
Masterclass           
Weten van en werken aan 
inclusiviteit

Datum:     Woensdag 19 september 2018
Ledenvergadering:   13.00 uur (inlooplunch vanaf 12.00 uur)
Aanvang masterclass:   14.00 uur 
Einde:      16.00 uur (met gelegenheid tot napraten)
Locatie:     Postillion Hotel, Kosterijland 8 te Bunnik
Deelnemers:    NVBW-leden
Aanmelden:    klik hier
PE-punten:      2

Doel en doelgroep
De masterclass is erop gericht kennis en inzicht van bestuurders van woningcorporaties 
over inclusiviteit en de inclusieve samenleving te vergroten. 

PE–punten
De masterclass valt als PE-activiteit binnen diverse relevante aandachtsgebieden voor 
corporatiebestuurders, te weten ‘Strategie, beleid en communicatie’, ‘Veranderkunde en 
innovatie’, ‘Leiderschap, cultuur’ en ‘Maatschappelijke verankering’. 

De bijeenkomst is goed voor 2 contacturen. Deelnemers die van het begin tot het einde 
aanwezig zijn ontvangen een certificaat met twee PE-punten. 

http://bijeenkomsten.aedes.nl/nvbw_plenaire_bijeenkomst_19092018/subscribe


Programma
Aftrap
Korte inleiding over thema en opzet van de masterclass door 
Ruben Maes. 
Ruben zal ook de ervaringen van deelnemers, in het weten van 
en werken aan inclusiviteit, inventariseren.

14.00 uur

14.45 uur

15.10 uur

16.00 uur

Weten van inclusiviteit
Expertbijdrage van prof. Hans Boutellier over de inclusieve samenleving. 
Hans geeft feiten, cijfers en noties over inclusiviteit tegen de achtergrond 
van de netwerksamenleving. Hij biedt tevens enkele theoretische inzichten 
rond diversiteit en wederkerigheid, ten behoeve van beleid en strategie.

De inclusieve samenleving in de praktijk
Als oud-wethouder van Zaanstad vertelt Jeroen Olthof over zijn 
ervaringen met de experimenten in het sociaal domein in het 
kader van City Deal. De vraag die we samen proberen te beant-
woorden is: hoe verhouden de inzichten uit die maatschappe-
lijke praktijk zich tot die vanuit wetenschappelijk perspectief en 
wat betekent dat voor de inzet?

Werken aan inclusieve samenleving
In dit atelier geven bestuurders, aan de hand van casussen uit 
de corporatiepraktijk, vorm aan de inclusieve samenleving, aan 
samenwerking en aan de rol van corporaties, en beantwoorden 
vragen als:
•  welke effecten worden nagestreefd en welke maatregelen 
    gaan daaraan bijdragen? Hoe weet je dat die werken?
•  welke partijen (en belangen) zijn betrokken en wat is de 
    specifieke bijdrage van corporaties in het project?
•  welke externe/onbedoelde effecten/risico’s kunnen optreden 
    en hoe ga je daarmee om?
•  welk advies geef je mee aan de corporatie in het project?

Afsluiting met conclusies en gelegenheid tot napraten

14.15 uur

Leerdoelen
Kennis en inzicht verkrijgen over inclusiviteit en de inclusieve samenleving. Het gaat daar-
bij over feiten, cijfers en theorie over inclusiviteit en inclusieve samenleving (‘weten van in-
clusiviteit’) en de vertaling daarvan naar de praktijk (‘werken aan inclusiviteit’), met aan-
dacht voor de rol van partijen in het lokale netwerk en van corporaties in het bijzonder.

Weten van en werken aan inclusiviteit in de inclusieve samenleving
Inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen kan meedoen. De inclusieve 
samenleving vormt voor velen een wenkend perspectief en is misschien zelfs een 
noodzakelijk concept voor duurzaam samenleven. Maar wat weten we als corporatie-
bestuurders eigenlijk van inclusiviteit om effectief een bijdrage te kunnen leveren aan 
een inclusieve samenleving? Om te beginnen met de vraag: waar staan we nu met onze 
maatschappij, waar komen we vandaan en zijn we naar onderweg? Weten van inclu-
siviteit in de inclusieve samenleving is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om 
er succesvol aan te werken. Dat is echter niet voldoende om het ideaal van inclusiviteit 
dan ook daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor is de langdurige en vasthoudende inzet en 
intensieve samenwerking van diverse partijen in het lokale netwerk nodig. Met corporaties 
vrijwel altijd van de partij.

In deze masterclass gaan we onder de bezielende en vertrouwde leiding van Ruben 
Maes aan de slag met ‘weten van en werken aan inclusiviteit’. Professor Hans Boutellier 
levert allereerst een expertbijdrage over de inclusieve samenleving met de echte feiten, 
cijfers en noties vanuit een wetenschappelijk perspectief. Jeroen Olthof biedt daarna een 
inkijkje in de praktijk van werken aan de inclusieve samenleving vanuit zijn ervaringen als 
voormalig wethouder in Zaanstad. Zaanstad is een van de vijf steden die mee hebben 
gedaan aan het project City Deal Inclusieve Stad. Gezamenlijk committeerden deze 
steden zich van maart 2016 tot en met december 2017 voor samenwerking aan ver-
gaande innovatieve aanpakken in het sociaal domein. 

Vervolgens gaan we met elkaar werken aan inclusiviteit. Aan de hand van een aan-
tal casussen uit de corporatiepraktijk proberen we tot een plan van aanpak te komen 
waarmee we inclusiviteit in het eigen werkdomein een stapje verder kunnen brengen.

Nb. deze masterclass vormt tevens een ideale voorbereiding op de NVBW-tweedaagse 
van 15 en 16 november 2018 in Rotterdam ‘Rotterdam, de rauwe werkelijkheid van de 
inclusieve stad’.



Sprekers
Ruben Maes
Ruben Maes is gespecialiseerd in strategisch communicatieadvies. 
Daarnaast is hij een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider 
van debatten en expertmeetings. Hij leidt gesprekken, symposia en 
meerdaagse conferenties in binnen- en buitenland. De onderwerpen van 
de bijeenkomsten lopen sterk uiteen maar hebben altijd een koppeling met 
het publieke domein. Rubens stijl kenmerkt zich door een combinatie van 
journalistieke scherpte en gevoel voor de sfeer van een bijeenkomst.

Prof. Hans Boutelier
Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. 
Vanuit deze functie is hij eerste woordvoerder van het Kennisplatform Inte-
gratie & Samenleving (KIS). Daarnaast is Hans in deeltijd hoogleraar Veilig-
heid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije 
Universiteit. Hans is al geruime tijd betrokken op de thematiek van de inclusie-
ve samenleving en hield daarover in 2016 de Enneüs Heermalezing ‘Tussen 
solidariteit en stigmatisering’. Hij publiceerde enkele invloedrijke boeken, 
waaronder De improvisatiemaatschappij en Het seculiere experiment.

Jeroen Olthof
Jeroen Olthof was 12 jaar werkzaam in het lokale bestuur, eerst als raadslid 
en daarna als wethouder in Zaanstad. In die hoedanigheid was hij intensief 
betrokken bij Zaanstad als inclusieve stad. Sinds kort is hij werkzaam als direc-
teur bedrijfsvoering bij De Jutters Lucertis, organisatie in de jeugdpsychiatrie 
in Noord-Holland, Midden-Holland en Rijnmond.

Atrivé
Atrivé ondersteunt de NVBW bij het organiseren van de masterclass en is op 
basis van haar CRKBO-registratie en NRTO-keurmerk bevoegd PE–punten te 
verstrekken aan onder meer corporatiebestuurders. 
Meer over Atrivé: www.atrive.nl.


