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“Na twee weken lockdown bood FLOW als eerste webinars over thuis
werken aan. Deze waren een groot succes”, aldus directeur Johannes  
Osinga. “Ik ben dan ook trots dat we zo flexibel en snel konden handelen. 
Het kwadrant ‘balans werkprivé’ van ons model Duurzame Inzetbaarheid 
heeft met al dat thuiswerken een boost gehad. Veel kennis hierover hadden  
we op de plank liggen, dus we konden perfect inspelen op de vraag en 
praktische tools en handvatten ontwikkelen. De scholing in de sector viel 
niet stil, integendeel: we konden door de samenwerking met De Corporatie  
Academie 168 elearnings aanbieden. Onder andere hierdoor kende  
De Corporatie Academie een stijging van het aantal leden van 34 naar 52!  
Zo heeft corona een belangrijke rol gespeeld in 2020.”

Bewust van verandering
Johannes Osinga heeft als directeur zelf de problemen ervaren waar ook 
leidinggevenden in corporaties tegenaanlopen. “Het is écht een andere  
manier van leidinggeven! Dat moet je liggen, en anders moet je er bewust 
aan werken om het onder de knie te krijgen. Ook ik heb geleerd van ons  
eigen webinar Leidinggeven op afstand. Als directeur denk ik ook na over 
hoe we gaan werken na corona. Dat dat niet meer hetzelfde zal zijn, staat 
wel vast. We moeten ons vandaag ontwikkelen om daar morgen adequaat 
op in te spelen. Ook corporaties zijn zich daarvan bewust; er zijn er meerdere  
die de coronaperiode hebben aangepakt om dergelijke veranderings
processen op het terrein van duurzame inzetbaarheid in te zetten.”

Samenwerking met De Corporatie Academie
Halverwege 2020 is FLOW verhuisd naar Nijkerk, per december is  
De Corporatie Academie erbij ingetrokken. Eric de Ceuster, bestuurslid  
namens Aedes: “Deze samenwerking is de belangrijkste ontwikkeling  

2020: (méér dan) het jaar  
van corona
2020 was het jaar van corona. Maar niet alleen dat: FLOW heeft nog heel 
veel ‘gewoon’ kunnen uitvoeren. En de intensieve samenwerking met 
De Corporatie Academie heeft doorgang gevonden. Ongewoon was de 
snelheid waarmee FLOW diensten heeft ontwikkeld die inspeelden op 
thuiswerksituaties door corona. Terugkijkend heeft FLOW in 2020 een 
grote stap vooruitgezet.

van 2020! FLOW is goed in het bewustmaken van corporaties op het gebied  
van duurzame inzetbaarheid. Door middel van onderzoek, kennisoverdracht, 
tools et cetera. De Corporatie Academie voegt daar iets wezenlijks aan toe: 
de praktische ondersteuning, door middel van kwalitatief hoogwaardige  
opleidingen en trainingen. Zo ontzorgt zij woningcorporaties. De intensieve  
samenwerking tussen de twee organisaties zorgt voor een uniek aanbod 
voor medewerkers en management van alle woningcorporaties.”

Website als basis voor ontwikkeling
Janneke Waage, voorzitter van het bestuur namens de vakbonden: “Met  
het bovengenoemde unieke aanbod hebben we als sector goud in handen. 
Dit alles staat op de vernieuwde website van FLOW. Daar ben ik erg enthou
siast over. Het ziet er beter uit en de navigatie loopt soepeler, maar dat zijn 
niet de belangrijkste verbeteringen. De inhoud heeft door het integreren 
van de Loopbaanwijzer en de verschillende portals een enorme impuls  
gekregen. Alle doelgroepen (HR, OR, medewerkers, leidinggevenden en  
directeurbestuurders) vinden er gemakkelijk hun weg. Als je werkzaam 
bent in de corporatiesector, kun je terecht op dat ene adres: flowweb.nl!”

Integraal
Naast de vernieuwde website roemt Janneke Waage het complete spectrum 
van duurzame inzetbaarheid waarin FLOW voorziet: “Ik noem ze nog maar 
even: gezondheid & vitaliteit, motivatie & betrokkenheid, balans werkprivé  
en vakkennis & vaardigheden; FLOW vindt het belangrijk om in alle 
kwadran ten te blijven ontwikkelen. Op al deze vlakken biedt FLOW kansen 
voor corporaties.”
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Continuïteit
Eric de Ceuster besluit: “De laatste jaren ontwikkelde FLOW zich van  
een subsidieloket naar een belangrijk kennis en ondersteuningscentrum 
voor duurzame inzetbaarheid in de sector. Dat ging met de nodige grote 
veranderingen gepaard. Afgelopen jaar liet de organisatie continuïteit zien 
en presteerde zij op kwalitatief hoog niveau. FLOW heeft in 2020 bewezen  
dat in de jaren hiervoor de juiste keuzes zijn gemaakt.”

FLOW Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
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1. Activiteiten van FLOW

Het is van groot belang dat medewerkers in de corporatiesector  
duurzaam inzetbaar zijn, door zich te blijven ontwikkelen en de ogen 
open te houden. Daarvoor zijn zowel corporaties als medewerkers  
zelf verantwoordelijk. FLOW staat voor Fonds Leren en Ontwikkelen 
Wooncorporaties. FLOW wil dat alle corporatiemedewerkers hun werk 
goed, gezond en gemotiveerd kunnen doen. Nu en straks. Daarvoor  
ontwikkelt FLOW praktische handvatten: tools, testen, adviezen,  
vacatureoverzichten en meer.

FLOW onderneemt veel activiteiten met als doel corporaties en medewerkers 
uit te dagen zelf aan te geven wat zij nodig hebben om de ontwikkelingen  
bij te benen. Met signalen en ideeën uit de sector gaat FLOW aan de slag.  
FLOW trekt zo veel mogelijk samen op met corporaties en stakeholders bij  
het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.

Ook neemt FLOW zelf initiatieven om 
antwoorden te vinden op de vragen van 
vandaag of om de ontwikkelingen van 
morgen te verkennen. Zo laat FLOW 
onderzoeken uitvoeren en instrumenten 
ontwikkelen. Ook ondersteunt FLOW 
regionale samenwerkingsverbanden van 
corporaties waar medewerkers op regio

naal niveau worden ondersteund in hun duurzame inzetbaarheid. Daarnaast 
zoekt FLOW verbinding met andere sectoren om van hen te leren en samen 
te werken aan intersectorale mobiliteit.

Inkomsten van FLOW
De FLOWactiviteiten worden uit drie potjes gefinancierd. Ten eerste is  
er de in de cao bepaalde bijdrage aan FLOW van 0,15 procent van de  
brutoloonsom sociale verzekeringen per werknemer. De werknemer en 
werkgever nemen ieder de helft voor hun rekening. Ten tweede verwerft 
FLOW subsidies via het Projectbureau FLOW; in 2020 was dat subsidie  
van het Europees Sociaal Fonds. Ten derde zijn er activiteiten waarbij  
corporaties bereid zijn mede te investeren in de actieve regio’s.

Subsidies
Het Projectbureau FLOW heeft subsidies binnengehaald voor het uitvoeren 
van activiteiten die vallen onder ESF (Europees Sociaal Fonds) Duurzame  
Inzetbaarheid Sectoren. Eind 2018 heeft FLOW ESFsubsidie toegekend  
gekregen voor duurzameinzetbaarheidsprojecten tot en met juni 2021. In 
2019 is gestart met een deel van deze projecten, in dat jaar en in 2020 zijn 
deze gedeeltelijk gerealiseerd. De uitvoeringstermijn van de subsidie is door 
het ESF verlengd met zes maanden, zodat er meer tijd is om de projecten  
te realiseren. Reden van deze verlenging is vertraging vanwege corona. 

FLOW is met dit resultaat een van de weinige sectorfondsen die de actuele  
subsidieregelingen maximaal heeft benut. Bijna geen enkel O&Ofonds 
kreeg achtereenvolgens een positieve beschikking voor zijn sectorplan, 
DWSRA én drie aanvragen Duurzame Inzetbaarheid Sectoren (Mobiliteit, 
Scholing en Vitaliteit). Een mooi resultaat van FLOW, maar vooral mooi voor 
de werkgevers en werknemers in de sector. Hun ingelegde premie wordt 
namelijk verdubbeld door de subsidie.

Toekomstbestendige sector
In dit jaarverslag staat een opsomming van alle activiteiten die FLOW in 
2020 heeft ondernomen. Deze zijn onderverdeeld in de vier thema’s van 
het model Duurzame Inzetbaarheid: gezondheid & vitaliteit, motivatie &  
betrokkenheid, balans werkprivé en vakkennis & vaardigheden. En er is  
een categorie overig, voor themaoverstijgende activiteiten. Uiteindelijk 
moeten al deze activiteiten leiden tot toekomstbestendige medewerkers  
in de corporatiesector, die goed, gezond en gemotiveerd tot aan hun  
pensioen kunnen werken en aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt.

Model Duurzame Inzetbaarheid
De projecten die FLOW in 2020 heeft gerealiseerd,  
zijn verdeeld over de vier kwadranten van het  
duur zameinzetbaarheidsmodel van TNO, dat FLOW  
als uitgangspunt voor het werkplan van 2020 hanteert.  
De kwadranten zijn:

1. gezondheid & vitaliteit, hoofdstuk 1.1
2. motivatie & betrokkenheid, hoofdstuk 1.2
3. balans werk–privé, hoofdstuk 1.3
4. vakkennis & vaardigheden, hoofdstuk 1.4

De categorie ‘overig’ is onderverdeeld in regulier en integraal, hoofdstuk 1.5.

“FLOW trekt zo veel 
mogelijk samen op 
met corporaties en 
stakeholders bij het 
ontwikkelen van 
nieuwe werkwijzen.”

DI

motivatie &
betrokkenheid

vakkennis &
vaardigheden

balans
werkprivé

gezondheid
& vitaliteit
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Project: Arbo Portal
Subsidie:  geen; FLOW-budget

De Arbo Portal van FLOW biedt een Arbotoolkit voor medewerkers, leiding
gevenden, HR en arboprofessionals. Er zijn toolkits over omgaan met werk
druk, agressie en verward gedrag, en vitaliteit. De kits bestaan uit interactieve  
checklists, hulpmiddelen en voorbeelden. Ook bieden ze informatie over  
gezondheidsmanagement, omgaan met reorganisaties/veranderingen,  
verzuim management en arbobeleid. Via deze portal is bovendien de 
branche   RI&E (RisicoInventarisatie & Evaluatie) aan te vragen.

Net als voorheen is ook in 2020 de FLOW Arbo Portal goed gebruikt;  
we telden 25.688 bezoekers, waarvan er 17.686 uniek waren.
flowweb.nl/arbo-portal

Project: Update Arbo Portal
Subsidie:  ESF 

De FLOW Arbo Portal – inclusief de  
Stress manager – was toe aan een verre
gaande update, omdat de beschikbare  
informatie beter en beeldender (eventueel  
door gebruik van filmpjes) gepresenteerd 
kon worden. Bovendien was de software  
verouderd en moest de inhoud worden 
aangepast aan de vernieuwde huisstijl 
van FLOW. Voor deze update was een 
ESFsubsidie beschikbaar.

Hoe de vernieuwing van de portal eruit moest zien, is in 2019 grondig  
onderzocht. In 2020 is besloten om de FLOW Arbo Portal te integreren  
in de nieuwe website van FLOW (flowweb.nl).

2020: FLOW en De Corporatie Academie
FLOW is er voor zowel de corporatie als de corporatiemedewerker. Op het 
gebied van leren en ontwikkelen richt De Corporatie Academie zich met 
name op de corporaties, en is watdoejijmorgen.nl er voor de individuele  
medewerkers. In 2020 is besloten dat FLOW en DCA samen een kantoor  
in Nijkerk huren. Het voornemen is dat FLOW en DCA in 2021 samen  
verder gaan.

1.1 Gezondheid & vitaliteit

Een vitale medewerker is fit op fysiek, sociaal en mentaal niveau.  
Hij is energiek en in balans en kan daardoor goed functioneren.  
FLOW zet in op vitale medewerkers in de corporatiesector.

FLOW Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
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De content is – waar relevant – opgesplitst voor HR, bestuur, leiding
gevenden, medewerkers en OR. Ook is de content verbeterd met  
behulp van feedback van gebruikers.

Ook de Stressmanager zou een update krijgen. Meer hierover onder  
het kopje ‘De Stressmanager’ op deze pagina.
flowweb.nl/arbo-portal 

Project: Arbo-werkboeken
Subsidie: geen; FLOW-budget

Alle corporaties hebben te maken met Arbowetgeving. FLOW heeft zes 
praktische Arbowerkboeken beschikbaar met de benodigde informatie  
daarvoor. De Arbowerkboeken staan als download op de website van 
FLOW. Er is besloten om, na de eerste update van de Arbo Portal, de  
Arbo werkboeken en bladen daarin te integreren. Dat gebeurt in 2021.
Bij een inspectie van SZW wordt tegenwoordig altijd nagegaan of een  
actuele RI&E aanwezig is. Ook besteedt de inspectie nadrukkelijk aandacht 
aan de vraag of een goed beleid is ontwikkeld om risico’s door werkdruk, 
agressie en geweld, en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals  
discriminatie) te beheersen. 
flowweb.nl/arbo-werkboeken

Project: De Stressmanager
Subsidie: geen; FLOW-budget

De Stressmanager is de onlinecursus  
over stressmanagement. Het helpt mede
werkers om slimmer om te gaan met stress  
en werkdruk. Het geeft praktische, direct 
toepasbare tips en tools. Het totaal aantal  
aanmeldingen vanaf de start van de 
Stressmanager tot eind 2020 was 1.300, 
waarvan 79 nieuwe ten opzichte van 2019.

In 2020 is onderzocht of een update nodig was. Het bleek dat de software 
verouderd was en niet meer ondersteund werd. Ook bleek het gebruik, na 
een stijging in 2019, zeer laag. De content was nog wel uptodate. De uit
komst van het onderzoek was dat de Stressmanager in 2021 alsnog een  
update krijgt op het gebied van vormgeving en gebruiksmogelijkheden.
flow.destressmanager.nl

Project: Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties

Na goed overleg tussen zowel de werkgevers als werknemersvertegen
woordiging is de opdracht voor het ontwikkelen van een werkdrukscan  
geformuleerd en verstrekt aan FLOW. Per 1 oktober 2020 is de Werkdruk/
PSAscan Woningcorporaties beschikbaar. PSA staat voor psychosociale  
arbeidsbelasting. 

De scan behelst een vragenlijst die de onderdelen werkdruk, omgaan met 
agressie en verward gedrag behandelt, afgestemd op de corporatiebranche. 
De Werkdruk/PSAscan meet zowel gevolgen – hoe het met de medewerkers  
gesteld is – als oorzaken in de werksituatie. De resultaten geven inzicht in 
de impact van de gemeten oorzaken op de vitaliteit van de medewerker, 
waarmee vastgesteld kan worden wat de organisatie zou kunnen doen om 
de werkdruk te verlagen en de vitaliteit te verbeteren.

Corporaties zijn via mailings van SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen, 
de uitvoerende organisatie) geïnformeerd. Meerdere corporaties hebben in 
het laatste kwartaal van 2020 gebruikgemaakt van de scan. FLOW en SKB 
blijven de werkdrukscan onder de aandacht brengen bij de corporaties.  
De Werkdruk/PSAscan Woningcorporaties blijft tot eind 2021 beschikbaar. 
flowweb.nl/nieuws/nieuw-werkdruk-psa-scan-voor-corporaties
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Project: Doorontwikkeling Loopbaanwijzer/Individuele  
 loopbaanontwikkeling (Loopbaanwijzer)
Subsidie:  ESF 

Na een grondig ontwikkelproces is de  
geheel vernieuwde Loopbaanwijzer in  
februari 2020 live gegaan; volgens plan
ning, binnen het budget en voldoend aan 
alle gestelde kaders. De Loopbaanwijzer 
is nu sneller en eenvoudiger te doorlopen 
en levert een stimulerend persoonlijk  
rapport op met tips en mogelijke acties. 
588 corporatiemedewerkers hebben een 
of meerdere testen van de Loopbaanwijzer  
gedaan. De gesprekken met de loopbaanadviseurs zijn ook vernieuwd.

In het tweede kwartaal van 2020 is de door FLOW getrainde, vernieuwde 
pool loopbaanadviseurs als netwerk van start gegaan. Regionaal is de  
samenwerking met DIadviseurs en samenwerkingsverbanden geïnten si
veerd. Dit om naar elkaar te kunnen verwijzen en samen op te trekken  
in de contacten met corporaties en medewerkers. De loopbaanadviseurs  
hebben kennisgemaakt in online HRoverleggen van regio’s.

Ook heeft FLOW samen met loopbaanadviseurs een draaiboek voor een  
miniworkshop voor medewerkers ontwikkeld. Loopbaan en HRadviseurs 
gebruiken dit binnen corporaties om medewerkers te inspireren en in 
groepjes aan de slag te laten gaan met de Loopbaanwijzer en andere tools 
van FLOW.

Verder zijn er vanwege de coronamaatregelen online activiteiten ontwikkeld, 
zoals de start van onlineloopbaangesprekken en twee webinars over de 
Loopbaanwijzer. Daaraan deden 200 medewerkers mee.

1.2  Motivatie & betrokkenheid

Als je als werknemer met betekenis en plezier je werkzame leven wilt 
leiden, dan is het essentieel om gemotiveerd en betrokken te blijven. 
Onderstaande projecten van FLOW zijn hierop gericht.
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Samen met een corporatie ontwikkelde FLOW een pilot voor een combinatie  
van de Loopbaanwijzer met het interne Ontwikkeljetalentprogramma. 
Deze liep in het tweede halfjaar van 2020 en is succesvol afgerond. Een 
goed voorbeeld van hoe je als corporatie de tools van FLOW integreert in 
een eigen programma. In 2021 krijgt dit een vervolg binnen deze corporatie.

Eind september heeft FLOW de eerste ervaringen met de vernieuwde  
Loopbaanwijzer en loopbaangesprekken verzameld. Dit gebeurde via data, 
gebruikerservaringen en een bijeenkomst met loopbaanadviseurs. Enkele  
highlights na zes maanden: de MijnLoopbaanwijzerpagina is 4.000 maal 
weergegeven, er zijn 500 interessetests en 213 capaciteitentests gestart en 
233 loopbaangesprekken gevoerd. De tests kregen gemiddeld een 8,3 en 
de gesprekken zelfs een 8,6. Conclusie is dat de kwaliteit zeer goed is, maar 
de kwantiteit beter moet. Om dit te bereiken, zijn direct diverse acties uitge
zet. Deze acties hebben onder andere geresulteerd in online inloopspreek
uren van een aantal loopbaanadviseurs. Hiervoor was veel belangstelling.

Ook heeft FLOW twee trajecten van  
een online workshop in combinatie met 
gesprekken gerealiseerd, samen met  
watdoejijmorgen.nl en een regionaal  
samenwerkingsverband (LOC Amsterdam).

Tot slot is in dit kwartaal een overstap  
gemaakt naar een nieuwe – tijdelijke – 
kartrekker van het netwerk loopbaanadvi
seurs. Net als bovenstaande acties is ook 
dit met het doel om het gebruik van de 
Loopbaanwijzer structureel te vergroten.
flowweb.nl/loopbaanwijzer

Project: Digitale en persoonlijke matching (Kansenportaal)
Subsidie:  ESF 

In februari 2020 is het vernieuwde Kansenportaal live gegaan als onderdeel 
van de vernieuwde FLOWwebsite. Door toevoeging van de geautomati
seerde invoer van intersectoraal vacatureaanbod is het aanbod van kansen 
verviervoudigd. Verder is het portaal uitgebreid met de mogelijkheden om 
regionaal te zoeken en om van rol te switchen (van HR naar medewerker). 
Bovendien zijn er gepersonaliseerde notificaties toegevoegd waarmee je 
als medewerker op de hoogte wordt gehouden van nieuwe kansen.

In samenwerking met de regionale samen
werkingsverbanden faciliteert FLOW via 
het Kansenportaal de slimme vormen van 
inzet van talenten: een expertpool, een 
talentpool en werk ervarings plekken zijn 
als extra cate gorieën toegevoegd.

Om het gebruik van het Kansenportaal 
te stimuleren, zijn twee webinars over 
het Kansenportaal georganiseerd, voor 
hrm’ers en voor medewerkers. Ook zijn 
er twee instructievideo’s en een quick 
guide gemaakt. Bovendien zijn praktijkvoorbeelden uit diverse regio’s in 
een inspiratievideo gebundeld om andere corporaties te stimuleren. 
kansenportaal.flowweb.nl/kansen en flowweb.nl/kansenportaal 

Project: Evenementen
Subsidie:  ESF 

FLOW heeft een evenementenregeling voor samenwerkingsverbanden  
en andere netwerken. Voor drie evenementen is subsidie verleend.  
Deze drie hebben in 2020 plaatsgevonden:
• een evenement van de regio Loopbaaninitiatief,
• het ontwikkelprogramma Het jaar van mij, van Jong Wonen  

voor jonge corporatiemedewerkers in het noorden en
• een loopbaanprogramma met de nieuwe Loopbaanwijzer en  

een buddynetwerk van Jong Aedes voor haar leden.

Alle drie de activiteiten hadden het karakter van leren tijdens het programma 
en bestonden uit meerdere onderdelen of werkvormen. Deelnemers hebben  
gedurende een aantal maanden onder professionele begeleiding een leer
proces doorlopen, in of parallel aan hun werk. Het geleerde is ook toegepast 
in de praktijk en gedeeld met een redelijk vaste groep mensen met een  
vergelijkbare situatie. Dit levert meer en blijvende effecten op voor zowel de 
deelnemer als de corporatie waar deze werkzaam is.

Het loopbaanprogramma voor Jong Aedes was opgehangen aan de lance
ring van de vernieuwde Loopbaanwijzer: deelnemers deden als eerste de 
nieuwe tests, ze kregen in de eerste sessie ter plekke antwoorden op hun 
vragen aan de FLOWloopbaanadviseurs, en vervolgden de maanden erna 
in kleine buddygroepjes hun eigen actieplan.
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Verder heeft FLOW het initiatief genomen om samen met het Noordelijke 
samenwerkingsverband en Jong Wonen begin 2021 weer een Tafel van  
de Toekomst (visiegesprek met directeurbestuurders van de noordelijke  
corporaties) te organiseren. 

Op regionaal niveau is een aantal (online) evenementen in voorbereiding 
gegaan en is FLOW gevraagd om een bijdrage vanuit dit project. Uiteraard 
zijn in coronajaar 2020 de mogelijkheden van online evenementen  
uitgebreid verkend. 

Project: Gevorderden (co-creatie  
 met medewerkers om in  
 beweging te komen; digitale  
 DI-scan)
Subsidie:  ESF 

Via haar lidmaatschap van het Nationaal 
Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) 
biedt FLOW de mogelijkheid tot de digitale 
DIscan van TNO, genaamd DIX. Daarmee 
krijgt een corporatiemedewerker inzicht in 
zijn duurzame inzetbaarheid en verbeter

mogelijkheden. In 2020 is een verkorte, laagdrempelige variant ontwikkeld. 
Een medewerker kan in vijf minuten te weten komen hoe duurzaam inzet
baar hij of zij is op dat moment. Per 1 januari 2021 staat de scan live.

De test is te gebruiken als zelfinzicht en nulmeting. Op basis van de per
soonlijke uitkomsten krijgt de medewerker per kwadrant gerichte adviezen 
en links naar passende tools van FLOW en watdoejijmorgen.nl. De resultaten 
worden net als de Loopbaanwijzer in Mijn FLOW veilig bewaard. De scan 
staat in de bestaande Mijn FLOWomgeving.

Naast individueel gebruik leent de scan zich ook goed voor opname in  
bijvoorbeeld planningscycli of ontwikkelprogramma’s van corporaties. Een 
aantal corporaties heeft FLOW benaderd om dit samen uit te werken. Hierbij 
is vrijwillige deelname van een medewerker een randvoorwaarde. Ook is de 
scan door De Corporatie Academie opgenomen in een vitaliteitsprogramma 
van een van haar klanten; een mooi voorbeeld van kruisbestuiving tussen 
FLOW en De Corporatie Academie.
flowweb.nl/flow-quick-scan 

Werken met coronamaatregelen
Kort na de aankondiging van het verplichte  
thuiswerken heeft FLOW in april desk
research gedaan naar hoe je gezond  
en productief kan thuiswerken. Zinvolle  
bevindingen voor corporaties en hun  
medewerkers werden op een rijtje gezet. 
Met handige tips over hoe je bijvoorbeeld 
werk en privé binnens huis toch geschei
den kunt houden en hoe je ervoor zorgt 
dat je ook tijd neemt om op te laden.
flowweb.nl/nieuws/werken-met-corona-maatregelen

Webinars
In dezelfde tijd heeft FLOW ook webinars ontwikkeld, om medewerkers  
te ondersteunen in het vinden en behouden van de balans werkprivé.  
Onderwerpen: 
• Grip op je eigen agenda in coronacrisistijd
• Hoe ga ik om met de uitdaging thuis werken en leven? 

Er was grote belangstelling voor deze op de actualiteit inspelende webinars.

1.3 Balans werk-privé

Werk, gedeelde taken thuis, een 
sociaal leven en soms nog een 
studie of de zorg voor naasten. 
Veel medewerkers worstelen met 
het vinden van een juiste balans 
die goed voelt. Zeker in tijden 
van verplicht thuiswerken was 
het vinden van deze balans een 
extra uitdaging. FLOW had in de 
planning staan om in 2020 een gericht aanbod in de vorm van projecten 
voor deze pijler van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Dit is door 
corona in een stroomversnelling geraakt.



FLOW Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties20

Op de FLOW Arbo Portal vinden medewerkers onder andere veel informatie 
over omgaan met werkdruk en veranderingen. Ook in het opleidingen en 
cursusaanbod dat beschikbaar is via watdoejijmorgen.nl vinden medewerkers 
en leidinggevenden leeractiviteiten die hen ondersteunen bij hun balans 
tussen werk en privézaken. Een goed voorbeeld daarvan is de opleiding 
Persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast biedt FLOW – via het lidmaatschap van het Nationaal Platform 
Duurzame Inzetbaarheid corporaties – de mogelijkheid tot de digitale  
DIscans van TNO, genaamd DIX en Bedrijfsscan. Daarmee krijgt een  
mede werker inzicht in zijn werkprivésituatie en in behoeften en verbeter
mogelijkheden op dat gebied. Een corporatie krijgt inzicht waar zij haar  
verantwoordelijkheid als werkgever nog kan verbeteren.

Loopbaanwijzer: flowweb.nl/loopbaanwijzer
ArbeidsmarktAPK:  arbeidsmarktapk.nl
DIX en Bedrijfsscan: flowweb.nl/bedrijfsscan-duurzame-inzetbaarheid
Watdoejijmorgen.nl: watdoejijmorgen.nl 
Arbo Portal: flowweb.nl/arbo-portal
Stressmanager: flow.destressmanager.nl
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Thuiswerkcampagne
Toen ook na de zomer de thuiswerksituatie zich voortzette, is FLOW gestart 
met de thuiswerkcampagne. Er is een speciale webpagina ingericht over dit 
thema, waarop medewerkers relevante informatie, tips en tools vinden om 
goed, gezond en gemotiveerd thuis te blijven werken. Deze tools op het  
gebied van de balans tussen werk en privé bieden:

• mogelijkheid tot sparren met een  
 loopbaanadviseur over hoe je  
 gemotiveerd blijft en plezier in je  
 werk houdt in deze bijzondere periode
• een kaart met tips voor thuiswerken
• het webinar Energiebalans in coronatijd
• de Stressmanager.

Integratie werk-privé in bestaande projecten
De thuiswerkpagina werd onder de aandacht gebracht via LinkedIn 
berichten, die ook verder werden verspreid via de regionale netwerken.

Onderdelen van bestaande projecten van FLOW gaan ook in op de balans 
tussen werk en privé. Zo bieden de Loopbaanwijzer en de ArbeidsmarktAPK 
ook inzicht in persoonlijke drijfveren, loopbaanwaarden en privéprioriteiten 
van de medewerker. 
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Project: Doorontwikkeling watdoejijmorgen.nl
Subsidie: ESF 

Het digitale leerplatform voor werknemers en werkgevers watdoejijmorgen.nl 
heeft FLOW in 2020 doorontwikkeld.

Twee nieuwe thema’s speelden de hoofdrol: 
• Duurzame woningen
• Corporatie van de toekomst.

Duurzame woningen
Het thema Duurzame woningen zorgde in maart voor een verdubbeling  
van het aantal bezoekers vergeleken met een jaar ervoor. De populariteit 
van het onderwerp – vanwege de actuele waarde – was daar debet aan. 
Maar ook het feit dat FLOW alle online leermogelijkheden bij elkaar had  
gezet en omdat FLOW al snel in coronatijd webinars hierover aanbood.
watdoejijmorgen.nl/themas/duurzame-woningen

Corporatie van de toekomst
FLOW heeft op watdoejijmorgen.nl per vakgebied aangegeven wat er  
mogelijk verandert in de toekomst. Aan deze mogelijke veranderingen  
zijn leeractiviteiten gekoppeld. Dit is halverwege het jaar live gegaan.
watdoejijmorgen.nl/themas/corporatie-van-de-toekomst

Online geprofessionaliseerd
Voor het geven van webinars heeft FLOW een eenjarige licentie op Webinar
geek genomen. Ook is apparatuur aangeschaft voor een zogenoemde virtual  
classroom op het kantoor van FLOW; op deze wijze kunnen trainingen door
gaan met deelnemers die deels fysiek en deels online aanwezig zijn. Ook 
het kunnen geven van volledige onlinetrainingen is hiermee geprofessio

1.4 Vakkennis & vaardigheden

Goede vakkennis en vaardigheden die up-to-date zijn, zijn belangrijk 
voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door de snelle  
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is het belangrijk  
om te blijven ontwikkelen, ongeacht het werk dat je binnen de 
corporatie sector doet. FLOW zet in op de bewustwording hiervan bij 
werknemers en werkgevers en biedt vervolgens een breed palet aan 
activiteiten voor medewerkers en leidinggevenden.

naliseerd. Ondanks de aanhoudende coronacrisis kunnen trainingen/ 
opleidingen en andere activiteiten van FLOW hierdoor vaker doorgaan. 

Verbeteringen en promotie
De gebruiksvriendelijkheid van  
watdoejijmorgen.nl is verbeterd:  
gebruikers ervaren nu meer overzicht en 
gebruiksgemak. De bestaande leerlijnen 
zijn toekomstbestendig gemaakt en er is 
nieuw actueel leeraanbod opgenomen 
op watdoejijmorgen.nl.

FLOW heeft met banners, via social media  
als LinkedIn, via regionale samenwerkings
verbanden en via DCA de nieuwste 
toevoe  gingen op watdoejijmorgen.nl  
gepromoot. Er is een filmpje gemaakt 
met toelichting op het onderzoeksrapport 
over de werk en leerervaringen tijdens 
de coronacrises. Lees ook het hoofdstuk 
Kennisregisseur hierna. Dit is, net als de 
rapportage en managementsamenvatting, 
gepubliceerd op flowweb.nl en gedeeld 
via social media.

Project: Kennisregisseur
Subsidie: ESF 

De kennisregisseur is een project waarbij FLOW de leerbehoeftes in de  
sector inventariseert, de kwaliteit van opleidingen in kaart brengt en zo  
nodig nieuwe leeractiviteiten ontwikkelt.

In maart 2020 is het onderzoek naar leerbehoeftes in het algemeen  
uitgezet. Medio april heeft FLOW ook een onderzoek gestart naar de leer
ervaringen tijdens de coronacrisis. Beide onderzoeken vormen input voor 
de evaluatie van het leeraanbod in de sector. De uitslagen bieden veel  
interessante informatie over Leren in de corporatie van de toekomst.

FLOW heeft na de bekendmaking van de eerste resultaten een uitgebreide 
rapportage gemaakt en gepubliceerd. De resultaten integreert FLOW in het  
thema Corporatie van de toekomst op watdoejijmorgen.nl. Ook voegt FLOW 
daar toekomstgerichte leersuggesties aan toe.
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De kwaliteitsbewaking van de opleidingen 
is ook een taak van de kennisregisseur. 
Waar voorheen cursussen/trainingen  
direct na afloop schriftelijk werden geëva
lueerd, gebeurt dat nu online. Dit vergde  
aanpassingen aan zowel de inhoud als 
de techniek en de verwerking van de 
evaluaties. FLOW heeft dit gerealiseerd.

Het onderzoek:
watdoejijmorgen.nl/nieuws/onder-
zoek-naar-jouw-leerbehoefte

De eerste resultaten:
flowweb.nl/nieuws/onderzoek-werk-en-
leerervaringen- tijdens-coronacrisis

De uitgebreide rapportage:
flowweb.nl/nieuws/hoe-blijf-je-bij-in-de-
toekomst

Project: Voorlichtings-/bewustwordingscampagne watdoejijmorgen.nl
Subsidie: ESF 

FLOW brengt het aanbod op watdoejijmorgen.nl continu onder de aandacht. 
Door periodiek een nieuw thema te kiezen en deze bekend te maken via 
onder andere social media, blijft FLOW bezoekers trekken. Met de thema’s 
stimuleert FLOW dat geïnteresseerden een plan voor morgen maken, een 
zelftest en/of een leeractiviteit doen of een webinar volgen.

In 2020 zijn 279 leeractiviteiten aangevraagd en is 1.299 maal ingeschreven 
op webinars. Het aantal zelftests voor de leerlijnen (vakman, verhuur,  
opzichter, sociaal beheer en leefbaarheid, en klantcontactcentrum) is 
toegen omen ten opzichte van 2019.

De regionale samenwerkingsverbanden pakken de thema’s van  
watdoejijmorgen.nl goed op en promoten dit op hun regionale websites.  
De mogelijkheid om je op watdoejijmorgen.nl in te schrijven voor een  
workshop of training die door een regio wordt georganiseerd, zorgt voor  
extra traffic op watdoejijmorgen.nl. 

FLOW heeft op LinkedIn berichten geplaatst over het nieuwe thema Werken 
in de corporatie van de toekomst, over de nieuwe opleidingspagina en over 
digitalisering (nulmeting euserskills). Ook heeft FLOW berichten geplaatst 
over het aanbod voor leidinggevenden. 

Het platform watdoejijmorgen.nl bestaat sinds 1 januari 2019. In twee  
jaren zijn bezoekersaantallen continu gegroeid; in totaal zijn er maar liefst 
24.968 nieuwe gebruikers. In theorie zouden dus alle medewerkers in de 
corporatie branche op z’n minst de website één keer bezocht kunnen  
hebben. Bezoekers komen vooral rechtstreeks naar watdoejijmorgen.nl  
of via doorverwijzingen van flowweb.nl of een van de regionale websites.

Een terugblik op de gestelde doelen van 2020 laat het volgende zien: 
1. De terugkerende bezoekers van de website verhogen  

van 2.000 naar 5.000 in 2020. Resultaat: 5.164.
2. Het totale aantal bezoekers van de website verhogen  

van 11.000 naar 20.000. Resultaat: 18.247.
3. Het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief verdubbelen  

van 300 naar 600. Resultaat: 419.
4. Het aantal volgers op LinkedIn verdubbelen  

van 200 naar 400. Resultaat: 433.

Voor het thema Duurzaam wonen heeft FLOW drie filmpjes gepubliceerd:
watdoejijmorgen.nl/themas/duurzame-woningen 
watdoejijmorgen.nl/themas/duurzame-woningen/financiën 
watdoejijmorgen.nl/themas/duurzame-woningen/verhuur-verkoop-bemid-
deling 
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Project: Kennissessies/workshops
Subsidie: ESF 

2020 was het jaar van de webinars. FLOW heeft samen met De Corporatie 
Academie zestien webinars ontwikkeld. De eerste dertien werden snel na 
het ingaan van de maatregelen rond corona georganiseerd. Er bleek veel 
vraag naar: 1.100 inschrijvingen, gemiddeld 50 tot 150 per webinar.

Dit zijn de webinars:
• Uitleg Zoom
• Hoe ga ik om met de uitdaging thuis werken én leven?
• Hoe geef ik een webinar? De basics
• Hoe geef ik leiding op afstand?
• Uitleg Webinargeek
• Signaleren op afstand
• Energiebalans & grip op je agenda in coronacrisistijd
• Loopbaanwijzer
• Loopbaanwijzer 2
• Deescaleren op afstand
• Samenwerken op afstand
• Kansenportaal voor HR; weet hoe het werkt.
• Kansenportaal voor medewerkers; weet hoe het (voor je) werkt
• Samenwerken tussen bewoners en corporatiemedewerkers
• Het beste uit mensen halen – Verhoog duurzame inzetbaarheid op afstand
• Personal branding

FLOW heeft met de webinars corporatiemedewerkers succesvol onder
steund in het – razendsnelle – veranderingsproces van thuiswerken. Het 
thema is vervolgens breder getrokken met webinars over de Loopbaanwijzer, 
loopbaanadviseurs, het Kansenportaal en een #hoedansessie van Aedes 
via een liveevent Duurzame Inzetbaarheid als onderdeel van de reguliere 
business.
 
Alle webinars zijn terug te vinden op: 
watdoejijmorgen.nl/opleidingen?t=webinar 

Nieuwe webinars volgen, kijk alle webinars terug – Flowweb:
flowweb.nl/nieuws/nieuwe-webinars-volgen-kijk-alle-webinars-terug

Het liveevent is hier te bekijken:
flowweb.nl/nieuws/live-event-di-als-onderdeel-van-reguliere-business

Integraal

Project: DI Integraal (KOBA-DI-tool, medewerkerreis)
Subsidie: ESF 

Vanuit een regionaal samenwerkings
verband en een individuele corporatie 
zijn verzoeken gekomen om de KOBA
DItool (KostenBaten Duurzame Inzet
baarheid) en facilitering door FLOW toe 
te lichten. Dit heeft geleid tot een online 
sessie voor alle Limburgse corporaties 
over de KOBADItool in relatie tot SPP 
(strategische personeelsplanning).

Verder heeft FLOW het initiatief ‘medewerkerreis’ gestart, om duurzame  
inzetbaarheid integraal te maken in het werk bij een corporatie. FLOW heeft 
geanalyseerd wanneer en waarom een medewerker zich gaat oriënteren  
of ontwikkelen in het werk. Dit vanuit het perspectief van medewerkers en  
gelet op hun motivatie, gedrag, gebeurtenissen en werkomgeving. Daarmee 
ontstaat inzicht in welke momenten, interventies en contacten de sleutel 
vormen tot leer en ontwikkelstappen. Vervolgens wordt duidelijk welke  
faciliteiten toegevoegde waarde hebben, vanuit de werkgever, FLOW,  
de regio et cetera.

In 2020 heeft FLOW deze reis doorlopen met medewerkers, leidinggevenden 
en HRadviseurs. Zo werd duidelijk wanneer welke FLOWtools nuttig zijn. 
Dit ondersteunt de (product)marketing van FLOW.

FLOW heeft in het laatste kwartaal van 2020 het initiatief genomen  
om samen met regio’s een animatie te maken vanuit de medewerkerreis.  
Doel: corporaties en medewerkers op de juiste momenten in hun  
werk praktijk leiden naar de FLOWtools die daarbij passen.

1.5 Regulier en integraal

De onderstaande activiteiten van FLOW zijn of integraal (bijdragend  
aan alle kwadranten van het model Duurzame Inzetbaarheid in  
hoofdstuk 1) of vallen niet specifiek onder duurzame inzetbaarheid. 
Daarom staan deze laatste onder het kopje ‘regulier’ gerangschikt.
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Project: Handvatten implementeren personeelsbeleid voor 
 leidinggevenden (Integrale DI-SPP-pilots + stappenplan)
Subsidie: ESF 

Het project Handvatten implementeren personeelsbeleid speelt in op de 
vraag van corporaties naar aanknopingspunten bij het opzetten, doorlopen 
en integreren van een DIprogramma en/of SPPproces (strategische perso
neelsplanning). Dit als cyclisch werkproces en participatief traject, waarbij  
zowel leidinggevenden/MT als medewerkers een rol hebben. Het project  
omvat vier pilottrajecten, waarbij een door FLOW geselecteerd advies
bureau corporaties begeleidt en adviseert. Tegelijkertijd zijn de pilots  
lerend ingericht, dus worden parallel aan de uitvoering klankbordgroepen 
gehouden, ervaringen verzameld en een deelbaar stappenplan voor alle 
corporaties ontwikkeld.

Voor dit project zijn begin 2020 twee pilots gestart. Een eerste pilot bestaat 
uit ondersteuning van vier kleine corporaties in Holland Rijnland bij een  
gezamenlijk SPPproces. De tweede pilot, die dezelfde aanpak kent, is  
gestart bij twee corporaties in het noorden. Zij koppelen aan het SPPproces 
ook een aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De geplande 
activiteiten zijn vanwege de coronamaatregelen wat vertraagd. Het stappen
plan, dat per fase in de cycli linkt naar passende FLOWinstrumenten, kon 
daarentegen juist sneller worden opgepakt. Dit stappenplan zal naar  
verwachting begin 2021 sectorbreed gebruikt kunnen gaan worden. 

Gedurende de pilots wisselt een groeien
de klankbordgroep van deelnemende  
corporaties ervaringen uit en vult het 
stappenplan verder aan. Het stappenplan 
staat op de website. Een deel van de  
instrumenten is op maat gemaakt voor  
de sector; deze publiceert FLOW via  
Mijn FLOW.

FLOW beoogt met deze twee en eventuele volgende pilots dat dit deelbare 
handvatten en best practices voor andere corporaties oplevert. Omdat de 
behoeften van corporaties uiteenlopen, biedt FLOW extra handvatten aan, 
in de vorm van gespecialiseerde DIadviseurs en SPPDItrainingen voor HR, 
OR, directeurbestuurders en leidinggevenden.
flowweb.nl/spp-di 

Project: Arbeidsmarktonderzoek 2021
Subsidie: ESF 

Eind 2020 begon FLOW met de voorbereiding om in 2021 opnieuw een  
Arbeidsmarktonderzoek voor de sector te publiceren. Het bestuur van 
FLOW heeft een stuurgroep ingesteld. Deze zal inzichten en ervaringen  
uit het Arbeidsmarktonderzoek 2019 optimaal benutten. Nieuwe ontwikke
lingen en behoeften zijn geïnventariseerd om het nieuwe onderzoek qua 
actualiteit, kwaliteit en bruikbaarheid voor FLOW en de sector nóg verder  
te verbeteren.

Project: DI-adviseurs
Subsidie: ESF 

Het project DIadviseurs is in 2019  
gestart. Doelstelling is om via vijf geselec
teerde, gekwalificeerde adviseurs de ruim 
honderd nietregiocorporaties actief te 
benaderen en een passend aanbod op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid 
te geven. Deze vijf DIadviseurs vormen 
in 2020, samen met de geüpdatete pool 
loopbaanadviseurs, de externe ambassa
deurs die actief duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers en corporaties stimu
leren.

Het werk van de DIadviseurs werd in 2020 beïnvloed door corona; veel  
geplande bezoeken konden niet doorgaan. Desondanks was het een 
vruchtbaar jaar. De adviseurs hebben kennisgemaakt met veel corporaties 
en flink geïnvesteerd in hun netwerken bij regionale projectleiders en  
loopbaanadviseurs. Ook hebben ze energie gestoken in het uitbreiden  
van hun kennis over FLOW, het instrumentarium en de vernieuwde integrale 
 website. Daarnaast hebben ze in werkgroepjes een FLOWbasispresentatie  
en basisworkshop ontwikkeld. Bovendien pakten de DIadviseurs actuele  
verzoeken en vragen op. Bijvoorbeeld een bijdrage aan de online  
FLOW #hoedansessie over DI als onderdeel van reguliere business, en  
gesprekken met leidinggevenden van corporaties in NoordHolland over  
leidinggeven op afstand.
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Met name in het laatste deel van 2020 hebben de DIadviseurs ondanks  
corona toch weer een flink aantal – verdiepende – contacten met corporaties 
gehad. Met het nieuwe jaar in zicht bleken vaak thema’s als SPP, de vernieu
wing van de beoordelingscyclus en online leren een aanleiding om met de 
DIadviseur te sparren en verwezen te worden naar FLOW of andere corpo
raties. Verder zijn er een paar corporaties waarbij de DIadviseur samen met 
twee regio’s onderzoekt hoe de corporaties het beste kunnen aansluiten, 
als nieuwe regio of ieder bij bestaande regio’s in de buurt.

 
Project: G-factor  
 (Inclusief werkgeverschap)
Subsidie:  geen; FLOW-budget

De FLOW Gids voor inclusief werkgever
schap, voorheen Gbox van FLOW, is de 
afgelopen jaren veel gebruikt. Samen 
met het spoorboekje banenafspraak van 
het O&Ofonds voor sociale werkvoorzie
ning geeft het handvatten gericht op het 
in dienst nemen en houden van mensen 
met een arbeidsbeperking. 

In februari 2020 is het deel over inclusief werkgeverschap op de website  
vernieuwd. De urgentie (cao en arbeidsmarkt) én de toegevoegde waarde  
(wat levert het op) lagen aan de basis hiervan. De inhoud is sterk ingekort en 
vormgegeven als een compacte FLOW Gids voor inclusief werkgeverschap. 
Onderdeel van de update is een aantal nieuwe video’s, opgenomen bij  
corporatie Portaal, die inspireren en bewijzen dat het werkt.
flowweb.nl/inclusief-werkgeverschap

Project: SPDI-project cao-partijen en projecten FLOW
Subsidie:  geen; FLOW-budget

Vanuit het SPDIproject (Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid)  
zijn vier corporaties geselecteerd voor een DItraject. Het SPDI heeft dit 
met FLOW afgestemd; opgedane kennis levert voordeel op voor alle corpo
raties. Het SPDIproject heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste 
instrumen ten van FLOW om de geselecteerde corporaties hierover te infor
meren én te bevragen. FLOW ontving daaruit waardevolle feedback over de 
bekendheid en het gebruik van die instrumenten. De feedback is meegeno
men bij de doorontwikkeling van die instrumenten én in marketingacties. 

Andersom heeft FLOW de informatie van het SPDI over de wensen van de 
nietgeselecteerde corporaties opgepakt. Dit heeft geleid tot twee projecten 
bij twee corporaties: een DISPPpilot en de ondersteuning van de klank
bordgroep en de ontwikkeling van een stappenplan. Beide vallen onder het 
project Handvatten implementeren personeelsbeleid voor leidinggevenden, 
zie pagina 28. Een derde corporatie gaat met behulp van de DIadviseur zelf 
verder met een sessie over duurzame inzetbaarheid met leidinggevenden. 
Nog twee andere gaan mede vanwege corona voorlopig niet actief aan de 
slag, maar blijven wel in contact. De overige vijf zijn ook in portefeuille bij  
de DIadviseurs om te benaderen; enkele van hen zijn ook al aangesloten  
bij een regionaal samenwerkingsverband en geadviseerd om binnen dat 
collectief mogelijkheden te verkennen.

Twee corporaties ronden het traject niet af binnen de afgesproken tijd. Dit 
in verband met de duur van de ESFsubsidie en onvoldoende tijd binnen de 
corporatie. Bij één corporatie is advies uitgebracht en bij één corporatie zit 
het project in de afrondende fase. Als alle trajecten zijn afgerond, wordt het 
eindrapport opgesteld en aangeboden aan de caopartijen en het FLOW 
bestuur.

Projecten: - Trainingen per doelgroep Leidinggevenden 
 - Leiderschaps-/cultuurprogramma
 - Mobiliteit en veranderkracht leidinggevenden 
 - Constructief werkklimaat
Deze vier projecten vormen gezamenlijk: Aanbod leidinggevenden
Subsidie:  ESF 

De voorbereiding heeft in 2019 plaatsgevonden; in 2020 heeft FLOW het 
aan bod leidinggevenden concreet gemaakt. Last minute heeft FLOW nog 
aanpassingen doorgevoerd zodat het aanbod aansloot op de door corona 
enigszins veranderde vraag. De vertraging hierdoor woog op tegen de  
toegevoegde waarde.
FLOW is snel ingesprongen op de coronamaatregelen met het webinar  
Leiding geven op afstand (108 inschrijvingen). Vervolgens zijn twee eendaagse 
trainingen, een masterclass en een leiderschapsprogramma ontwikkeld en 
gestart. 

Al het aanbod is in samenwerking met de regio’s ontwikkeld en staat op 
watdoejijmorgen.nl.
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Mobiliteit en veranderkracht leidinggevenden
Het project Mobiliteit en veranderkracht faciliteert een tweeledige ontwikke
ling van leidinggevenden. Enerzijds de veranderkracht die leidinggevenden  
inzetten en anderzijds het inzicht in hoe je eigen drijfveren, talenten en  
capaciteiten zich verhouden tot de veranderingen in je functie als leiding
gevende. Het behelst een drie maanden durende masterclass met een  
combinatie van training, intervisie en loopbaangesprekken (Loopbaanwijzer). 
De eerste groepen zijn in 2020 gestart.

Onder hetzelfde project valt een scan van de veranderkracht van directeur 
bestuurders, waarmee hun eigen leer en ontwikkelcapaciteit in beeld wordt 
gebracht. Aan dit onderzoek deden twintig bestuurders mee, te weinig 
voor wetenschappelijke conclusies. Wel dienen de uitkomsten als basis voor 
groepsbijeenkomsten, waarbij de onderlinge dialoog over de veranderop
gaves en veranderkracht centraal staan. Bestuurders en FLOW worden hier 
wijzer van. De groepsbijeenkomsten zijn vanwege corona eerst uitgesteld.

Constructief werkklimaat
Doel van het project Constructief werkklimaat is om een aanpak en prak
tische oplossingen te ontwikkelen die tot een constructief werkklimaat leiden.  
Opdat medewerkers en leidinggevenden een open, ontwikkelgericht gesprek  
gaan voeren over leren en (loopbaan)ontwikkeling. Het project start met  
een onderzoek, deels bestaand uit een quick scan (kort bureau onderzoek) 
van wetenschappelijke kaders en voorbeelden uit de praktijk, en deels uit 
een praktijkonderzoek. Dit alles in cocreatie met leidinggevenden en  
medewerkers. 

Project: Regionale samenwerking   
 ondersteunen
Subsidie:  geen; FLOW-budget

Begin 2020 hebben de programma
managers de stuurgroepen van de  
elf regionale samenwerkingsverbanden 
bezocht. Dit met het doel de verlenging 
van de samenwerking te bekrachtigen;   
de samenwerkings overeenkomst plus 
websiteovereenkomst werd getekend  
en de Regiowijzer overhandigd. 
Mooi nieuws: er is een twaalfde FLOW 
regio opgericht, namelijk Corpoconnect 
ZuidHolland Zuid. Dit betreft vier corpo

raties in de Drechtsteden en is een afsplitsing van het inmiddels erg groot  
geworden Corporaties in Beweging. Ook zij hebben de overeenkomsten 
getekend en zijn voortvarend van start gegaan met een website via FLOW 
plus de gehele vernieuwde FLOW omgeving die op dat moment net live ging.

FLOW is in gesprek met het HR netwerk van regio Twente om zich ook als 
regionaal samenwerkingsverband aan te sluiten. Ze hebben al deelgenomen  
aan het projectleidersoverleg en hebben dit jaar gewerkt aan hun plan en 
merk, daarbij uitgaand van samenwerking met FLOW zodat deelnemende 
corporaties daar vanaf de start direct gebruik van maken.

Om deze kleine nieuwe regio’s bij de opstart te ondersteunen, kunnen ze 
onder voorwaarden een eenmalige beperkte bijdrage ontvangen van FLOW 
als tegemoetkoming in de kosten van een projectleider. 

Het aantal samenwerkingsverbanden dat regionale inschrijvingen via  
watdoejijmorgen.nl laat lopen, neemt langzaam toe.

Met de invoering van de coronamaatregelen heeft FLOW de regionale  
samenwerking vooral ondersteund door in videomeetings met alle project
leiders ervaringen uit te wisselen. Dit ging over de effecten op de corporaties 
en wat dit aan kansen of consequenties oplevert voor de samenwerkings
verbanden. Het leverde veel inzichten op en is vooral benut om bestaand 
aanbod meer relevantie te geven (online leeraanbod) of versneld nieuw  
aanbod te ontwikkelen (webinars over veel door corporaties gevraagde  
onderwerpen op het gebied van duurzame inzetbaarheid).

De programmamanagers zorgen ervoor dat de regionale projectleiders 
goed geïnformeerd blijven. Dit doen zij via mailupdates en overleggen,  
in 2020 zowel fysiek als online. Tijdens die projectleidersoverleggen ging 
het over het onderzoek Leren en Werken in coronatijd, de mogelijkheden 
van regionale expertpools en het aanbod voor leidinggevenden.

De fysieke bijeenkomst in september stond met name in het teken van  
de regionale jaarplannen voor 2021 en de strategische thema’s waarop  
de regio’s zich richten. 

Thema’s zijn onder andere:
• het nieuwe werken naar aanleiding van corona (vitaliteit, welzijn, verzuim)
• werken in de corporatie van de toekomst
• leven lang leren en lerende organisatie
• netwerken en kennisdelen
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• inclusie / 4 generaties / diversiteit (goed werkgeverschap)
• leidinggevenden en de rol van een samenwerkingsverband bij fusies.

Zo kunnen de regio’s en FLOW inhoudelijk gezamenlijk optrekken en  
elkaar versterken. Later in het jaar is ook besproken om in de marketing  
en communicatie samen te werken, bijvoorbeeld door te werken met een  
issuekalender.

In het laatste kwartaal is met de projectleiders gekeken naar raakvlakken 
tussen de verschillende jaarplanthema’s, bijvoorbeeld door gezamenlijk 
evenementen of andere activiteiten te organiseren. Ook op activiteiten  
zoals traineeprogramma’s, vakinhoudelijke netwerken en onboarding  
bijeenkomsten leren projectleiders van elkaar en stimuleert FLOW die  
uitwisseling via het projectleidersoverleg. Daarnaast spart men als gelijk
gestemden over wat de toegevoegde waarde van de regio is, bijvoorbeeld 
in relatie tot langdurig thuiswerken door corona, en met het oog op de  
toekomst van het werkveld. Het is belangrijk om daarbij stil te staan en als 
FLOW mee te denken. In het laatste kwartaal kwam dat bijvoorbeeld van  
pas bij de verlenging van de samenwerking met een van de regio’s, en bij 
de verandering van koers van een andere regio. FLOW wordt hierbij door  
de deelnemende corporaties nog steeds gezien als essentiële partner,  
expert en pilaar voor de sector. 
 
Ook websiteovereenkomsten vallen onder de regionale samenwerking; 
deze gelden nog tot juli 2021.

Regulier

Project: Employability Portal (inclusief Strategisch Opleidingsplan  
 en Talentmanagement)
Subsidie:  geen; FLOW budget

De oude Employability Portal is per 1 april 2020 opgeheven. Gebruikers  
zijn zorgvuldig begeleid naar de nieuwe omgeving op flowweb.nl. FLOW is 
nieuwe voorwaarden overeengekomen met 28 geselecteerde loopbaan
adviseurs. Twee verbeteringen voor gebruikers springen in het oog: een 
aantrekkelijker tarief en keuze uit minimaal drie loopbaanadviseurs per  
provincie.

In de verplichte thuiswerkperiode door de coronamaatregelen heeft de 
Loopbaanwijzer een nieuwe actualiteit gekregen: sommige medewerkers 
komen nu versneld tot inzicht dat ze weer meer of juist minder voldoening 

halen uit hun werk, hebben behoefte aan reflectie over alle veranderingen 
in werk en privé, of hebben opeens tijd over voor een test of gesprek. FLOW 
en de loopbaanadviseurs hebben hierop ingespeeld, onder andere door 
snel loopbaangesprekken online te gaan voeren. Ook is er snel een webinar 
ontwikkeld. 
De aanwezige expertise binnen de pool van 28 FLOWloopbaanadviseurs 
kwam hierbij direct van pas. Dit is een voorbeeld dat laat zien hoe de  
ingezette netwerksamenwerking toegevoegde waarde oplevert voor  
medewerkers en FLOW zelf. Het aantal bezoekers van de Loopbaanwijzer  
is door de actualisering van het aanbod gestegen.

Maak werk van je loopbaan
FLOW heeft met drie loopbaanadviseurs een nieuw 
programma voor een dagdeeltraining Maak werk van je 
loopbaan ontwikkeld. In deze training kunnen medewer-
kers hun inzichten uit de tests delen met anderen en in 
groepsverband werken aan de vertaling in een actieplan. 
De training is online, blended en als webinar aangeboden 
via watdoejijmorgen.nl. Als verlengstuk van de Loop-
baanwijzer biedt FLOW deze training kosteloos aan.  
Een aantal regionale samenwerkingsverbanden had  
direct animo voor Maak werk van je loopbaan.

Tegen het eind van 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met de  
loopbaanadviseurs met een jaar verlengd. De adviseurs worden continu  
bij geschoold om ervoor te zorgen dat ze de loopbaangesprekken optimaal 
kunnen koppelen aan alle mogelijkheden die FLOW biedt. De ambitie van 
FLOW voor 2021 is een stijging van minimaal vijftien procent van het aantal 
tests en gesprekken ten opzichte van 2020.

Project: Beheer en onderhoud platform leren & ontwikkelen
Subsidie: geen; FLOW-budget

Niet alle kosten voor het scholingsplatform leren & ontwikkelen  
(watdoejijmorgen.nl) zijn subsidiabel. Deze post is voor kosten die  
gerelateerd zijn aan het beheer en het onderhoud van watdoejijmorgen.nl. 
Denk aan licenties, onderhoudsabonnementen et cetera.
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Project: Promotiemateriaal corporatiesector
Subsidie: geen; FLOW-budget

In 2020 heeft Aedes een werkgroep opgericht met P&O’ers om samen  
te werken aan nieuw promotiemateriaal voor de corporatiesector. Dat is  
nodig, want lang niet iedereen weet hoe leuk en uitdagend het is om bij  
een corporatie aan de slag te gaan. Een gemiste kans, want corporaties zijn 
op zoek naar jonge talenten en gemotiveerde doorstromers. Bovendien is 
er een mismatch tussen huidige en toekomstige competenties en kunnen 
nieuwe, potentiële werknemers zich moeilijk een voorstelling maken van 
veranderende functies. Ook het imago van de sector is onduidelijk en de 
vergrijzing speelt een grote rol binnen de corporaties: 27 procent is 55 jaar 
of ouder. De werkgroep heeft een campagneplan opgesteld waarbij potentiële  
medewerkers woningcorporaties (nog beter) leren kennen als aantrekkelijke  
werkgever. Corporaties en Aedes bundelen zo hun krachten en verspreiden 
dezelfde boodschap. De campagne brengt corporaties positief in beeld bij 
potentiële nieuwe medewerkers via een korte algemene wervingsvideo 
over woningcorporaties als werkgever. Deze video kunnen corporaties  
gebruiken bij de werving van nieuwe collega’s. Daarbij krijgen corporaties 
een gevulde toolkit met onder andere een stappenplan en instructie om zelf 
korte filmpjes te kunnen maken én een online promotiecampagne Werk aan 
Wonen onder de titel ‘Wat doe jij morgen?’. 

Na een uitgebreide selectieronde is in het najaar van 2020 een video
productiebedrijf geselecteerd voor de ontwikkeling van de wervingsvideo 
en aansluitend een marketingbureau voor de online promotiecampagne. 
Voor de video, toolkit en campagne over de corporatiesector als werkgever 
werkt Aedes samen met de werkgroep met P&O’ers. Ook worden de  
behoefte en ideeën getoetst door onderzoek via de Aedescommunities  
en raadpleging van het netwerk Jong Aedes. De verwachting is dat de  
campagne – die een jaar gaat lopen – voor de zomer van 2021 start.

Projecten Aedes

De FNV had voor 2020 een aantal activiteiten gepland op het gebied  
van psychosociale arbeidsbelasting en persoonlijke ontwikkeling. Deze  
activiteiten waren gericht op persoonlijk contact en hadden een vorm waarin  
groepen mensen bij elkaar kwamen. Als gevolg van de coronapandemie en 
de maatregelen daaromheen, konden deze activiteiten helaas niet doorgaan. 
Wél werd de inhoud van de toolbox GO with the FLOW geactualiseerd om 
daarmee, zodra het weer kan, op pad te gaan.

Project: GO with the FLOW
Subsidie: geen; FLOW-budget

De inhoud van deze toolbox is in 2020 geactualiseerd.

Projecten FNV
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Project: Mantelzorg
Subsidie: geen; FLOW-budget

In 2020 heeft CNV Zorgzaam, onderdeel van CNV Vakmensen, onderzoek 
gedaan naar de combinatie van werk & zorg (mantelzorg). Dit onder de  
titel Zorgen dat werkt niet lekker. Er zijn 1.300 corporatiemedewerkers  
benaderd, waarvan er zo’n 10 procent heeft meegedaan. 

42 procent van de deelnemers heeft mantelzorgtaken naast het werk.  
Dit ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Werknemers die zorgtaken 
met werk combineren, werken vaker in deeltijd. In het onderzoek werd de 
vraag gesteld of er problemen worden ervaren in de combinatie werk en 
zorg. Vaak werd genoemd dat er te weinig tijd of zelfs geen tijd meer is  
voor jezelf. Het risico tot overbelasting ligt dus op de loer.

Bij mantelzorgers is de zorg over de financiën een bijkomend gevolg  
(minder inkomsten, extra kosten). Veel werknemers vinden het moeilijk  
om hun persoonlijke situatie te bespreken op het werk. Terwijl juist het  
bespreekbaar maken kan helpen bij het zoeken naar een gezonde balans 
tussen werk en privé. 

Er zijn veel regelingen, maar veel mensen weten niet welke voor hen van 
toepassing zijn. Zij zien door de bomen het bos niet meer. 

De uitkomsten van het onderzoek geven veel aanknopingspunten om meer 
aandacht te besteden aan het vergroten van de bespreekbaarheid en de  
informatievoorziening. 

Projecten CNV Vakmensen

Project: Unie project 2020
Subsidie: geen; FLOW-budget

De Unie had voor 2020 een aantal activiteiten gepland op het gebied 
van werkdruk voor OR en potentiële ORleden. Als gevolg van de corona
pandemie en de maatregelen daaromheen, konden deze activiteiten  
helaas niet doorgaan.

Projecten De Unie
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Project: Cao-onderhandelingen 2020
Subsidie: geen; FLOW-budget

De kosten die gemaakt worden voor de caoonderhandelingen worden  
volgens afspraak betaald uit de premiegelden van FLOW.

Project: Opzetten (intersectorale) lerende netwerken op gebied van DI
Subsidie: geen; FLOW-budget

FLOW participeert in het netwerk van O&Oorganisaties. Bij sectorover
stijgende vraagstukken, in het bijzonder rond een Leven Lang Ontwikkelen 
(LLO), kunnen O&Oorganisaties van elkaar leren en met elkaar innoveren. 
De komende jaren richten de O&Oorganisaties zich op het versterken van 
hun onderlinge samenwerking, omdat de arbeidsmarkt niet ophoudt waar 
de sector eindigt. 

In het laatste kwartaal van 2020 is een nieuwe projectleider gestart. Doel 
van het project is om bestaande netwerken op het gebied van duurzame  
inzetbaarheid, zoals het landelijk netwerk O&Ofondsen en intersectorale 
netwerken op regionaal niveau, te inventariseren en de lerende werking  
van deze netwerken te stimuleren.

Overige projecten

Project: Jaarplan marketing  
 en communicatie
Subsidie: geen; FLOW-budget

In 2020 zijn de gestelde doelen op het gebied van bekendheid van FLOW  
en het gebruik van het aanbod gehaald. Dit is gerealiseerd dankzij het   
direct inspelen op de nieuwe thuis/hybridewerksituatie met webinars, 
doelgroep onderzoek en een thuiswerkcampagne. Het gewenste bereik  
onder de doelgroep is, mogelijk door de impact van de coronacrisis,  
gedeeltelijk verwezenlijkt. 

De marketingcommunicatiemonitor toont:
• Bekendheid  Bijna twee keer zoveel direct verkeer als in 2019.  

De doelgroep weet FLOW dus te vinden door direct flowweb.nl in te typen.
• Bekendheid  Een verdubbeling in LinkedInvolgers (1.128).
• Gebruik  Een verviervoudiging van verkeer naar de vernieuwde  

Loopbaanwijzer met als resultaat 588 voltooide interessetesten  
en 290 voltooide capaciteitentesten.

• Gebruik  1.091 nieuwe FLOWaccounts op de vernieuwde website. 
• Inspelen op doelgroepbehoefte & actualiteit  Thuiswerken in de  

top 5 van meest geraadpleegde pagina’s.

Vernieuwde website (februari)
Begin 2020 is de vernieuwde website 
van FLOW (flowweb.nl) gelanceerd. Eén 
plek voor corporaties en corporatiemede
werkers waar alles overzichtelijk bij elkaar 
staat om goed, gezond en gemotiveerd 
te blijven werken. In de site zijn de nieuwe 
 Loopbaanwijzer, het nieuwe Kansenportaal 
en eind 2020 de FLOW Arbo Portalcontent geïntegreerd.

De vernieuwde site is onder de aandacht 
gebracht via een communicatietool kit (in 
de nieuwe huisstijl met beeldmateriaal)  
en een animatievideo over FLOW. 
flowweb.nl/mijn-flow-video 
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Kort na de lancering begon de corona
crisis; FLOW speelde hier direct op in met 
onder andere een thuiswerkpagina met 
relevante informatie, tips en tools, maar 
ook met webinars en de mogelijkheid  
om loopbaangesprekken ook online te 
voeren. 

Na de zomer startte FLOW met een online 
 thuis werk campagne. Een campagne die 
zowel empathie als concrete handvatten 
uit het FLOW aanbod communiceerde.
flowweb.nl/thuiswerken

Het team van FLOW heeft, binnen de 
gestelde coronamaatregelen, toch nog 
geprobeerd om haar gezicht te laten 
zien. Dit is gelukt via onder meer Teams 
gesprekken, webinars en een livestream 
studioevent als onderdeel van de  
#hoedansessies van Aedes.

Naast de maandelijkse marketing communicatiemonitor heeft zes maanden 
na livegang van de geïntegreerde website een evaluatie plaatsgevonden met 
de doelgroep en het team betrokkenen. Conclusie was dat de vernieuwde 
site met passend aanbod positief ontvangen is door de doelgroep, maar dat 
er ook nog verbeterpunten waren. Eind 2020 is FLOW begonnen de site  
op deze punten aan te passen, zodat het aanbod nog beter aansluit bij de 
behoefte van de doelgroep.

Project: Scholingsplatform leren & ontwikkelen
Subsidie: geen; FLOW-budget

Het scholingsplatform leren & ontwikkelen (watdoejijmorgen.nl) is een  
reservepost geworden voor kosten die niet uit de subsidieregeling ESF  
betaald kunnen worden. Deze kosten zijn gerelateerd aan de ontwikkeling 
van en communicatie rond watdoejijmorgen.nl.

Project: Commissie Gelijkstelling Werkgevers
Subsidie: geen; FLOW-budget

De Commissie Gelijkstelling Werkgevers beoordeelt verzoeken van  
instellingen om gelijkgesteld te worden aan een werkgever conform artikel 
1.7.1 tot en met 1.7.3 van de cao Woondiensten voor personeel in dienst van 
woningcorporaties. De organisatie van de commissie ligt bij de sociale  
partners; FLOW draagt de kosten.

Project: Commissie CAO-zaken
Subsidie: geen; FLOW-budget

Caopartijen hebben voor de behandeling van geschillen de Commissie 
CAOzaken ingericht. Dit is een samenvoeging van de vroegere Commissie  
Interpretatie en Dispensatie en de Commissie Geschil en Onderhoud  
Handboek. De organisatie van de commissie ligt bij sociale partners;  
FLOW draagt de kosten.
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2. FLOW - de organisatie
Bestuurlijke samenstelling
Volgens in 1999 gemaakte afspraken was het bestuur ook in 2020  
samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de werkgeverspartij  
Aedes vereniging van woningcorporaties en drie vertegenwoordigers  
van de werknemerspartijen FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Op 12  
mei 2020 heeft er een functiewisseling binnen het bestuur plaatsgevonden. 
Janneke Waage heeft het voorzitterschap van Eric de Ceuster namens de 
werk nemerspartijen overgenomen. De bestuurssamenstelling per eind  
december 2020 staat in de bijlagen.

Personele invulling
In 2020 was Johannes Osinga directeur van FLOW. Het programma
management is gevoerd door Karima Smit en Patricia Willemsen. Het  
officemanagement is verzorgd door Monique de Bruin en de ondersteuning 
van het programmamanagement werd gedaan door Kirsten Vlaanderen.

De financiële administratie is uitgevoerd door MTH accountants/adviseurs. 
De accountantscontrole is net als voorgaande jaren uitgevoerd door AKSOS 
Accountants B.V. te Zwolle. Tot slot is de communicatie uitgevoerd door  
Sabine Janssen en Inge van der Brug.

Huisvesting
FLOW huurde tot 30 juni 2020 een deel van het pand aan de Kadegriend 
9 in AlmereHaven zelfstandig van M7 Real Estate. Vanaf 1 juli 2020 huurt 
FLOW de begane grond van een pand aan de Berencamperweg 8 te Nijkerk 
van Van den Tweel Groep.

Beschikbaar: ruim 2 miljoen
De begroting van 2020 is in de bestuursvergadering van 3 december 2019 
behandeld en vastgesteld. Net als in 2019 ligt er onder deze begroting een 
werkplan. Dit is een uitvloeisel van het ondernemingsplan waarbij besloten 
is FLOW te transformeren van een subsidieorganisatie in een organisatie  
die op basis van een werkplan de gelden alloceert. FLOW initieert nu de 
projecten op basis van de vraag vanuit de sector. Er is daarom geen sprake 
meer van financiële ondersteuning van projecten, maar financiering van  
projecten die zijn afgesproken in het werkplan. De beschikbare gelden  
voor de reali satie van het werkplan waren voor 2020 bijna 2 miljoen euro. 
Dit heeft te maken met de ESFsubsidie die FLOW heeft verworven.
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3. Financieel verslag

1. Balans per 31 december 2020

2. Staat van baten en lasten over 2020

3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4. Toelichting op de balans per 31 december 2020

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

6. Overige toelichting

FLOW Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
voor resultaatbestemming

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 19.433 20.187
Huurdersinvesteringen 56.101 -

75.534 20.187

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 10.274 7.274

Vlottende activa

Overige vorderingen  (3)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 366
Overige vorderingen 1.099.000 1.099.000
Overlopende activa 499.416 432.853

1.598.416 1.532.219

Liquide middelen  (4) 3.000.042 3.262.308

 4.684.266 4.821.988

     
Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

- 4 - 

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Algemene reserve 2.380.419 2.173.532
Bestemmingsreserves 2.105.489 2.422.636

4.485.908 4.596.168

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 145.387 169.334
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 22.614 19.648
Overige schulden - 431
Overlopende passiva 30.357 36.407

198.358 225.820

 4.684.266 4.821.988

- 5 - 
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Budget 2020

€

Realisatie 2019

€

Baten

Baten  (7) 12.000 - -
Baten uit fondsenwerving  (8) 1.920.468 1.804.000 1.785.812
Subsidiebaten  (9) - - 950.516

Som der baten 1.932.468 1.804.000 2.736.328

Lasten

Besteed aan de doelstellingen                                                      
                                                   

Projectkosten  (10) 999.217 844.000 2.354.938

Lonen en salarissen  (11) 271.364 320.000 371.695
Sociale lasten  (12) 108.767 140.000 108.695
Afschrijvingen materiële vaste activa  (13) 10.756 15.000 7.916
Overige personeelslasten  (14) 43.888 65.000 66.275
Huisvestingslasten  (15) 47.454 67.000 34.417
Kantoorlasten  (16) 43.610 33.000 36.889
Autolasten  (17) 44.184 49.000 48.614
Verkooplasten  (18) 24.268 37.000 36.010
Algemene lasten  (19) 128.562 100.000 124.611

722.853 826.000 835.122

Som der lasten 1.722.070 1.670.000 3.190.060

Financiële lasten  (20) -3.511 -1.000 -1.066

Resultaat 206.887 133.000 -454.798
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Het bevorderen dat medewerkers en corporaties zich permanent ontwikkelen om zo steeds bij de tijd te zijn. Dit
moet leiden tot professionele lerende medewerkers die breed inzetbaar zijn en zelf hun loopbaan vormgeven. Maar
ook moet dit leiden tot professionele verantwoordelijke werkgevers die medewerkers duurzaam inzetten en
begeleiden.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (statutaire zetel Almere, geregistreerd onder KvK-nummer
41209327) is gevestigd op Berencamperweg 8 te Nijkerk.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 organisaties-zonder winststreven opgesteld.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin
ze voorzienbaar zijn.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

De dekkingsgraad van het pensioenfonds SPW is per balansdatum 109,4%.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
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Financiële vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In
dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente
belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige
belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In
dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen
tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten
op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan
de koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De kostprijs van deze
verkopen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Subsidies

Subsidies van overheden worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afwijkingen tussen
toegezegde susidies en de gerealiseerde bedragen worden verwerkt in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar
kunnen worden vastgesteld. De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan
worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings-
of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Huurders-
inves-

teringen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Kostprijs 55.292 - 55.292
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -35.105 - -35.105

20.187 - 20.187

Mutaties 
Investeringen 7.067 59.036 66.103
Afschrijvingen -7.821 -2.935 -10.756

-754 56.101 55.347

Boekwaarde per 31 december 2020
Kostprijs 62.359 59.036 121.395
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -42.926 -2.935 -45.861

19.433 56.101 75.534

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Huurdersinvesteringen  20
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2. Financiële vaste activa

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Waarborgsom huur Kadegriend 9 Almere 7.274 7.274
Waarborgsom huur Berencamperweg 8 Nijkerk 3.000 -

10.274 7.274

Lening "De Corporatie Academie"

Stand per 1 januari 454.538 461.248
Aflossing boekjaar - -6.709
Voorziening -454.538 -454.539

Stand per 31 december - -

In voorgaande boekjaren is een lening ad. € 500.000 uitgegeven aan de Stichting de Corporatie Academie (voorheen
Woonwijs). Op basis van de financiële positie van Stichting de Corporatie Academie (voorheen Woonwijs) alsmede de
resultaten van deze stichting heeft Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties een voorziening
opgenomen ter grootte van de hoofdsom in verband met de onzekerheid omtrent de inbaarheid van de lening. Het
is vooralsnog de verwachting dat Stichting de Corporatie Academie (voorheen Woonwijs) mogelijk niet aan haar
betalingsverplichtingen richting Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties kan voldoen. Uit
voorzichtigheid is derhalve de complete lening voorzien. De voorziening op de lening zal jaarlijks worden
geëvalueerd. Mogelijk zal de voorziening in de toekomst, afhankelijk van de financiële situatie van Stichting de
Corporatie Academie (voorheen Woonwijs), alsnog (gedeeltelijk) vrijvallen.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Overige vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 366
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Co-financiering Mismatch opheffen door leren en ontwikkelen 478.514 478.514
Co-financiering Intersectorale en lokale mobiliteit 405.538 405.538
Co-financiering Werkdruk en zelfsturing en regie 214.948 214.948

1.099.000 1.099.000

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen uit de sector 478.938 417.325
Huur - 7.543
Te verrekenen betalingen met "Werkgroep 1 miljoen" 11.729 -
Diversen 3.000 -
Vooruitbetaalde kosten 5.749 1.276
Aflossing lening Stichting "De Corporatie Academie" over boekjaar - 6.709

499.416 432.853

4. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 837.440 837.531
Coöperatieve Rabobank U.A. 816.304 816.358
ING Bank N.V. 1.346.298 1.608.419

3.000.042 3.262.308
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€Algemene reserve

Stand per 1 januari 2.173.532 2.628.330
Resultaatbestemming 206.887 -454.798

Stand per 31 december 2.380.419 2.173.532

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 2.422.636 947.184
Toegekende budgetten in boekjaar 1.421.597 3.143.256
Uitgaven aan projecten in boekjaar -1.316.364 -879.486
Resultaat bij vrijval of afroming projecten -422.380 -788.318

Stand per 31 december 2.105.489 2.422.636

6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 145.387 169.334

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.520 -
Loonheffing 12.803 13.287
Pensioenen 7.291 6.361

22.614 19.648
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige schulden

Nettolonen - 431

Overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting 19.470 16.925
Reservering eindejaarsuitkering 4.387 4.387
Accountantskosten 6.500 6.500
Nog te ontvangen facturen inzake projecten - 8.378
Overige overlopende passiva - 217

30.357 36.407

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige lease verplichtingen

De stichting is een viertal operational leaseverplichtingen aangegaan, waarvan de verplichtingen € 36.766 op jaarbasis
bedragen. 

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de vennootschap zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met juni 2025 terzake de huur van
bedrijfsruimte (€ 11.688 per jaar).
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
7. Baten

Managementfee 12.000 -

8. Baten uit fondsenwerving

Ontvangen bijdrage werkgevers en werknemers 1.920.468 1.785.812

9. Subsidiebaten

Aanvraag Co-financiering - 1.099.000
Afrekening Europese overheidssubsidies - -148.484

- 950.516

Besteed aan de doelstellingen                                                                                
                         

10. Projectkosten

Toekenningen aan projecten 1.421.597 3.143.256
Vrijval door afroming van toegekende budgetten -422.380 -788.318

999.217 2.354.938

11. Lonen en salarissen

Bruto lonen 343.269 368.332
Mutatie vakantiegeld 2.545 3.363
Externe projectmanagers 64.832 -
Doorbelaste personeelslasten naar projectkosten -139.282 -

271.364 371.695

12. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 45.971 51.122
Premies pensioenen 62.796 57.573

108.767 108.695

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam (2019: 5) op basis van een fulltime
dienstverband.
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Afschrijvingen

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
13. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 7.821 7.916
Huurdersinvesteringen 2.935 -

10.756 7.916

Overige lasten

14. Overige personeelslasten

Inhuur derden 29.859 29.388
Reis- en verblijfslasten 315 1.196
Onkostenvergoedingen 4.200 4.388
Geschenken personeel 250 -
Kantinelasten 1.264 1.421
Opleidingslasten 3.508 10.653
Werving en selectielasten 726 15.986
Overige personeelslasten 3.766 3.243

43.888 66.275

15. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 18.811 28.614
Schoonmaaklasten 10.934 5.456
Bewakingslasten 2.131 347
Overige huisvestingslasten 15.578 -

47.454 34.417

16. Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 4.843 4.996
Drukwerk 7.125 7.897
Onderhoud inventaris 355 43
Telefoon 5.011 7.105
Porti 241 166
Contributies en abonnementen 18.496 15.127
Overige kantoorlasten 7.539 1.555

43.610 36.889

17. Autolasten

Leaselasten 44.067 46.985
Verkeersovertredingen 5 243
Overige autolasten 112 1.386

44.184 48.614
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Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
18. Verkooplasten

Reclame- en advertentielasten 206 2.626
Representatielasten 2.402 7.674
Kosten onderhoud internetsite 21.660 25.710

24.268 36.010

19. Algemene lasten

Accountantslasten 31.987 26.874
Administratielasten 933 866
Advieslasten 50.055 51.815
Vrijval voorziening oninbaarheid lening Stichting "De Corporatie Academie" - -6.709
Verzekeringen 6.975 4.617
Kosten beheer APG 12.481 19.025
Notaris lasten 6.772 -
Vergoeding bestuursleden 17.630 17.630
Overige bestuurslasten 1.658 6.935
Overige algemene lasten 71 3.558

128.562 124.611

20. Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -3.511 -1.066
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- 19 -

6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 12 mei 2020. De algemene
vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van de winst 2020

Het bestuur stelt voor om de winst over 2020 ad € 206.887 toe te voegen aan de overige reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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1. Controleverklaring
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AKSOS Assurance B.V. Van Elmptstraat 16-14, 9723 ZL Groningen / Postbus 1121, 9701 BC  Groningen / info@aksos.nl.  
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090149. Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing 

AKSOS heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle 

Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) 
Kadegriend 19 
1356 CA  ALMERE HAVEN 
 
 
Datum    Behandeld door    Kenmerk 
1 juni 2021   Drs. W.A. Barkhof RA   5042/WAB/DH 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van de Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties 
 
A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties te Almere 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties per 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

 De balans per 31 december 2020; 
 De staat van baten en lasten over 2020; en 
 De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
 
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van RJ-Richtlijn 640 moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.  
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:  

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur  en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
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 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over de onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  
 
Groningen, 1 juni 2021 
 
AKSOS Assurance B.V. 
namens deze 
 
 
 
 
drs. W.A. Barkhof RA 
 
 
 

2. Projecten FLOW 2020
De projecten waaraan FLOW in 2020 een bijdrage heeft geleverd, zijn:

Gezondheid & vitaliteit
• Arbo Portal
• Update Arbo Portal
• Arbowerkboeken
• De Stressmanager
• Werkdruk/PSAscan Woningcorporaties)

Motivatie & betrokkenheid
• Doorontwikkeling Loopbaanwijzer/Individuele loopbaanontwikkeling 

(Loopbaanwijzer)
• Digitale en persoonlijke matching (Kansenportaal)
• Evenementen
• Gevorderden (cocreatie met medewerkers om in beweging te komen;  

digitale DIscan)

Balans werk–privé

Vakkennis & vaardigheden
• Doorontwikkeling watdoejijmorgen.nl
• Kennisregisseur
• Voorlichtings/bewustwordingscampagne watdoejijmorgen.nl
• Kennissessies/workshops
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Regulier en integraal

Integraal
• DI Integraal (KOBADItool, medewerkerreis) 
• Handvatten implementeren personeelsbeleid voor leidinggevenden  

(Integrale DISPPpilots + stappenplan)
• Arbeidsmarktonderzoek 2021
• DIadviseurs
• Gfactor ( Inclusief werkgeverschap)
• SPDIproject caopartijen en projecten FLOW
• Aanbod leidinggevenden:

 Trainingen per doelgroep Leidinggevenden 
 Leiderschaps/cultuurprogramma 
 Mobiliteit en veranderkracht leidinggevenden 
 Constructief werkklimaat

• Regionale samenwerking ondersteunen

Regulier
• Employability Portal (inclusief Strategisch Ontwikkelplan  

en Talentmanagement)
• Beheer en onderhoud platform leren & ontwikkelen

Projecten Aedes
• Promotiemateriaal corporatiesector

Projecten FNV
• GO with the FLOW

Projecten CNV Vakmensen
• Mantelzorg

Projecten De Unie
• Unie project 2020

Overige projecten
• Caoonderhandelingen 2020
• Opzetten (intersectorale) lerende netwerken op gebied van DI 
• Jaarplan marketing en communicatie
• Scholingsplatform leren & ontwikkelen
• Commissie Gelijkstelling Werkgevers
• Commissie CAOzaken

FLOW Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

3. Bestuursleden FLOW eind 2020
Charlot Jongerius bestuurslid namens Aedes vereniging van  

woningcorporaties

Eric de Ceuster vicevoorzitter per 12 mei 2020 namens Aedes vereniging 
van woningcorporaties

Janneke Waage voorzitter per 12 mei 2020 namens de FNV

Robbim Heins bestuurslid namens de CNV Vakmensen

Edith Werger bestuurslid namens De Unie
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FLOW maakt werk van morgen  
flowweb.nl

Ontwerp en uitvoering Doop Company - wearedoop.com
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