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OPZET ONDERZOEK



Waarom dit onderzoek?
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• Wereld om ons heen verandert

• Vak corporatiemedewerker verandert daarmee ook

• Mismatch tussen wat huidige corporatiemedewerkers in huis hebben en de 
competenties die corporaties nu en in de toekomst vragen.

‒ 13% medewerkers onvoldoende toegerust voor eisen die werk stelt (zie 
Arbeidsmarktonderzoek 2019) 

‒ Oorzaken: te laag opleidingsniveau & gebrek aan specifieke competenties 
(zoals veranderbereidheid)  

• Niet alle medewerkers zijn zich bewust van hun (slechte) arbeidsmarktpositie. 

• Organisatievraagstukken niet altijd gekoppeld aan HR-vraagstukken. 



Doel onderzoek
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Gesprek in de sector over de toekomst van het werk (verder) opgang brengen 
en daardoor:

• Medewerkers meer bewust maken van hun arbeidsmarktpositie 
(medewerkers wakker schudden, hen triggeren te laten nadenken over hun 
plan B) 

• Bestuur stimuleren organisatievraagstukken (meer) te koppelen aan HR-
vraagstukken 
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Analyse aanpak



Betrokken partijen 
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Vakgebieden



Onderzoeksmodel
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Het werk van corporaties
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Het werk van corporaties
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ONTWIKKELINGEN
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Omgevingsfactoren 
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Omgevingsfactoren 



Interne ontwikkelingen
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Interne ontwikkelingen met de grootste impact:
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TOEKOMSTBEELD 2025



Toekomstbeeld corporaties

Strategie
•Maatschappelijke opgave
•Integrale aanpak maatschappelijke 
vraagstukken

•Staan dicht bij huurders
•Samenwerken met partners
•Middels flexibele duurzame 
(huur)woningen inspelen op behoefte 
van de markt 

•Richten zich op kerntaak en werken 
samen in de keten (als regisseur)

•Aantrekkelijk op de arbeidsmarkt

•Vastgoed:
‒ Contact met huurders
‒ Zicht achter de voordeur
‒ Duurzaam en innovatief bouwen, 

nieuwe concepten
‒ Samenwerking partners

•Leefbaarheid
‒ Lokale gerichte aanpak om 

maatschappelijke problemen op te 
lossen

‒ Samenwerking sociale keten
‒ Dicht bij huurders in wijken en 

buurten

•Bedrijfsvoering
‒ Uniform en digitaal
‒ Ondersteunen primair proces en 

transitie

Werkdomeinen



Toekomstbeeld corporaties

Organisatie
•Flexibel en wendbaar
•Klantgerichte (werkprocessen)
•Matrix- / netwerk organisatie
•Standaard werkzaamheden worden 
gedigitaliseerd (branche breed)

•Toepassing technologie voor 
ondersteuning keuzes

•Zelfsturing
•Minder leidinggevenden (hiërarchie)
•Gericht op samenwerking
•Projectmatig werken
•Persoonlijk leiderschap
•Flexibele arbeid
•Samenwerking met keten – partners
•Meerjaren focus (ook begroting)

Besturing
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VAKGEBIEDEN 2025
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Vakgebieden
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Toelichting per vakgebied
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Woningbeheer en onderhoud
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Wijk- en gebiedsbeheer
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Sociaal beheer en leefbaarheid
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Vastgoed en projectontwikkeling
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Financiën
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Verhuur, verkoop en bemiddeling
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Staf
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Bestuur en Management
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Ondersteuning / ICT / administratie
/ secretariaat
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TRANSITIE
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Het werk van corporaties
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Het werk van corporaties
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Het werk van corporaties
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Het werk van corporaties
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VERVOLG



Vervolg - Aedes
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Materiaal
• Onderzoeksresultaten
• Inspiratiegids ‘Wat doe jij morgen?’
• Sectorvideo ‘Wat doe jij morgen?’
• Standaard presentatie voor corporaties m.b.t. uitkomsten onderzoeksrapport 

(zie deze PowerPoint) 
• Periodiek vlogs publiceren n.a.v. onderzoeksrapport (Technologie, Change, 

Leiderschap, Samenwerken en Innovatie)

Bijeenkomsten
• Workshop op Aedes-congres (d.d. 24 juni 2020)
• Innovatielab #2 ‘Werken in de corporatie van de toekomst’ (13 oktober 2020) 
• Bij voldoende belangstelling: visiesessies bestuur- en leidinggevenden 

(najaar 2020) 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/aa00496a1353aa/original/Onderzoeksresultaten-Werken-aan-de-corporatie-van-de-toekomst-Aedes-en-Dageraad-Advies-2020.pdf
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/2d32c63044426c9/original/Inspiratiegids-Wat-doe-jij-morgen-Aedes-en-Dageraad-Advies-juni-2020.pdf
https://youtu.be/J3ETsjLduMI
https://www.youtube.com/watch?v=HbQkM32hidw
https://www.youtube.com/watch?v=G54b21fuDJ8
https://www.youtube.com/watch?v=L1l6e6IzF90
https://www.youtube.com/watch?v=JfrsskS_-_E
https://youtu.be/6V2_KCNb3Yo
https://evenementen.aedes.nl/meeting/394/werken-in-de-corporatie-van-de-toekomst/about
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/innovatielab2.html


Vervolg 
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