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Inleiding
Als je 10 jaar terug kijkt dan is er veel veranderd in de corporatiewereld. Als je terugkijkt kun je je vast wel enkele momenten bedenken 
waarbij de verandering niet vanzelf ging. Dat de kennis, de systemen of de capaciteit niet voorhanden was. Als je het over kon doen deed je 
het vast anders. Maar behalve COVID, verlopen veranderingen zelden sprongsgewijs. Meestal is er wel tijd om ons aan te passen aan een nieuwe 
situatie. 

Probeer eens 10 jaar vooruit te kijken. De veranderopgave zal niet minder worden. Zeker niet nu de verhuurderheffing lijkt te gaan verdwijnen, 
er een wooncrisis heerst en de vergrijzing pas goed op gang begint te komen. 

Hulpmiddelen als drones, ERP systemen en taxaties kunnen we inkopen. Voldoende goed opgeleide medewerkers zullen schaarser worden in het 
noorden. Het is daarom cruciaal dat we investeren in de mensen die nu bij ons werken zodat we de opgaven aan kunnen. Tegelijkertijd moeten 
we als sector aantrekkelijk blijven voor nieuwe werknemers omdat een groot aantal mensen met pensioen gaat de komende jaren. We moeten 
dus ook investeren in het binnenhalen van talent. Al of niet samen met een collega-corporatie. Want alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

Investeren in duurzame inzetbaarheid is daarom de sleutel tot het succesvol in balans brengen van de opgaven, de middelen en de mensen. 
Zodat de huurders en woningzoekenden op ons kunnen blijven rekenen en we van betekenis blijven voor de samenleving.

Op initiatief van FLOW, Loopbaaninitiatief, Jong Wonen en de Noorderlingen onderzochten we op 11 januari of we ook daadwerkelijk de 
krachten kunnen bundelen om gezamenlijk de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te verbeteren. We hebben gezien dat alle 
bestuurders de noodzaak voor aandacht voor duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers onderkennen. Daarbij ziet ook iedereen dat we 
daarin kunnen en moeten samenwerken. We gaan dus ook een vervolg geven aan dit onderwerp. 

Friso de Roos, Elze Klinkhammer, Monique Boeijen, Anita Tijsma, Petra van der Wier, Johannes Osinga, Bert Moormann, Chantal Droste, Laura 
Broekhuizen, Ton Beurmanjer, Bas Krajenbrink, Jaap Boekholt, Sake Lageveen, Janneke Klijn, Martine Huizinga, Esther Borstlap, Gerke Brouwer, 
Bothilde Buma, Bart de Jonge, Matthieu van Olffen, Maaike Draaisma, Marijke Neef, Karin Vliem en Susan van de Laak
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Wat is de opgave?

Vergrijzing 
personeels-

bestand

Participatie en 
samenspraak

Digitalisering 
en gebruik 
van data

Energie-
transitie

Verduur-
zamen

Meer 
resultaat-
gericht en 
intrinsieke 
motivatie

innovatie

Lange dienst-
verbanden en 

lang op 
dezelfde plek

Aansluiten bij 
sociaal 
domein

Ontwikkeling 
van 

leiderschap

Werken aan 
woonplezier

Vakbekwaam
heid 

verbeteren

Aardbevings-
bestendig 

maken

Onzekerheid  
aardbevingen 
bij huurders

Van regie 
naar 

samenwerken

Aantrekken 
en behouden 
jong en goed 

personeel

Kennis van 
huurder 

vergroten

bouwstroom

Soft skills 
verbeteren

Lerende 
organisatie

Werken met 
co-makers

Scheiden 
wonen en 

zorg

Goede 
gesprek met 

huurder 
aangaan

Verandering 
is later en 

trager dan bij 
andere 

branches



Wat betekent dit voor 
medewerkers en organisaties?

vakkennis op 

peil houden

Beter benutten 

van opleidings-

budget

Kennis over 

huurder 

vergroten

Gespreksvaardig-

heden verbeteren

Opleiden samen 

met partners in de 

wijk

vaardigheden in 

succesvol 

samenwerken 

verbeteren

Optimaliseren van 

gebruik van digitale 

middelen

Ontwikkelen van 

digitale 

vaardigheden

Naast digitalisering oog voor direct 

contact met huurder

Toenemende 

agressie van 

huurders richting 

medewerkers



Welke initiatieven zijn er al?

Drenthe Woont 

Circulair

Voorbeeld: 75% 

participatie bij 

nieuwbouw

Keten Bouwstroom

Arbeidsmarktcom

missie VNO-NCW 

Noord

Voorbeeld: 

Aanbellen bij 

huurders door 

WNF

provinciale 

klachtencommissie

provinciale 

Vereniging van 

Friese 

Woningcorporaties 



Waarmee willen we aan de slag

Samen SPP 

opstellen

Bij elkaar in de 

keuken kijken

Gezamenlijk 

inkopen

Opzetten 

netwerken

Gezamenlijk 

data 

gebruiken/

analyseren

Gezamenlijk 

opleidingen 

geven en 

aanbieden

Instroom van nieuwe 

medewerkers 

gezamenlijk en 

strategisch 

aanpakken

Samenwerken met 

scholen waar je 

talent kunt vinden

Meer informeel 

samenwerken

Bestuurders 

Intensiever in 

gesprek incl. 

overnachting

Intervisie zelfde 

functiegroepen 

verschillende 

corporaties



Vervolgbijeenkomst
Dinsdagmiddag 24 mei 2022

voor 

Bestuurders en HR-adviseurs 
Noorderlingen



Contactgegevens

FLOW: Johannes Osinga jp.osinga@flowweb.nl 06-83104975

Loopbaaninitiatief: Maaike Draaisma maaike@loopbaaninitiatief.nl 06-46602646

Karin Vliem karin@loopbaaninitiatief.nl 06-21922357

Jong Wonen: Marijke Neef m.neef@woonborg.nl 06-43189397

Dagvoorzitter: Susan van de Laak susan.vandelaak@linxx.org 06-15858459
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