
Locatie:       Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Baan van Fectio 1, Bunnik
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1 MASTERCLASS 2023

 

Vrijdag 10 februari 2023

Masterclass

Samen aan de bak 
een goed sectoraal gesprek

Hoe houden we elkaar vast én krijgen we het voor elkaar om de Nationale Prestatieafspraken 
te realiseren? Wat vraagt dit van mij als bestuurder en van onze partners en toezichthouders? 
En wat betekent dit voor ons in houding, gedrag en handelingsrepertoire?

Belangrijke vragen die op hun beurt vragen om een goed sectoraal gesprek. Niet erop 
gericht om elkaar te overtuigen, maar om als bondgenoten met elkaar het verschil te 
maken.

Vanuit het jaarthema “Aan de bak!” gaan we in deze eerste masterclass met elkaar dit 
gesprek aan. Dit doen we in aanwezigheid van Guido van Woerkom (voorzitter van de 
VTW), Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Rob Rötscheid (bestuursvoorzitter van het 
WSW) en Ton Hugens (directeur van de Aw). Ruben Maes is de dagvoorzitter van deze 
masterclass.

Met elkaar gaan we voor een kwetsbaar én krachtig gesprek vanuit de thema’s “Elkaar 
vasthouden én er voor gaan” en “De balans tussen moed en overmoed”. En dit doen we 
op interactieve wijze, vanuit een vorm waarbij iedereen toe kan treden tot het gesprek.

Thema 
Samen aan de bak – een goed sectoraal gesprek

08:30  Inloop
09:00 Ledenvergadering
09:30  Masterclass
12:00  Lunch
13:00  Einde bijeenkomst

Locatie: Van der Valk hotel Breukelen
 Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
PE-punten:  2

Programma
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Guido van Woerkom - VTW
Sinds juli 2016 voorzitter van de VTW, tevens bestuurslid bij VNO/NCW. 
Daarnaast heeft hij zitting in diverse commissariaten, onder andere bij 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij OostNL, Bouwmaat en GGZ 
Rivierduinen.

Martin van Rijn - Aedes
Sinds juli 2020 voorzitter van Aedes. Daarvoor politicus, bestuurder en 
topambtenaar (o.a. bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport). Van 1995 tot 2000 plaatsvervangend directeur-generaal van 
Volkshuisvesting op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer.

Rob Rötscheid - WSW
Sinds februari 2018 is Rob Rötscheid bestuursvoorzitter van het WSW. 
Rob was (met achtergrond in Financial Economics) medeoprichter 
van Finance Ideas, een adviesbureau voor de corporatie- en 
zorgsector. Hij heeft ruime ervaring als adviseur en bestuurder bij 
woningbouwcorporaties en als toezichthouder bij zorginstellingen.

Ton Hugens - Aw
Directeur van de Autoriteit woningcorporaties. Hij is tevens directeur 
Publieke instituties en control van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (verantwoordelijk voor de afdelingen financiën, control, 
juridische zaken, het toezicht op publieke instellingen en de afdeling 
Flexpool).

Ruben Maes - dagvoorzitter
Ruben Maes is oprichter van Bureau &MAES en is strategisch adviseur 
voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. 
Daarnaast is Ruben een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider 
van conferenties,  expertmeetings en managementdagen in binnen- 
en buitenland.

Gasten

Monique Brewster
Directeur-bestuurder 
van Woonforte.

Eric Kemperman
Voorzitter RvC van 
Woonforte.

Tinka van Rood
Bestuurder bij Trivire.
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Deze masterclass kent de volgende leerdoelen
• Inzicht op de impact van de Nationale Prestatieafspraken op het (gewenste) 

leiderschap, de rol en positionering van de betrokken sectorale partijen.
• Inzicht in het onderlinge verwachtingspatroon tussen raad van commissarissen en 

bestuurder onder toenemende realisatievraag (boardroom dynamics).
• Gezamenlijke kennisontwikkeling over het bestuurlijk handelingsperspectief hoe 

om te gaan met de veranderende rolinvulling van corporaties en de rol van de 
toezichthoudende partijen.

• Inzicht verkrijgen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leiderschap en 
toezichthouden in de corporatiesector.

• Gezamenlijke kennisontwikkeling over de kerncompetenties van leiders en 
ontwikkelperspectieven van de beroepsgroep (corporatie)bestuurders.

Leerdoel en doelgroep

PE-punten
De masterclass heeft raakvlakken met diverse relevante aandachtsgebieden voor 
corporatiebestuurders en voldoet aan de ‘Kaders Permanente Educatie’.
De bijeenkomst heeft een tijdsduur van twee contacturen. Deelnemers die van het begin 
tot het einde aanwezig zijn, ontvangen een certificaat met twee PE-punten. 

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.

https://nederlandse-vereniging-bestuurders-woningcorporaties.nl/aedes-pe-reglement/
https://www.atrive.nl/
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