
Masterclass           
Vitaliteit en duurzame  
                       inzetbaarheid

Datum:     Woensdag 19 juni 2019
NVBW Ledenvergadering:  15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Aanvang masterclass:   16.00 uur 
Einde:      18.15 uur (gevolgd door een zomer BBQ)
Locatie:     Inn Style, Herenweg 55 te Maarssen
Deelnemers:    NVBW-leden
PE-punten:      2

Leerdoel en doelgroep
De masterclass is erop gericht kennis en inzicht van bestuurders van woningcorporaties 
over (de rol van bestuurders bij) vitaliteit van hun organisaties en duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers en henzelf te vergroten.

PE–punten
De masterclass valt als PE-activiteit binnen diverse relevante aandachtsgebieden voor 
corporatiebestuurders, in het bijzonder veranderkunde & innovatie en leiderschap &  
cultuur.

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



‘Vitale organisaties vragen vitale medewerkers en betrokken bestuurders’
We mogen allemaal langer werken, binnenkort al tot 67 jaar en waarschijnlijk verder 
oplopend. En gedurende ons werkzame leven moeten we werk met tal van andere bez-
igheden combineren, in verschillende levensfasen en in wisselende omstandigheden. 
Demografische, economische en technologische ontwikkelingen zorgen voor grote ver-
anderingen in de aard van het werk en van arbeidsrelaties. Robotisering en flexibilisering 
stellen hoge eisen aan de vitaliteit van organisaties en werknemers. En: we staan we nog 
maar aan het begin van deze transitie in ‘HR’.

Ook bij woningcorporaties. De sector van woningcorporaties vormt, zo blijkt uit de cijfers, 
een goede basis voor langdurige vaste dienstverbanden. Op zich is dat geen probleem: 
fijn als werknemers zich thuis voelen en met zinvol werk een goed bestaan kunnen op-
bouwen. Tegelijkertijd vragen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (flexibele 
werknemers, vergrijzende beroepsbevolking…) bijzondere aandacht en ontstaat er een 
strategisch vraagstuk: hoe ervoor te zorgen dat corporatiemedewerkers in verschillende 
levensfasen een goede bijdrage kunnen (blijven) leveren aan de doelen van hun corpo-
ratie en toekomstige ontwikkelingen actief en energiek mee kunnen vormgeven? Want, 
vitale organisaties vragen vitale medewerkers!

Daar komt bij dat woningcorporaties als werkgever in de huidige arbeidsmarktomstan-
digheden, net als andere organisaties en sectoren, in concurrentie zijn om goede mensen 
te krijgen en behouden. Dat vraagt van corporaties aandacht voor het bieden van var-
iatie in werkzaamheden, voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling en voor 
werk met flexibele voorwaarden zodat medewerkers hun werk zo kunnen vormgeven dat 
het past bij persoonlijke wensen en omstandigheden in verschillende levensfasen, kortom, 
voor duurzame inzetbaarheid.

Dit maakt van HR een strategisch vraagstuk en dat vraagt dus om bestuurlijke aandacht: 
vitaal organiseren vraagt om betrokken bestuurders! Onder de inspirerende leiding van 
dagvoorzitter Kim Coppes en in aanwezigheid van experts, waaronder Wilmar Schaufeli 
en Johannes Osinga, gaan we in deze zomerse masterclass met elkaar in gesprek over:

• vitaliteit van corporaties en duurzame inzetbaarheid van medewerkers als strategisch 
vraagstuk van arbeidsmarkt en van ‘mens-in-organisatie’ (HR)

• arbeidsmarkt in de corporatiesector
• kennis en betrokkenheid van corporatiebestuurders bij strategische HR.
• goede praktijken van collega-bestuurders.



Programma
Aftrap
Korte inleiding over thema en opzet van de masterclass door dag-
voorzitter Kim Coppes. Zij zal ook de betrokkenheid en ervaringen van 
deelnemers op het thema inventariseren.

16.00 uur

16.40 uur

17.00 uur

18.00 uur

Vitale organisaties vragen vitale medewerkers
Expertbijdrage van Wilmar Schaufeli
In deze expertbijdrage benadert Wilmar Schaufeli het vraagstuk 
van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vanuit organisatiepsy-
chologisch perspectief: wat is nodig en gewenst om werknemers 
vitaal te houden?

Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties
Expertbijdrage van Johannes Osinga (FLOW) 
In deze bijdrage gaat Johannes Osinga in op de laatste cijfers van het 
arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties. Hoe staat het ervoor in 
onze branche? 
Tevens vindt de presentatie plaats van de handreiking ‘duurzame 
inzetbaarheid corporatiemedewerkers voor bestuurders en commissar-
issen’, opgesteld door FLOW i.s.m. NVBW, Aedes en VTW.

Corporatiebestuurders, hun betrokkenheid en vitaliteit
Actieve dialoog
Thema: ‘hoe HR-betrokken en vitaal ben ik als bestuurder?’ 
Corporatiebestuurders gaan met elkaar in een actieve 
dialoog naar keuze in gesprek over hun betrokkenheid bij 
dit thema en over …. hun eigen vitaliteit

Goede praktijken en strategische kwesties
Paneldiscussie: In gesprek met betrokken corporatiebestuurders 
Walter Hamers (Talis), Jessie Bekkers-van Rooij (SSW) en Luc 
Severijnen (Thuis) over goede praktijken en strategische kwesties 
en dilemma’s in het oppakken van duurzame inzetbaarheid als 
strategisch organisatievraagstuk en belangrijk aandachtsveld 
voor bestuurders en commissarissen

Afsluiting en uitnodiging tot zomer-BBQ

16.15 uur



Sprekers
Kim Coppes
Kim Coppes is een ervaren dagvoorzitter. Haar stijl laat zich omschrijven als 
los en ontwapenend, maar alert en met inhoud! Ze is grondig en scherp, 
maar tegelijkertijd zachtaardig. Ze zorgt ervoor dat deelnemers zich welkom 
voelen en loodst hen door een bijeenkomst met veel interactie.
Als gespreksleider zorgt Kim dat standpunten helder uitgesproken worden, 
tegenstellingen of overeenkomsten zichtbaar worden, oplossingen worden 
gevonden, de lucht geklaard of inspiratie wordt opgedaan. Kim denkt 
graag mee en neemt zorgen weg. Met haar theaterervaring improviseert zij 
gemakkelijk bij onverwachte situaties.

Wilmar Schaufeli
Wilmar Schaufeli is hoogleraar Arbeids en Organisatiepsychologie 
aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in 
de psychologie van arbeid en gezondheid en doet al ruim dertig jaar 
onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers met als 
specifieke onderwerpen werkstress, burn-out, bevlogenheid, werkverslaving, 
motivatie en ziekteverzuim. Hij is wereldwijd een van de meest geciteerde 
wetenschappers op zijn terrein. Ook adviseert hij organisaties over het 
toepassen van principes uit de positieve psychologie om zodoende de de 
duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. 

Johannes Osinga (FLOW)
Johannes Osinga is sinds 1 juni 2017 directeur van FLOW. Hij werk bij FLOW 
vanuit de overtuiging dat het verder ontwikkelen van medewerkers van 
corporaties een belangrijke bijdrage levert aan de uitdagingen waar de 
corporatiebranche voor staat. Wat FLOW uniek maakt is dat werkgevers en 
werknemers in de sector gezamenlijk het belang hiervan inzien en hier geld 
en tijd voor beschikbaar stellen. Dit zorgt ervoor dat FLOW dingen doet en 
ontwikkelt die gedragen worden door werkgevers en werknemers gezamen-
lijk. Dit is naar zijn overtuiging de beste manier om van duurzame inzetbaar-
heid een succes te maken.

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.

http://www.atrive.nl

