
 

NIEUWSBRIEF NVBW OKTOBER 2017 
 

 
 
 

NVBW AGENDA 
 
 
 

 NVBW BIJEENKOMSTEN 2018 
Het NVBW bestuur is druk bezig met de programmering van de NVBW activiteiten 2018. 
Zoals u van ons gewend bent zullen we er wederom voor zorgen dat interessante 
onderwerpen en toonaangevende sprekers tot mooie discussies zullen leiden. Dit alles in een 
informele en vertrouwelijke sfeer. Noteer de data alvast in uw agenda! 
 
14 FEBRUARI 2018  Tijd: 13.00u – 16.00u Locatie: POSTILLION, BUNNIK 
6 JUNI 2018   Tijd: 15.00u – 18.00u Locatie: ntb 

19 SEPTEMBER 2018   Tijd: 13.00u – 16.00u  Locatie: POSTILLION, BUNNIK 

15 & 16 NOVEMBER 2018 Tijd: 13.00u – 13.00u volgende dag, locatie ntb. 

 
 NVBW-2 DAAGSE 2017 op 16 & 17 NOVEMBER – GRONINGEN 

Op 16 en 17 november 2017 vindt de 2e NVBW-2daagse in Groningen plaats. Wij hebben 
weer een mooi en afwisselend programma samengesteld. Centrale vraag gedurende deze 
twee dagen is:  
 
Hoe organiseer je een succesvolle herontwikkeling waar duurzaamheid centraal staat in een 
gebied dat kampt met de aardbevingsproblematiek in combinatie met een krimp die al 
gaande was?  
 
Ruim 80 collega`s hebben zich al aangemeld! Heeft u het nog niet gedaan dan kunt u zich via 
deze link aanmelden. Deelname levert 7 PE-punten. LET OP! Nog slechts een paar plaatsen 
beschikbaar. 
 

 AEDES, NVBW EN VTW DIALOOGSESSIES: BESTUUR EN TOEZICHT - EENHEID OF 
VERDEELDHEID  
Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en 

een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de 

verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 

december 2017, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen. Doet u 

mee?  

Het waarom van een beslissing 

Met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar sociale psychologie en 

winnaar van de Spinozaprijs) en Peter Paul Leutscher (gedragsconsultant en specialist in 

risicomanagement) bespreken bestuurders en toezichthouders een concrete casus. En is er 

debat over het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing. 

Hierbij gaat het over de verhouding tussen bestuur en toezicht en de dilemma’s die hierbij 

ontstaan. Maar ook over het principieel volgen van regels en risicomijdend gedrag, is er nog 

http://bijeenkomsten.aedes.nl/tweedaagse_nvbw_2017/subscribe
http://bijeenkomsten.aedes.nl/tweedaagse_nvbw_2017/subscribe
https://www.naomi-ellemers.nl/
http://redzebragroup.com/peter-paul-leutscher/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKoqua27scCFYI9FAodiBoBVA&url=http://www.kansplus.nl/ledengroepen/friesland/sud-west-friesland/agenda/&psig=AFQjCNFVf9-NFI9-ao9r4dkgipuKrbXsLQ&ust=1442041875091880
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ruimte om op vertrouwen veerkrachtig te besturen en toezicht te houden? En hoe komt dit 

tot stand? 

Op 7 december is de dialoogsessie in Eindhoven, op 14 december in Amsterdam en op 19 

december in Zwolle. De precieze locaties volgen nog. De bijeenkomsten zijn van 16:30 - 19.30 

uur. Aan de deelname aan een bijeenkomst worden twee PE-punten toegekend. De 

definitieve uitnodiging met het volledige programma volgt nog. Bestuurders en 

commissarissen kunnen zich al aanmelden via deze link. 

 
ACTUALITEITEN 
 
 
 
 

 NVBW MASTERCLASS 20 SEPTEMBER – KORTE TERUGBLIK 
De masterclass die tot doel had het 

vergroten van de kennis op het gebied 

van digitalisering stond onder leiding 

van Ruben Maes. Michel de 

“Buzzmaster” vroeg de aanwezigen 

verbinding te maken met het 

Buzzmaster netwerk. Op die manier 

werd de interactiviteit van de 

bijeenkomst vormgegeven.  

 

Sjoerd Hooftman (voormalig directeur 

van KWH en nu bestuurder van 

WOONopMAAT) deelde zijn ervaringen met digitalisering en klantbenadering / 

dienstverlening met de aanwezigen. Bij zijn aantreden bij WoonopMaat was er nauwelijks 

gedigitaliseerd en de klanttevredenheid was erg groot. Digitaliseren is een mooie uitdaging 

en kan de klanttevredenheid vergroten. Patrick Klerks (oprichter van het collectief ‘Online 

Slimmerik’) nam de leden mee in de digitale wereld en alles wat hierin mogelijk is. Zijn 

werkwijze: met piepkleine stukjes content peilen wie waarin geïnteresseerd is om ze 

vervolgens dieper te betrekken en te activeren.   

 

http://bijeenkomsten.aedes.nl/bijeenkomst_bestuur_en_toezicht_2017
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmQxLm37scCFUU-FAodC78AQg&url=https://radio.rtvkatwijk.nl/v2/?page_id=163&psig=AFQjCNGew596I1ZMtBlvlEST3l-M85lZwg&ust=1442042024653956
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Nicole Peeters (directeur-

bestuurder van Woonconcept 

Meppel) vertelde haar 

ervaringen over de gevolgen van 

een kwijtgeraakte USB-stick van 

Woonconcept waar 

vertrouwelijke informatie in 

stond. Menselijk gedrag is 

uiteindelijk een zwakke schakel.  

Robert van der Vossen 

(oprichter van CYCO Cybercrime 

Cover) schetste de wereld van 

hackers. Waarom zijn data van corporaties interessant? Hij ging nader in op cyberrisico’s en 

het juridische kader. Hij schetste o.a. de digitale onderwereld, ging in op het internet of 

things en nodigde de aanwezigen uit om met blauwe ballen te gooien en een dos-aanval te 

verbeelden. 

 AFSCHEID NVBW VOORZITTER LEO HENDRIKS 
Tijdens de bijeenkomst van 20 september is tevens officieel afscheid genomen van oud-

NVBW voorzitter Leo Hendriks. De tijdens deze bijeenkomst unaniem gekozen nieuwe 

voorzitter, Karin Verdooren, sprak hem toe. 

Zij roemde zijn flair en gedrevenheid, zijn muzikaliteit en zijn aversie tegen de 

systeemwereld. In overleggen stond hij voor de belangen van de bestuurders, maar wel met 

de nodige humor.  

Leo Hendriks blikte zelf kort terug op de afgelopen 6 jaar dat hij in het bestuur van de NVBW 

zat. Hij kijkt met plezier terug op de verschillende bijeenkomsten. Overigens gaf hij aan de 

leden van de NVBW weer een buitenlandse excursie te gunnen. 

 LEIDERSCHAP: DOE MEE AAN HET ONDERZOEK VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 
Op gezamenlijk initiatief van het Aedesbestuur en een onderzoeksteam van de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bestaande uit prof. dr. Janka Stoker, prof. dr. Harry 

Garretsen en dr. Jacob Veenstra, wordt een onderzoek uitgevoerd naar management en 

leiderschap bij woningcorporaties.  

 

Onderzoek Het onderzoek beoogt via een enquête onder woningcorporaties informatie te 

verzamelen over managementkwaliteit en leiderschapsstijlen. Dit onderzoek zal antwoord 

geven op vragen als: hoe belangrijk is, rekening houdend met allerlei corporatie- en 

omgevingskenmerken, de effectiviteit van management en leiderschap voor het ‘presteren’ 

van een corporatie? En welk leiderschapsgedrag is dan effectief, gegeven de opgaven van de 
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corporaties?  Elke corporatie wordt gevraagd om een internet-enquête door een beperkt 

aantal medewerkers van de corporatie (incl. de directeur/bestuursvoorzitter) te laten 

invullen. Over de onderzoeksresultaten zal alleen in geaggregeerde vorm worden 

gerapporteerd en zijn niet te herleiden zijn tot individuele corporaties of individuele 

bestuurders.  

 

Resultaten De onderzoeksresultaten zijn niet alleen voor de sector in zijn geheel relevant, 

maar bieden ook de mogelijkheid om, indien corporaties dit willen, de eigen corporatie te 

benchmarken ten opzichte van de sector. Zo kan men zelf zien in hoeverre de corporatie 

afwijkt van bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde. Na afronding van het onderzoek zal begin 

2018 een bijeenkomst plaatsvinden waar de bevindingen gepresenteerd zullen worden.  

 

Deelnemen Begin juni is de vragenlijst verstuurd aan de corporaties die hebben aangegeven 

te willen participeren. Hoe meer deelnemers hoe beter! Mocht u ook mee willen doen, dan 

kunt u een mail sturen naar Jacob Veenstra: jacob.veenstra@rug.nl.  

Ook voor nadere vragen kunt u bij hem terecht.  

 

NIEUWE WEBSITE - UPDATE 
 

Zoals in onze eerdere 
nieuwsbrieven vermeld, 
zijn we druk bezig met de 
realisatie van de nieuwe 
NVBW website.  
Tijdens de bijeenkomst 
van 20 september zijn er 
door een professionele 
fotografe mooie foto’s 
gemaakt die we hiervoor 
zullen gebruiken. 
Hiernaast alvast een 
sneak-preview van de 
site!  

  

 
 
 

mailto:jacob.veenstra@rug.nl
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HET BESTUUR STELT ZICH VOOR 
 

Per 20 september 2017 is de samenstelling van het NVBW bestuur als volgt: 

 Voorzitter - Karin Verdooren – GroenWest, Woerden 

 Nico Overdevest – Rochdale, Amsterdam 

 Hans Vedder – Goed Wonen, Gemert 

 Esther Lamers – Standvast Wonen, Nijmegen 

 Rob Donninger – Woonforte, Alphen aan de Rijn (nieuw bestuurslid 
sinds 20 september 2017) 
 

In deze editie stelt ons nieuw bestuurslid Rob Donninger zich voor:  

 

Zeer recent ben ik toegetreden tot het bestuur van de NVBW. 

Met de steun van een meerderheid van Noord-Koreaanse 

proporties. Maar ook met plezier en overtuiging. Ik denk dat het 

zinvol is dat wij een plek hebben waar we met elkaar en van 

elkaar kunnen leren en waar we allemaal beter (van) worden. Om 

veel redenen, maar wat mij betreft zeker ook om de trots op ons 

vak en onze sector terug te vinden en te brengen, waar dat nodig 

is. Er is veel gebeurd en er gebeurt nog steeds veel. Het is goed 

dat de sector mee verandert. Het is goed dat we blijven bewegen. 

En het is goed dat we steeds meer diversiteit in bestuur en management zien. Vernieuwing is 

nodig, in onze eindeloze zoektocht naar keuze, geluk en de perfecte spaghettisaus. Die 

trouwens niet bestaat (zie Malcolm Gladwell), maar dat terzijde. Het is ook goed dat 

vernieuwing wordt verbonden met historisch besef, inhoudelijke deskundigheid en ervaring. 

Wijzer wordt je alleen als je erin slaagt nieuwe kennis te verbinden met wat je al wist. Of is 

hier de wens vader van de gedachte? Van iemand die, nu werkzaam bij Woonforte in Alphen 

aan den Rijn, toch al wat jaartjes meeloopt en zichzelf zo nu en nog steeds graag ouderwets 

“volkshuisvester” noemt. 

BELANGENBEHARTIGING 

 
 OVERGANGSREGELING WNT EN VRIJWILLIGE VERLAGING – NIEUWS  

In onze nieuwsbrief van april 2017 hebben we u geïnformeerd over het feit dat de door het 

Ministerie van BZK ter beschikking gestelde rekentool voor het overgangsregeling van de 

WNT (zie www.topinkomens.nl) afwijkt van ons informatiebulletin van december 2016, dat 

was afgestemd met het Ministerie van BZK. Het verschil zit in de wijze van afbouw tijdens de 

overgangsregeling in het geval van een eerdere vrijwillige verlaging van de bezoldiging. In de 

BZK rekentool start de afbouw op basis van de bezoldiging in het kalenderjaar voorafgaand 

aan het 1e jaar van afbouw, terwijl in het NVBW informatiebulletin start de afbouw op basis 

http://www.topinkomens.nl/
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van de bezoldiging over het kalenderjaar voorafgaand aan de invoering van de betreffende 

WNT wetgeving. Zoals aangekondigd zijn wij daarover met het Ministerie van BZK in overleg 

gegaan.  

  

Het overleg met het Ministerie van BZK lijkt positief effect te hebben. Het Ministerie van BZK 

heeft recent aangegeven het voornemen te hebben in de Beleidsregels 2018, de Q&A op de 

website van het Ministerie en andere wet- en regelgeving toch uit te willen gaan van de 

interpretatie zoals die was opgenomen in ons informatiebulletin van december 2016. Naar 

verwachting worden die Beleidsregels e.d. in november 2017 gepubliceerd.  

  

Wij raden u aan nog even geduld te hebben totdat een en ander zeker is en is vastgelegd in 

de Beleidsregels e.d. Zodra dit het geval is zullen we een hernieuwd informatiebulletin 

uitbrengen met een concreet rekenvoorbeeld in geval van eerdere vrijwillige verlaging. We 

hopen u uiterlijk eind november van dit jaar het hernieuwde informatiebulletin te kunnen 

toesturen. Voor bestuurders op wie dit van toepassing is, raden we aan bij uw Raad van 

Toezicht aan te geven dat dit speelt en nog geen definitieve berekeningen te maken van de af 

te bouwen bedragen tijdens de overgangsregeling totdat dit punt definitief duidelijk is. We 

zullen de VTW (ook) hierover informeren. 

 

 AANPASSING MAXIMUM BELONING BESTUURDERS 2018 

Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor 2017 bedraagt € 181.000. Voor de indexering in 

deze regeling dient het door het CBS voor het jaar 2016 vastgestelde indexcijfer voor de 

contractuele loonkosten voor de overheid te worden genomen. Voor 2016 is de contractuele 

loonstijging per maand van de sector overheid 3,1%. Een verhoging van € 181.000 met dit 

percentage leidt tot een bedrag van € 186.611. Conform artikel 2.3, tweede lid, van de WNT 

wordt het bedrag naar boven op een duizendvoud in euro’s afgerond. Hiermee is het 

algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2018 vastgesteld op € 187.000. De nieuwe 

staffelbedragen voor de sector woningcorporaties worden in november 2017 gepubliceerd. 

Voor de volledigheid treft u bijgaand de gehele Staatscourant d.d. 12 september 2017. 

 

 

 


