Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025 vanuit het Aedes onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst.
2020

Vakgebied
Staf
In 2020 heeft Aedes een onderzoek
gedaan naar de ontwikkelingen binnen
corporaties naar 2025 toe. Wat gebeurt
er binnen de corporaties en met welke
veranderingen in de omgeving hebben
zij te maken? Deze ontwikkelingen
zijn per vakgebied in kaart gebracht.
Hiernaast zie je een samenvatting
van resultaten voor jouw vakgebied.
Welke herken jij in jouw corporatie
en jouw dagelijkse werk?

Het werk

• Inhoudelijk managen, voorbereiden,
ontwikkelen van beleid en dit
uitzetten bij afdelingen en mede
werkers die het beleid uitvoeren
• Veel repeterende werkzaamheden
• Veel op uitvoerend/operationeel
niveau
• Besluitvorming ligt bij de managers/
staf/bestuur

Staf

Manager, juridisch adviseur,
HRM-adviseur, communicatie
adviseur, persvoorlichter
Expert, organisatieadviseur,
verandermanager

Systemen

• Losse systemen, processen
en afdelingen

Personeelsbehoefte

• Staf is nu een combinatie van
verschillende technische vaardig
heden, hierdoor is ervaring in deze
specialistische gebieden vereist

Kennis

• Mbo plus-/hbo-niveau
• Inhoudelijke kennis per afdeling
goed op orde

Vaardigheden
en gedrag

• Inhoudelijke kennis van
specialistische gebieden
• Denken in afdelingen
• Denken vanuit hiërarchie

Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025:
• Digitalisering en robotisering maakt
het mogelijk om meer op basis van
data te werken
• Eenvoudige activiteiten worden
gestandaardiseerd en efficiënter
uitgevoerd
• Veranderende omgeving en
dienstverlening vraagt belangrijke
rol in de transitie van organisatie,
systemen en medewerkers
• Noodzaak tot samenwerking
zowel intern als extern vraagt
cultuurverandering en transitie

2025
• Motiveren en adviseren van afdelingen
en functionarissen en meer sturen op
soft skills waarbij beleid en richting
gezamenlijk worden bepaald in plaats
van top-down aanpak
• Door toename van robotisering
en automatisering verminderen
repeterende werkzaamheden
• Toename in beheersmatige,
projectmatige en adviserende
werkzaamheden
• Afname van midden- en lijnmanagers
door opkomst zelfsturende teams
• Besluitvorming komt meer decentraal
te liggen, management is kaderstellend
• Eén integraal systeem waarin meer
dere specialismen samenkomen en
waar staf, bestuur en management
overkoepelend naar kijken
• Blijft kwantitatief ongeveer gelijk,
wel andere samenstelling: minder
uitvoerend meer expert
• Mbo plus-/hbo-niveau
• Van inhoudelijk naar voorspellen
en vooruitkijken
• Kennis van ict-systemen om digitaal
samen te werken
• Kennis van teamontwikkeling,
verbinding en coachen
• Adviesvaardigheden
• Project en verandermanagement:
leidinggeven aan transities/
veranderingen
• Intern en multidisciplinair
samenwerken
• Servicegericht en dienstverlenend
• Communiceren
• Informatievaardigheden

