangen.
Om u te inspireren en handvatten te bieden voor de discussie rond de
jaarplannen voor het volgend jaar organiseren wij daarom met deze
topsprekers op 3 oktober 2017 (direct na Prinsjesdag) de masterclass:

“Strategie en Organisatie Woningcorporaties”
Wij beloven u een leerzame en inspirerende studiemiddag! (5 PE
punten)
P.S. Filevrij programma van 12.30 tot 19.00!
Met vriendelijke groet,
Wim Boonstra

Leerdoelen
• wat zijn de actuele externe ontwikkelingen in de omgeving van woningcorporaties?
• en met welke plannen komt de regering voor het komend jaar?
• welke organisatievraagstukken passen bij de uitdagingen van de corporatiesector?
• is er ruimte om te innoveren? En wat is daarvoor nodig?
• hoe kan u als bestuurder of toezichthouder innovatie stimuleren?
• welke veranderingen zijn nodig op korte en lange termijn?
• hoe geeft u hiertoe een aanzet in uw jaarplannen voor het volgend jaar?

Programma
12.00
13.00

ontvangst met een broodje
opening door dagvoorzitter Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems TU Delft, lid Raad
van Toezicht 3B Wonen en visitator
• wat zijn de plannen van de nieuwe regering volgens het regeerakkoord?
• welke speerpunten staan centraal rond woningmarkt en huurbeleid?
• wat betekent dit voor de ontwikkelingen in de woningmarkt en met name voor de
corporatiesector?

14.00

ruimte voor vragen en discussie
(we peilen de meningen middels 'Voxvote')

14.30

koffie, thee en frisdrank 'break'

14.45

Theo Camps, hoogleraar organisatieverandering TIAS Tilburg en oud bestuursvoorzitter van
Berenschot, lid van de Raad van Toezicht van de KRO en de RABOBANK
• welke organisatieprincipes zijn voor woningcorporaties leading in de zoektocht naar een
strategie die ruimte laat voor innovatie?
• wat zijn de kernpunten om verandering een succes te maken?
• wat kan de rol zijn van de toezichthouder bij organisatieverandering?

15.45

ruimte voor vragen en discussie
(we peilen de meningen middels 'Voxvote')

16.15

koffie, thee en frisdrank 'break'

16.30

Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde TU Eindhoven en lid van de Raad van
Toezicht van Sint Trudo in Eindhoven
• in welke mate kan de cultuur de organisatieverandering van woningcorporaties frustreren?
• waarom zelfsturing in plaats van regels en procedures in de bedrijfsvoering?
• hoe kan de cultuur worden veranderd door kernwaarden en collectieve ambitie?
• welke aanpak is succesvol bij het creëren van een innovatiecultuur bij woningcorporaties?

17.30

ruimte voor vragen en discussie
(we peilen de meningen middels 'Voxvote')

18.00

gezamenlijke maaltijd met ruime mogelijkheid om na te praten

19.00

filevrije thuisreis!

Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel informatie en ook verslagen van eerder plaatsgevonden SOM seminars,
die u kosteloos kunt downloaden.
Ter voorbereiding vindt u op Youtube verschillende video’s van Matthieu Weggeman.
Bestemd voor
Leden van de Raden van Toezicht en, bestuurders van woningcorporaties.
De kosten voor deelname bedragen € 595. Vrijgesteld van BTW!
SOM is door het CEDEO en CRKBO erkend als onderwijsinstelling (5 PENBA 83019)
Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met
de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!
Het Hilton Soestduinen is centraal gelegen. Wij verzorgen desgewenst kosteloos vervoer vanaf het station
Amersfoort (ca. 10 minuten).
U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl.

SOM "Seminars op Maat"
Professor Junkerslaan 12
1185 JL Amstelveen
0650640101
som@seminarsopmaat.nl
Meld je aan voor SOM Seminars
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