
Masterclass           
Leiderschap in 
                    duurzaamheid

Datum:        Woensdag 6 juni 2018
Aanvang NVBW ledenvergadering:      15.00 uur (let op: extra masterclass* om 13.15 uur)
Aanvang masterclass:      16.00 uur 
Einde:         18.00 uur (gevolgd door zomer-BBQ)
Locatie:        Inn Style, Herenweg 55 te Maarssen
Deelnemers:       NVBW-leden
PE-punten:         2
Aanmelden via:        klik hier

Doel en doelgroep
De masterclass is erop gericht kennis en inzicht van bestuurders van woningcorporaties 
over handelingsopties van woningcorporaties in duurzaamheid en energie te vergroten.

Leerdoelen
• Kennis en inzicht van corporatiebestuurders versterken in de handelingsopties  
  (routes) voor woningcorporaties in duurzaamheid. 
• Kennis en inzicht van corporatiebestuurders versterken in de relatie tussen het 
 maatschappelijk ondernemerschap van corporaties en leiderschap van bestuur-
 ders enerzijds en handelingsopties in duurzaamheid en energietransitie anderzijds.

*  De masterclass ‘Leiderschap in duurzaamheid’ maakt onderdeel uit van de 
NVBW-zomerbijeenkomst 2018. Een bijzonder onderdeel van deze zomerbijeen-
komst is de extra masterclass ‘Carrièreperspectieven voor corporatiebestuurders’ 
die om 13.15 uur start. Van deze masterclass is een afzonderlijke flyer beschikbaar.

http://bijeenkomsten.aedes.nl/zomerbijeenkomst_nvbw_06062018/subscribe


Programma
Opening
Opening van de masterclass door dagvoorzitter Simone van Trier. 
Simone licht de centrale vraagstelling en het programma van de 
masterclass toe en gaat het gesprek aan met deelnemers over hun 
betrokkenheid bij het thema.

16.00 uur

16.45 uur

17.50 uur

17.15 uur

18.00 uur

Duurzaamheid en energie in ontwikkeling
Expertbijdrage over ontwikkelingen in duurzaamheid en 
energie door Benno Schepers van CE Delft. 

Duurzaamheid en energie en de inzet van corporaties
Expertbijdrage over de (mogelijke) inzet van woningcorporaties in 
duurzaamheid en energie door Jan Martijn Buruma van 
Finance Ideas.

Samen in gesprek over leiderschap in duurzaamheid
Aan de hand van de uitkomsten van de enquête ‘Leiderschap in 
duurzaamheid’ bespreken we de mogelijke keuzes en dilemma’s 
in de inzet van corporaties in duurzaamheid en energie. Welke rol 
speelt daarbij het maatschappelijk ondernemerschap van corpo-
raties en het leiderschap van bestuurders? En hoe gaat u om met 
eventuele dilemma’s?

Leiderschap in duurzaamheid verbeeld
Onder begeleiding van dagvoorzitter Simone van Trier 
komen we tot een verbeelding van leiderschap in 
duurzaamheid.

Afsluiting en uitnodiging tot zomer-BBQ

16.15 uur

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

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

Masterclass: leiderschap in duurzaamheid
Duurzaamheid en energietransitie staan inmiddels hoog op de agenda van woningcor-
poraties. De maatschappelijke opdracht is duidelijk en wordt breed gedeeld, ook binnen 
de sector van Woningcorporaties. Corporaties spraken in de Woonagenda met elkaar 
af dat iedere corporatie in 2018 een eigen plan van aanpak maakt om in 2050 een 
CO2-neutraal woningbezit te hebben. Aedes ontwikkelde daarvoor de ‘routekaart 3.0’, 
met vier scenario’s om dit doel te bereiken. Woningcorporaties zijn nu doende hun 
duurzaamheidsstrategie en –aanpak uit te werken.

De keuzes die corporaties daarin maken zijn mede 
afhankelijk van de lokale situatie, zoals van de 
toestand van het vastgoed, de betrokkenheid van 
bewoners en van de inzet van partners. Maar ook 
de eigen ambitie en opstelling van corporaties en 
de drijfveren van bestuurders kunnen van invloed 
zijn op de gemaakte keuzes. 

In deze zomerse masterclass gaan we met 
elkaar en met het gepassioneerde en kersverse 
dagvoorzitterschap van Simone van Trier op zoek 
naar de handelingsmogelijkheden van corporaties 
in duurzaamheid en energietransitie in relatie tot 
het specifieke maatschappelijk ondernemerschap 
van corporaties en de verschillende drijfveren 
van bestuurders. Hoe zijn deze van invloed op de 
duurzaamheidsstrategie en – aanpak, welke rol 
spelen ze daarin en welke bestuurlijke dilemma’s 
ontstaan als eigen drijfveren op gespannen 
voet staan met ‘logische keuzes’? Kortom, een 
boeiend gesprek over omgaan met leiderschap in 
duurzaamheid!

Enquête ‘Leiderschap in duurzaamheid’: graag uw medewerking !!
Ter voorbereiding op de masterclass nodigen we u uit deel te nemen aan de enquête 
‘Leiderschap in duurzaamheid’. Daarin gaan we op zoek naar de relatie tussen het 
maatschappelijk ondernemerschap van corporaties en leiderschap van bestuurders 
enerzijds en handelingsopties in duurzaamheid en energietransitie anderzijds. Bestaat die 
relatie eigenlijk wel en wat zegt die vervolgens over de keuzes en inzet van corporaties en 
het leiderschap van bestuurders? Op de masterclass gaan we met elkaar in gesprek aan 
de hand van de uitkomsten van de enquête. 
Wij verzoeken u de enquête uiterlijk op 25 mei 2018 in te vullen. Het vullen kost u ongeveer 
5 minuten.

http://bijeenkomsten.aedes.nl/zomerbijeenkomst_nvbw_06062018/subscribe?survey_id=91253


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.

Sprekers
Simone van Trier
Simone van Trier is een veelzijdig, ervaren en energieke presentator op 
zakelijke bijeenkomsten, congressen, TV-programma’s en bijzondere 
concerten. Het is haar ambitie om mensen open en eerlijk met elkaar te 
laten communiceren met respect voor elkaars mening en achtergrond. 
Simone is ervan overtuigd dat goede communicatie de sleutel is tot 
elk succes. Simone van Trier is naast presentator ook sprekerscoach en 
presentatietrainer www.datspreekt.nl 

Benno schepers
Als themaleider Duurzame Steden bij CE Delft werkt Benno Schepers al 
vele jaren aan de verduurzamingsopgave voor de energievoorziening 
van de gebouwde omgeving. Benno ondersteunt gemeenten, provincies, 
ministeries, netbeheerders en corporaties bij het vinden van antwoorden 
op vragen over aardgasvrij wonen, lokale energie-opwekking en het 
maken van plannen om de transitie vorm te geven.

Jan Martijn Buruma
Jan Martijn Buruma is als senior-adviseur bij Finance Ideas actief op het 
gebied van sociale (woningcorporaties) en commerciële (institutionele 
beleggers) vastgoed- en financieringsvraagstukken. Jan Martijn onderste-
unt corporaties onder meer bij het opstellen en in kaart brengen van de 
financiële haalbaarheid van hun duurzaamheidsstrategie.  


