
Online Masterclass
16 juni 2021

Nieuwbouwopgave 
visie en leiderschap gevraagd

Datum:   woensdag 16 juni 2021
Deelnemers:  NVBW-leden
Aanvang masterclass: 13:45 uur1via Zoom
Einde:    16:00 uur
PE-punten:    2

Tijdens de online masterclass zijn deelnemers in de gelegenheid om actief te participeren. 
Voorafgaand aan de masterclass, start om 13:00 uur de digitale NVBW-ledenvergadering. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden via deze link op de NVBW-website.

Leerdoel en doelgroep
De masterclass is erop gericht bewustzijn en inzicht van corporatiebestuurders inzake 
leiderschap in het realiseren van de nieuwbouw- en transformatieopgave te versterken. De 
leerdoelen van deze masterclass voor corporatiebestuurders zijn:
•	 kritisch	en	systematisch	reflecteren	over	(nieuw)	leiderschap	in	crisistijd
• kennis en inzicht verwerven over de natuurinclusieve woon- en ontwerpopgave
•	 inzicht	vergroten	in	de	effecten	van	de	rolinvulling	van	bestuurders	(intern	en	extern)	
bij het realiseren van de nieuwbouwopgave.

Kennis	uit	het	bedrijfsleven	(bestuur	en	ondernemerschap)	en	ervaringen	uit	de	bestuurlijke	
praktijk dragen bij aan een doordachte rolopvatting en -invulling van corporaties en 
bestuurders.

PE–punten
De masterclass heeft als PE-activiteit raakvlakken met diverse relevante
aandachtsgebieden voor corporatiebestuurders, in het bijzonder met ‘strategie, beleid en 
communicatie’,	 ‘vastgoed	en	financiën’,	 ‘veranderkunde	en	 innovatie’	en	 ‘leiderschap	
en cultuur’. De bijeenkomst heeft een tijdsduur van 2 contacturen. Deelnemers die van het 
begin tot het einde aan de masterclass deelnemen1	ontvangen	een	certificaat	met	twee	
PE-punten.

1 Vereisten voor PE-punten: in- en uitloggen webinar, participatie in chat en polls, invullen evaluatie.

https://nederlandse-vereniging-bestuurders-woningcorporaties.nl/event/ledenvergadering-en-masterclass-nieuwbouw-verplicht-over-bouwproductie-locaties-en-eisen/


 

Programma masterclass

Aftrap
Gespreksleider Maarten Bouwhuis heet ons welkom in het masterwebinar 
en introduceert het programma en de tafelgasten. Hij komt direct terug op de 
meest prikkelende uitkomsten uit de vooraf gestelde vragen aan de deelnemers.

Tafelgesprek
Aan tafel en online wordt het gesprek  
ingezet over leiderschap tijdens de wooncrisis. 
Hoe ga je om met prioritering? Wat kunnen 
we daarin leren van andere sectoren? Wat 
vraagt de nieuwbouw- en herstructurerings- 
opgave van het leiderschap van de 
bestuurder? Hoe scherp aan de wind 
wil en kan je zeilen? Zijn er inspirerende  
voorbeelden?
Aan	tafel	schuiven	Carla	Moonen	(NLingeneurs),	Jan	van	Barneveld	(de	Alliantie 
Ontwikkeling)	en	Karo	van	Dongen	(RvB	Alwel)	aan.	Het	tafelgesprek	wordt	gevoed	
door interactie met deelnemers op afstand.

     In gesprek over bestuurlijke dilemma’s
     In break-out rooms voeren we op basis van een 
  	 	 	 casus	 het	 gesprek	 over	 complexe	 bestuurlijke 
    afwegingen bij nieuwbouw.

Korte pauze

Visie en perspectief
Gijs	 van	 den	 Boomen	 en	 Rogier	 Mentink	 (Kuiper 
Compagnons)	bieden	perspectief.	 Ze	geven	 in	gesprek	
met Maarten hun visie op het huidige ruimtegebruik in  
Nederland.  Zij verdiepen daarna op hoe realisatie van  
de grote woningbouwopgave hand in hand kan 
gaan	 met	 kwalitatief	 groen	 (circulair).	 Door	 interactie 
met de deelnemers op afstand komen we met elkaar 
tot inspirerende handelingsperspectieven.

Afsluiting
Afsluiting, met een inhoudelijke beschouwing op het masterwebinar. Onder leiding 
van Maarten Bouwhuis benoemen we inzichten en lessen: wat nemen en geven 
we mee voor onszelf en onze organisatie?

Thema: Nieuwbouwopgave – visie en leiderschap gevraagd

We zitten midden in een wooncrisis. De 
nieuwbouw- en herstructureringsopgave is groot. 
Een brede coalitie spreekt in de Actieagenda 
Wonen de ambitie uit om in 10 jaar een  
miljoen woningen toe te voegen door nieuwbouw,  
herstructurering en transformatie. Opgave voor de 
corporaties: 25% sociale huur en een aanvullende 
bijdrage in het middensegment. Een tekort aan 
middelen en een teveel aan regels maakt het 
er niet makkelijker op om te bouwen. In deze 
masterclass willen we de bekende beperkingen 
niet tot onderwerp maken, maar juist kijken naar 
wat de bestuurders zelf kunnen doen. 

Crisistijd vraagt om een helder en consistent  
verhaal van leiders. Kun je het als bestuurder 
naar je organisatie en omgeving verantwoorden 
om nieuwbouw als ondubbelzinnige prioriteit te  
stellen? Is dat een passende opvatting van de 
kerntaak, of is de maatschappelijke opgave van 
de corporatie daar te meervoudig voor? 
Vanuit de woningwet is gestuurd op meer invloed 
van gemeenten en huurders op corporaties. 
Dat vraagt verbindend leiderschap. Vraagt het  
bestrijden van de wooncrisis een nieuwe vorm 
van leiderschap en zo ja wat zijn daarvan de 
kenmerken?

Bouwkosten lopen op. Corporaties hebben een tekort aan middelen om de gehele  
opgave te realiseren, lokale verschillen in acht genomen. Een kwart van de maatschappelijke 
opgave t/m 2035 blijft liggen, ongeveer 30 miljard euro. Zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek 
van	Aedes,	BZK,	FIN	en	EZK.	Het	WSW	heeft	de	financiële	normen	verruimd.	Groen	licht	om	
de	financiële	grenzen	op	te	zoeken	en	vol	te	investeren	in	nieuwbouw?	Veel	corporaties	
kiezen ervoor om een ‘vluchtstrook’ of ‘remweg’ aan te houden voor een duurzaam  
bedrijfsmodel. Daarmee wordt de investeringsruimte niet volledig benut en wordt omwille 
van	 extra	 risicobeheersing,	 de	 realisatie	 van	 woningbouw	 afgeremd.	 Zijn	 we	 hierin	 te	
voorzichting?
Een miljoen woningen in 10 jaar bouwen vraagt regie en de juiste randvoorwaarden. Het is 
een verdelingsvraagstuk van schaarse ruimte. Glas halfvol: de wooncrisis biedt een unieke 
kans om het ruimtegebruik in Nederland te herverdelen en de leefkwaliteit te verbeteren. 
Hoe kan stedenbouw/verdichting wél natuurinclusief? Waar liggen de grenzen tussen rood 
en groen in het grondgebruik? Welke positionering zien we voor de bestuurder van de  
corporatie in deze dialoog?

In de masterclass gaan we opzoek naar inzicht in en antwoorden op deze actuele en  
boeiende vragen. Kunnen of moeten we voor de oplossing van deze vraagstukken  
omdenken, ander bestuurlijk gedrag laten zien en of zaken anders beetpakken? Wat zijn 
inspirerende voorbeelden om hier met elkaar meer handen en voeten aan te geven?  
Kunnen we anders om gaan met de bestuurlijke dilemma’s en de visie op stedenbouw?



Sprekers

Atrivé
Atrivé ondersteunt de NVBW bij het organiseren van masterclasses 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.

Maarten Bouwhuis werkt als presentator, dagvoorzitter en debatleider. Wekelijks is 
hij	 te	horen	op	BNR	Nieuwsradio	en	online	via	podcast.	Maarten	presenteert	o.a.	
radioshows, webinars en business diners, leidt tal van congressen en debatten in 
zaal, op radio en tv. Maarten inspireert, scherpt aan, werkt vanuit inhoud, met veel 
plezier en met oog voor sfeer.

Carla Moonen is sinds 2018 bestuursvoorzitter van de brancheorganisatie Koninklijke 
NLingenieurs.	Ze	heeft	jarenlange	politieke	en	bestuurlijke	ervaring.	Carla	is	lid	van	
het dagelijks bestuur van VNO-NCW, bestuurslid van NewsConsole en zit in de 
raden van toezicht van Maastricht UMC+/azM en MVO Nederland. Sinds juni 2019 
is ze tevens Eerste Kamerlid. Van 2013 tot 2017 was ze dijkgraaf van waterschap 
Brabantse	 Delta.	 Carla	 Moonen	 was	 als	 Raadadviseur	 verantwoordelijk	 voor	 de	
totstandkoming van de Crisis- en herstelwet die in 2010 in werking is getreden.
Jan van Barneveld is directeur van de Alliantie Ontwikkeling B.V. In deze 
ontwikkelende dochter van De Alliantie werken 40 medewerkers aan ontwikkeling, 
transformatie	en	renovatie	voor	De	Alliantie	en	andere	partijen.	Jaarlijks	ontwikkelt	
de	Alliantie	ontwikkeling	circa	1.200	nieuwbouwwoningen.	Jan	zit	hiermee	middenin	
de bestuurlijke dynamiek met ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en andere 
partijen. Hij is daarnaast bestuurslid van Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere.
Tussen	2013	en	2020	was	hij	bestuurslid	van	NEPROM.
Karo van Dongen	 is	 lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	Alwel.	Alwel	heeft	een	forse	
nieuwbouwopgave	in	Breda,	Etten-Leur	en	Roosendaal.	De	nieuwbouwopgave	is	
onderdeel van de portefeuille van Karo. Hij was tot enige tijd geleden lid van het 
bestuur van het Netwerk Conceptueel Bouwen en stond mede aan de wieg van 
de beweging, die heeft geleid tot de Bouwstroom. Hij is verder voorzitter van de 
Groene Huisvesters en was voorzitter van de Adviescommissie Vestia. Naast zijn rol 
als	bestuurder	is	Karo	lid	van	de	Raad	van	Toezicht	van	Stichting	De	Merwelanden.	
Vanuit die rol is hij tevens voorzitter van de Vastgoedcommissie.
Gijs van den Boomen is creatief directeur van multidisciplinair advies- en 
ontwerpbureau KuiperCompagnons. Daar werkt hij sinds 2008. Daarvoor was 
hij jarenlang hoofdontwerper en partner bij Wissing. Gijs is in 2020 aangesteld als 
stedenbouwkundig	expert	door	de	gemeenten	in	de	regio	Utrecht.	Hij	is	bijvoorbeeld	
ook	intensief	betrokken	geweest	bij	de	uitbreidingsopgave	van	Alphen	aan	de	Rijn	
en een nieuw plan voor het huidige Schiphol. Hij maakt zich hard voor een eigentijds 
natuurinclusief nationaal programma woningbouw.
Rogier Mentink is Programma Directeur Circulair Bouwen van KuiperCompagnons. 
Hij werkt hier sinds 1996 en is al jaren intensief betrokken op het woondomein. Hij 
is de afgelopen jaren bijvoorbeeld intensief betrokken bij de stadsontwikkeling 
van	Rotterdam	en	Groningen.	Rogier	ziet	circulair	en	modulair	ontwerpen	als	een	
onmisbaar onderdeel van duurzaam leven, wonen en werken. Hij draagt hierin 
bij in zijn ontwerp- en advieswerk en is een drijvende kracht in samenwerken aan 
opschaling.

http://www.atrive.nl

