
Digitale 
zomerbijeenkomst

De digibestuurder
Bestuurlijk leiderschap in digitalisering

Datum:     Woensdag 17 juni 2020
Aanvang masterwebinar:  15.00 uur
Einde:      17.00 uur
Deelnemers:    NVBW-leden
PE-punten:      2
Voorafgaand aan de masterwebinar start om 14.30 uur de digitale NVBW-ledenvergadering

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de NVBW-website.

Zij ontvangen ruimschoots voor de zomerbijeenkomst informatie voor ledenvergadering en masterwebinar

Leerdoel en doelgroep
Het webinar is erop gericht kennis en inzicht inzake de rol(invulling) van corporatie-
bestuurders in digitalisering en IT-innovaties te vergroten. Daarmee zijn corporatie-
bestuurders beter in staat om te gaan met bestuurlijke kwesties die bij digitalisering 
spelen in samenleving en organisatie.

PE–punten
De masterwebinar heeft als PE-activiteit raakvlakken met diverse relevante aandachts-
gebieden voor corporatiebestuurders, in het bijzonder met ‘innovatie en veranderkunde’, 
‘leiderschap en cultuur’ en ‘governance en risk’. 
De bijeenkomst is goed voor 2 contacturen. Deelnemers die van het begin tot het einde 
aanwezig zijn ontvangen een certificaat met twee PE-punten. 

https://www.nederlandse-vereniging-bestuurders-woningcorporaties.nl/
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Interactieve aftrap
Interactieve aftrap met introductie op thema en opzet 
van de masterclass door dagvoorzitter én expert 
Annemarie van Campen. Annemarie gaat op zoek 
naar voorbeelden van IT-innovatie en digitalisering bij 
deelnemende corporatiebestuurders.

In een tafelgesprek en met elkaar online komen de volgende onderwerpen aan bod:

IT-innovatie en digitalisering met impact
Annemarie van Campen neemt ons mee in haar visie op 
digitalisering. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in 
IT-innovatie en digitalisering met (welke) impact op mens en 
samenleving (bewoners/huurders, stad) en op organisaties 
(dienstverlening, bedrijfsvoering). En wat is de positie/rol van 
bestuurders/leiders van organisaties in deze ontwikkeling, 
gezien impact op mensen en organisaties? Moeten corpo-
ratiebestuurders allemaal ‘digibestuurders’ worden?

Afsluiting
Afsluiting, met korte inhoudelijke reflectie op de master-
webinar. Onder leiding van Annemarie van Campen 
benoemen we inzichten uit de webinar.

Digibestuur en - commissariaat in de corporatiepraktijk
We nemen kennis van de ervaringsdeskundigheid van digibestuurder 
Henk-Peter Kip en digicommissaris Boban Vukicevic. Henk Peter Kip 
(bestuurder Mitros) en Boban Vukicevic (commissaris Leystromen) 
geven aan hoe zij invulling geven aan hun digibestuurderschap en 
digicommissariaat. Waar lopen zij in hun praktijk tegenaan bij de 
digitalisering van hun corporaties en wat betekent dat voor hun 
rol(invulling)? Maar we bespreken ook met elkaar de vragen:
Wat is (de impact van) digitalisering en de rol van de 
bestuurder? Hoe geven we invulling aan digibestuur? 
Welke positie en rol kiezen bestuurders in deze ontwikke-
ling en bij de kwesties die spelen in samenleving en 
organisatie?

Bestuurlijke omarming van IT-innovatie
Brenno de Winter gaat in zijn bijdrage in op bestuurlijke keuzes 
bij IT-innovatie. Hij houdt een pleidooi voor omarming van 
digitalisering en innovatie:  “Risico’s staan innovatie niet in de 
weg, je moet er alleen slim mee omgaan.”

17.55 uur

Thema: de digibestuurder, bestuurlijk leiderschap in digitalisering

Ook woningcorporaties worden veelvuldig en op tal van terreinen geconfronteerd met 
ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De  
krachtige en veelzijdige digitalisering van deze tijd vormt een belangrijke motor voor 
veranderingen in het wonen en leven van mensen (huurders), in de infrastructuur van 
wijken en steden en voor dienstverlening, bedrijfsvoering en (samen)werken in en tussen 
organisaties.

Deze digitalisering brengt, mede gezien de impact op samenleving en organisaties,  
bekende en nieuwe besturingskwesties met zich mee die eisen stellen aan de rol(invulling) 
en betrokkenheid van de bestuurder, zoals:

• De impact op bewoners en samenleving, op medewerkers en organisatie: welke  
effecten heeft digitalisering voor mens, samenleving en organisatie en hoe kunnen we 
deze herkennen en beïnvloeden?

• Klaar voor digitalisering: hoe zorg ik dat huurders, partners, organisatie (en mede- 
werkers) en governance (en commissarissen) klaar zijn voor digitalisering? En hoe  
betrek ik deze belangrijke belanghebbenden bij deze ontwikkeling en bij de  
implementatie en het beheer die met digitalisering gemoeid zijn? 

• Positionering en profilering: wil en kan mijn corporatie – en wil en kan ik als bestuurder 
- innovator of early adapter zijn, of kies ik er voor om te volgen? Welke eisen stelt dat 
aan mijn startpositie (‘basis op orde’)? En wat betekent deze keus voor mijn inzet en 
rolinvulling als bestuurder?

• Kosten-batenafweging: hoe ga ik om met de afweging van kosten en baten (en 
kansen en risico’s) die digitalisering met zich meebrengt? 

• De relatie met de RvC en in het bijzonder de digicommissaris (zie ook VTW-handreiking 
https://www.vtw-publicaties.nl/toezicht-op-digitalisering-en-informatietechnologie/).

Het zijn kwesties die eisen stellen aan kennis, betrokkenheid, positie en rolinvulling van de 
corporatiebestuurder ….. als digibestuurder. Hoe krijgt dit ‘digibestuur’ vorm? 

16.00 uur

https://www.vtw-publicaties.nl/toezicht-op-digitalisering-en-informatietechnologie/


Sprekers

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.

Annemarie van Campen is een energieke, enthousiaste en deskundige 
dagvoorzitter. Ze heeft inmiddels talloze bijeenkomsten, congressen en 
evenementen geleid. Daarbij zie je haar voorliefde voor digitalisering en online 
communicatie terug. De afgelopen jaren heeft zij als projectmanager en 
adviseur uitgebreide ervaring opgedaan in digitale projecten bij vaak complexe 
en politiek gevoelige organisaties. Annemarie werkte onder andere voor het 
Amsterdam UMC, het CJIB, Logica-CGI en het Ministerie van Algemene Zaken. 
In deze masterwebinar vervult zij graag de dubbelrol expert én dagvoorzitter.

Annemarie  
van Campen

Henk Peter Kip, van huis uit econoom en jurist, is sinds 2012 directievoorzitter 
van Mitros. Voor vragen over ict wendt hij zich doorgaans tot anderen. Maar 
als bestuurder stimuleert hij Mitros mee te groeien in ICT-vernieuwingen, 
bijvoorbeeld met de digitale corporatie qlinker), daarbij samen te werken met 
anderen (in bijvoorbeeld SWEMP) en intern de digitalisering naar het hart van 
de strategie van Mitros te dirigeren. Zijn opvattingen en afwegingen hierover 
deelt hij graag.

Henk Peter Kip

Boban Vukicevic is zelfstandig management adviseur digitalisering, digitale 
commissaris, universitair docent CPP Smart Industries and yOUr MBA (IoT for 
Business) bij Open Universiteit, mentor bij UtrechtInc, blogger en auteur met 
betrekking tot digitale innovatie. Hij is een van de pioniers op het gebied van 
IoT-ontwikkelingen in Nederland en co-auteur van  “Implementing The Internet 
of Things..” (2017) en “De Revolutie van Internet of Things” (2019).

Brenno de Winter (1971) is een bevlogen expert op het gebied van informatie- 
beveiliging, privacy en ICT. Brenno programmeerde, werkte aan kwaliteits- en 
beveiligingssystemen en als onderzoeksjournalist. Na het kraken van de OV-chip-
kaart in 2011 en het tonen van honderden datalekken, werd hij uitgeroepen tot 
journalist van het jaar. Brenno is een veel gevraagd expert voor lezingen, het 
ontwikkelen van lesstof en simulaties, geven van trainingen, het ondersteunen 
van organisaties, het doen van (soms complex) onderzoek en het schrijven van 
boeken, waarvan het meest recente de ‘Survivalgids voor de Digitale Jungle’.

Boban Vukicevic

Brenno de Winter

http://www.atrive.nl

