Masterclass: Strategie en Innovatie Woningcorporaties
3 oktober 2017 - van der Valk Utrecht
ZuidSoestduinen
We
raken gewend aan de vernieuwde woningwet. Maar de kaders knellen soms en
dan worden voor de uitvoering van maatschappelijke taken creatieve oplossingen
gevraagd waarvoor de letter van de woningwet te weinig houvast biedt.
Het vereist ‘stuurmanskunst en innovatiekracht’ teneinde strategische keuzes te
maken om uw maatschappelijke doelstellingen zo optimaal mogelijk te realiseren.
In de afgelopen maanden organiseerden wij seminars over de strategische
onderwerpen: huurbeleid, woningmarkt, strategie, organisatie en innovatie.
U vindt de verslagen van deze seminars op www.seminarsopmaat.nl
De presentaties van de hoogleraren Peter Boelhouwer, Theo Camps en Matthieu
Weggeman over strategie en innovatie werden zeer goed gewaardeerd.
En op Prinsjesdag maakt de regering de plannen bekend voor het komende jaar.
Blijft alles bij het oude? Of komt er nu toch extra ruimte voor de corporatiesector?
Om u te inspireren en handvatten te bieden voor de discussie rond de begrotingen
voor het volgend jaar organiseren wij op 3 oktober de masterclass:

“Strategie en Innovatie Woningcorporaties”
Tijdens deze masterclass peilen wij de meningen over een aantal knellende
situaties uit uw praktijk. Zo wordt het een interactieve, inspirerende leerzame
en op uw praktijk gerichte studiemiddag! (5 PE punten)
P.S. Filevrij programma van 12.30 tot 19.00!
Met vriendelijke groet,
Wim Boonstra

Inspirerend en leerzaam voor bestuurders
en toezichthouders van woningcorporaties
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Masterclass:
Strategie en Innovatie Woningcorporaties
3 oktober 2017 - van der Valk Utrecht
Leerdoelen
•
•
•
•
•
•

wat zijn de actuele externe ontwikkelingen in de omgeving van woningcorporaties?
en met welke plannen komt de regering voor het komend jaar?
hoe handelt u als maatschappelijke problemen om creatieve oplossingen vragen?
is er ruimte om te innnoveren? Wat is daarvoor nodig?
hoe kunt u, als bestuurder of toezichthouder, de innovatie stimuleren?
hoe geeft u hiertoe een aanzet in uw jaarplannen voor het volgend jaar?

Programma
12.00 ontvangst met een broodje
13.00 opening door Guido van Woerkom, voorzitter VTW –
de vereniging van toezichthouders bij woningcorporaties
• actuele ontwikkelingen in bestuur en toezicht bij woningcorporaties

13.15 Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems TU Delft,
lid Raad van Toezicht 3B Wonen en visitator
• wat staat er in het regeerakkoord rond de woningmarkt en huurbeleid?
• wat betekent dit voor de corporatiesector?
• is er ruimte voor innovatie in betaalbaarheid en beschikbaarheid?

14.00 Frank van Dooren, directeur bestuurder ZVH
•

innovatie in de primaire processen zoals bij het passend toewijzen!

14.30 ruimte voor vragen en discussie
(we peilen de meningen middels ‘Voxvote’)

14.45 koffie, thee en frisdrank ‘break’
15.00 Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde TU Eindhoven
en lid van de Raad van Toezicht van Sint Trudo in Eindhoven
waarom juist minder regels en procedures en meer ruimte voor zelfsturing?
hoe kunt u verandering versnellen door kernwaarden en collectieve ambitie?
• welke aanpak is succesvol bij het creëren van een innovatiecultuur?
•
•

15.45 Jan Peter Duijvestijn, CFO van Staedion
• Innovatie in bedriifsvoering en ICT: waar liggen de grenzen van de efficiency?
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Vervolg Programma
16.15 koffie, thee en frisdrank ‘break’
16.30 Theo Camps, hoogleraar organisatieverandering TIAS Tilburg,
(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 van verandering een succes te maken?
• wat kan de rol zijn van de Raad van Toezicht

17.15 Lex de Boer, directeur bestuurder van Lefier
• Lefier investeert de komende 10 jaar € 1 miljard in sloop, nieuwbouw en
duurzaamheid: hoe maak je huurders en stakeholders enthousiast?

17.45 Afsluitende discussie met als thema:
• wat is er voor nodig om van woningcorporaties organisaties te maken
waar innovatie en vernieuwing vanzelfsprekend zijn?
(we peilen de meningen middels ‘Voxvote’)

18.15 gezamenlijke buffet maaltijd met mogelijkheid om na te praten
19.00 u aanvaart de filevrije thuisreis!
Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel informatie en ook verslagen van
eerder plaatsgevonden SOM seminars, die u kosteloos kunt downloaden.

Bestemd voor

Bestuurders en leden van de Raden van Toezicht van woningcorporaties en hun adviseurs
De kosten voor deelname bedragen € 595. Vrijgesteld van BTW!
SOM is door het CEDEO en CRKBO erkend als onderwijsinstelling (5 PE - NBA 85357)
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 van der Valk hotel ligt aan de Zuidas van Utrecht. U kunt hier kosteloos parkeren,
want u krijgt een uitrijdkaart! Vanaf CS Utrecht met de bus of tram (ca. 10 minuten)

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
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