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Woord vooraf
Een huis is voor mensen meer dan een stapel stenen. Het is een veilige basis om volwaardig mee te
kunnen doen. Op dit moment vindt lang niet iedereen gemakkelijk een geschikt en betaalbaar huis in
de woonplaats waar hij of zij wil wonen. Elke dag opnieuw werken woningcorporaties er hard aan om
woningzoekenden een plek te bieden waar ze prettig kunnen wonen. Dit doen zij in samenwerking met
allerlei partijen uit de bouw, de zorg, het maatschappelijk werk, overheden en huurdersorganisaties.

Ook in 2020. Een jaar dat gewoon begon maar
waarin we al snel in de greep van de covidpandemie raakten. In korte tijd moest alles anders.
Net als vele andere organisaties hebben woning
corporaties hun dienstverlening opnieuw moeten
uitvinden, omdat zij rekening moesten houden
met risico’s op besmetting bij hun huurders en
medewerkers. Speciale aandacht was er voor de
oudere huurders die noodgedwongen thuis in
quarantaine gingen. Ondanks deze onverwachte
en lastige omstandigheden wisten corporaties
hun dienstverlening op peil te houden. Gemiddeld
waardeerden de huurders de dienstverlening
met een 7,6.
2020 was ook het jaar van een wisseling in ons
bestuur. Voorzitter Marnix Norder vertrok in
januari en na een interim-periode door Tonny van
de Ven trad Martin van Rijn per 1 september aan
als nieuwe voorzitter. Zijn voordracht kon op overweldigende steun in onze vereniging rekenen.

Uit een gezamenlijk onderzoek met de ministeries
van Financiën, Binnenlandse Zaken en Econo
mische Zaken bleek in de zomer van 2020 dat
de opgaven voor de sector in de komende jaren
de inkomsten ver te boven gaan. Willen de
woningcorporaties aan hun maatschappelijke
taken kunnen voldoen, zullen ze daarvoor meer
middelen tot hun beschikking moeten hebben.
En dit is dan ook onze campagne-inzet voor de
Tweede Kamerverkiezingen in 2021.
Aedes ging in het najaar met veel partijen aan
de slag om samen een plan te maken voor de
aanpak van de wooncrisis. Daar is de Actieagenda
Wonen uit voortgekomen die de Aedes-leden op
9 februari 2021 hebben vastgesteld. 34 partijen
hebben de Actieagenda ondertekend met als doel
het wonen hoog op de politieke agenda te krijgen.
Naast goede randvoorwaarden en brede maatschappelijke steun voor ons werk, is het ook

belangrijk om het corporatiewerk zelf slimmer
en beter te organiseren en uit te voeren. De
vereniging heeft in 2020, ondanks de abrupte
omschakeling naar volledig digitaal werken,
zeer actief kennis gedeeld, pilots en proeftuinen
georganiseerd en gewerkt aan het opschalen
van bewezen producten en processen.
Zo zochten we samen met warmtebedrijven,
bouwers en overheden naar mogelijkheden
om schaalsprongen in verduurzaming te combineren met betaalbaarheid. Het gaat daarbij zowel
om energiebesparende als energieopwekkende
maatregelen.
Om meer en sneller nieuwbouw te kunnen
realiseren ondersteunde Aedes corporaties in
het toepassen van innovatieve bouwmethoden.
Digitalisering, opschaling en gezamenlijke inkoop
helpen hierbij. Verder bleek in 2020 uit onderzoek dat de leefbaarheid in kwetsbare wijken onze
aandacht dringend vraagt. Een onvoorziene maar
zeer relevante activiteit was de doorvertaling van
het landelijke onderzoek Opgaven en Middelen
naar de regio. Aedes is op verzoek van samen
werkingsverbanden met leden gestart te analyseren hoe de opgaven in de desbetreffende regio
zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden.
Inmiddels hebben 27 regionale samenwerkingsverbanden met samen meer dan 180 leden zich
hiervoor aangemeld.
Meer over deze activiteiten en onze
belangrijkste resultaten vindt u terug in
deze Terugblik over 2020.
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“Voor huurders en
woningzoekenden
een fijn en betaalbaar
huis in een prettige
buurt. Dat is de
belangrijkste taak voor
woningcorporaties.”
Martin van Rijn
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Betaalbare huren
Woningcorporaties zetten zich in voor betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. Zij doen dat binnen de wettelijke kaders die de overheid
vaststelt voor toewijzing, maximale huurprijzen en de jaarlijkse huurverhoging. Aedes ondersteunt
corporaties door goede randvoorwaarden te bedingen en overleg te voeren met de Woonbond.

Wat hebben we bereikt?

€

54 4 , -

Is de

GEMIDDELDE
HUUR van een

sociale huurwoning

De coronacrisis gaf in 2020 zorgen over de
betaalbaarheid van de huren en over hoe om
te gaan met huurachterstanden. Aedes heeft
daarover in de vereniging gesprekken en
raadpleging georganiseerd. Een meerderheid
van de corporaties bleek voorstander van een
gematigde huurverhoging aangevuld met
ruimhartig maatwerk voor huurders die een
sterke inkomensteruggang meemaakten.
Dit standpunt is steeds bepleit in politiek
Den Haag. In juli hield Aedes een enquête
over maatwerk door woningcorporaties
bij huurbetalingsproblemen.

en de aangepaste vergoedingentabel voor
huurverhogingen na verduurzaming.
Daarover organiseerden we in 2020 extra
regionale bijeenkomsten met corporaties
en een overleg met de Woonbond.

In april verscheen de Corporatiemonitor
Huurbeleid 2020 met eigen onderzoek
naar de huuraanpassingen door corporaties
per 1 juli 2020.

In vijf kennissessies over huurbeleid zijn
corporatiemedewerkers bijgepraat over
de veranderingen in 2020.

Het Sociaal Huurakkoord met de Woonbond
is uitgewerkt met specifiek maatwerk
voor huurders die relatief te duur wonen

Met name het vaststellen van de vergoe
dingentabel is een belangrijke mijlpaal voor
de sector omdat het duidelijkheid geeft over
de verdeling van de kosten tussen huurder
en verhuurder bij verduurzaming. Deze is
dan ook vastgesteld tijdens het verenigings
congres in het najaar.

met een inkomen onder de grenzen voor
passend toewijzen én een huur boven de
voor hen geldende aftoppingsgrens. Daarbij
kwam een compensatie voor corporaties
via de verhuurderheffing. Aedes heeft in de
vereniging hierover een standpunt bepaald
en dit bij het ministerie ingebracht.

	
Gematigde
huurverhoging
	Enquête maatwerk
woningcorporaties
	Specifiek maatwerk
Sociaal Huurakkoord
	Vergoedingentabel
na verduurzaming

In het derde kwartaal werd duidelijk dat
de minister van BZK corporaties wettelijk
wil verplichten tot een recht op eenmalige
huurverlaging. Dit geldt voor huishoudens
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Voldoende huurwoningen
Op veel plekken in Nederland wachten te veel woningzoekenden te lang op een sociale huurwoning
die past bij hun situatie. Woningcorporaties werken aan voldoende, veilige en gezonde woningen voor
iedereen. Dat doen we niet alleen met nieuwbouw, maar ook door in te zetten op innovatie en nieuwe
samenwerkingsverbanden.

Wat hebben we bereikt?

In 2020 zijn er

13.350

corporatiexxxx
woningen
bijgekomen

	VNG, het ministerie van BZK en Aedes
hebben de Taskforce Nieuwbouw opgericht
met als één van de doelen: 150.000
nieuwe woningen bouwen in twee jaar tijd.
	
Om onze ambities op nieuwbouw te
realiseren is in 2020 Team Nieuwbouw
gestart. Met dit team delen we kennis
over het wegnemen van knelpunten in het
nieuwbouwproces. We hebben samen met
corporaties en andere partijen tien webinars
georganiseerd over thema’s als grondbeleid,
hinderende regelgeving en procedures en
het ‘rondrekenen’ van vastgoed. Daarnaast
hebben we publicaties uitgebracht over
tijdelijke woningbouw en over grondbeleid.
	
De Corporatiemonitor Tijdelijke woningen
heeft veel publiciteit gekregen. Ook schreven we een brochure over verplaatsbare
woningen, waarin corporaties hun ervaringen delen.

	
Het kennisprogramma over geïndustrialiseerde en conceptuele nieuwbouw
(De Bouwstroom), dat moet leiden tot
lagere bouwkosten en lagere huurprijzen,
is in 2020 succesvol verlopen. Zo’n
zeventig corporaties in verschillende
regio’s hebben inmiddels stappen gezet
voor een bouwstroom. We hebben online
goed bezochte kennis- en inspiratiesessies
georganiseerd. Bouwend Nederland en
VNG hebben medewerking aan de
Bouwstroom toegezegd. Met BZK is een
aanpak in ontwikkeling om via de City
Deals bouwstromen te formeren in
Woondeal-gemeenten.
	
Verder hebben we met het Netwerk
Conceptueel Bouwen gewerkt
aan de verdere ontwikkeling van
De Woonstandaard.

	
Asbestsanering van vensterbanken
brengt relatief weinig risico met zich mee.
Daarom diende Aedes een verzoek in om
deze werkzaamheden onder risicoklasse 1
te laten vallen. De beoordelingscommissie
van de Inspectie SZW heeft dit verzoek
tot afschaling toegewezen. Samen
met enkele inventarisatiebedrijven en
corporaties probeert Aedes vervolgens
blootstellingsdata te krijgen over werk
zaamheden met asbesthoudende tegellijm.
	
Het rapport Gevangen door belangen van
de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur maakt duidelijk dat het asbeststelsel
een fundamentele herziening nodig heeft.
Na een gezamenlijke brief van Aedes, VNG
en LTO neemt de Tweede Kamer twee
moties aan over de herziening van het
asbeststelsel.
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Taskforce Nieuwbouw
	Corporatiemonitor
Tijdelijke woningen
De Bouwstroom
Rapport Gevangen
door belangen
Brief asbestbeleid
Aedes, VNG en LTO
 est practices voorkomen
B
vocht en schimmel
Podcast: het nieuwe
woningtekort
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Duurzame huurwoningen
In 2050 moeten alle woningen van het gas af. Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van
woningen. Door woningen goed te isoleren en te voorzien van zonnepanelen zorgen wij ervoor dat huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen, met een lage energierekening. En dragen we bij aan
het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

Wat hebben we bereikt?

Inmiddels
Inmiddels zijn
zijn

250.000

corporatiewoningen
voorzien van

ZONNEPANELEN

	Warmtenetten kunnen een alternatieve
warmtebron zijn. Voor de aansluiting
op warmtenetten hebben we met de
warmtebedrijven een Startmotorkader
opgesteld, ondersteund door VNG,
de Woonbond en de ministeries
van BZK en EZK. Om corporaties te
ondersteunen bij het afsluiten van
contracten met warmtebedrijven, stelt
Aedes modelcontracten, handleidingen
en toelichting op wet- en regelgeving
beschikbaar aan leden.

	Voor de herziening van de Warmtewet
hebben we met leden gekeken naar de
mogelijke gevolgen. Hierover hebben we
standpunten vastgesteld en afgesproken hoe
we daar lobby op voeren. In verschillende
werkgroepen, onder andere het Platform
Warmtenetten, buigen we ons met de leden
over vervolgstappen.
	Ter voorbereiding op de invoering van de
NTA 8800 op 1 januari 2021 hebben we
deze nieuwe bepalingsmethode voor
energieprestatie van gebouwen uitgebreid
toegelicht. Onder meer in kennissessies voor
de leden. Vóór invoering van de NTA 8800
heeft Aedes gelobbyd bij het ministerie van
BZK om te kiezen voor een realistische norm
bij standaarden en streefwaarden. Daarnaast
hebben we in een begeleidingscommissie
het onderzoek standaarden en streefwaarden van uitgebreid commentaar voorzien.

	In de Renovatieversneller hebben we, in
nauw overleg met partners, de subsidieregeling uitgewerkt. We hebben twee regiorondes georganiseerd om de mogelijkheden van
de Renovatieversneller toe te lichten.
	Ook vonden er weer etappes van de wijkentour plaats, waarin we met leden goede
voorbeelden deelden over het aardgasvrij
maken van wijken.
	Aedes heeft Fakton onderzoek laten doen
naar de afbouw van de salderingsregeling
zonnepanelen. Dit maakte duidelijk dat
plaatsen van zonnepanelen voor corporaties
bij ongewijzigd beleid onrendabel wordt.
Voor de Tweede Kamer vormde dit onderzoek aanleiding voor een motie.
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Startmotorkader
	
Modelcontracten aansluiting warmtenetten
Warmtewet
NTA 8800
Standaarden en streefwaarden verduurzaming
Renovatieversneller
Wijkentour
aardgasvrije wijken
 nderzoek afbouw
O
salderingsregeling
zonnepanelen
	
Podcast: alle woningen
CO2-neutraal
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Vitale wijken
In Nederland koesteren we de diversiteit van onze wijken. Om dat te behouden moeten we daar continu in
blijven investeren. Corporaties nemen hun verantwoordelijkheid om wijken en buurten leefbaar te houden.
En dat doen ze steeds meer met partners, zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstanties en bewoners.

Wat hebben we bereikt?

	
Veel wijken staan op het punt om te
veranderen in probleemgebieden.
Uit onderzoek blijkt dat de rek er in veel
buurten uit is (rapport Veerkracht in
het corporatiebezit). Dakloosheid en
ondermijning nemen toe. We hebben
dit probleem aangekaart bij de overheid
en met succes. Er is 300 miljoen euro
vrijgemaakt voor zorg en begeleiding
in de wijk.

	
Begin 2020 hebben we samen met onder
meer het ministerie van VWS en Actiz het
congres Thuis in de Wijk georganiseerd.
Ruim 700 professionals ( werkzaam bij
zo’n 200 corporaties) namen deel aan een
programma over de realisatie van woonzorg-concepten.
	
Met het vernieuwde instrument
Beeldkwaliteit kunnen corporaties op
een duidelijke manier afspraken maken
over ‘schoon, heel en veilig’.

	
Het Actieplan weer thuis leidde tot
een serie bijeenkomsten over wonen,
zorg en begeleiding. Daarnaast zijn
er twee handreikingen gepubliceerd
waarmee corporaties de leefbaarheid
kunnen verbeteren met behulp van data:
Handreiking Data ondersteund sociaal
beheer en Bouwstenen voor het meten
van leefbaarheid.

28%

naar

42%

(2018)

Handreiking
Data ondersteund sociaal
beheer
 ouwstenen voor het
B
meten van leefbaarheid
Instrument Beeldkwaliteit
Podcast: Nooit meer
uit huis

In de sociale huur
namen de laagste
inkomens in 20 jaar
toe
van

Rapport Veerkracht in
het corporatiebezit

P
 odcast: Beter een goede
buur dan een verre vriend
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Effectieve corporaties
Woningcorporaties werken hard aan voldoende betaalbare huurwoningen die passen bij bewoners.
Om dat te kunnen blijven doen is een aantal randvoorwaarden cruciaal. Bijvoorbeeld een gezonde
bedrijfsvoering binnen een duurzaam verdienmodel.
Wat hebben we bereikt?

In 2028 hebben
15 van de 19 regio’s

te weinig
middelen

om aan hun opgave
te blijven voldoen

	Het onderzoek Opgaven en Middelen is in
2020 gepubliceerd. Er is een sectorstandpunt
vastgesteld dat groot draagvlak kent in de
vereniging. Als vervolg op het onderzoek zijn
twee intensieve trajecten gestart. Allereerst
is een landelijk woonakkoord opgesteld (via
een gezamenlijke alliantie: de Actieagenda
Wonen). Daarnaast zijn we gestart met een
regionaal traject waarin we de regionale op
gaven in beeld brengen. Doel is om regionaal
afspraken over realisatie en samenwerking te
maken. 25 van de 31 regio’s doen hieraan mee.
	In aanloop naar de Tweede kamer-verkiezingen
hebben we samen met de leden inhoud,
proces en strategie voor de woonlobby
bepaald. Dit resulteerde in de campagne Kies
voor Wonen. De campagne omvatte onder
meer structurele berichtgeving via social
media, advertenties in een landelijk dagblad
en kennismakingsgesprekken van Martin van
Rijn met politici. We troffen verder de voor
bereidingen voor verschillende dialoogsessies
en een afsluitend landelijk Woondebat vlak
voor de verkiezingen.

	Na een intensieve ambtelijke lobby is de
formele consultatiereactie op het wetvoorstel
Evaluatie Woningwet ingediend. Met de
VNG en de Woonbond is een onderzoeks
rapport opgeleverd plus een essay van professor Van Wijnbergen over de evaluatie van
de verhuurderheffing.
	Een belangrijk punt in de lobby is de rol van
en onze zeggenschap in het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW). Samen met
onder meer de deelnemersraad en een groep
corporaties hebben we input geleverd voor
het strategisch programma van het WSW.
Dit programma is bedoeld om de instrumenten
van het WSW te verbeteren. Deze input wordt
breed gedragen in de vereniging.
	Ook is een stappenplan datakwaliteit
opgeleverd en is een leergang datakwaliteit
gestart, waar zo’n 40 corporaties aan deel
hebben genomen. Het project digitale
inkomenstoets is in samenwerking met het
ministerie van BZK, Belastingdienst en drie
corporaties een pilot gestart.

	Een door het Aedesbestuur ingestelde
adviescommissie (ACV) heeft in nauwe
samen-werking met Vestia een plan ontwikkeld
om de Rotterdamse corporatie definitief uit
de financiële problemen te halen. Doorlopend
is intensief overlegd met BZK, WSW en Aw
over de haalbaarheid en hun bijdragen.
Het Aedesbestuur kondigde aan het voorstel
begin 2021 aan leden voor te leggen.
	Begin 2020 organiseerden we het symposium
Kracht en tegenkracht in de bestuurskamer
samen met de Aw, VTW en NVBW. Hieraan
namen ongeveer 60 corporatiebestuurders
en 120 commissarissen deel. Daarnaast is
begin 2020 aandacht besteed aan de
inwerkingtreding van de nieuwe
Governancecode Woningcorporaties 2020.
	We hebben een Corporatiemonitor Accountancy uitgebracht met daarin een enquête onder
de leden over de nieuwe OOB-wetgeving.
(Organisatie van Openbaar Belang)
	Om toe te werken naar een (organisatie-)
vorm waarmee we als sector meer regie
nemen op de ontwikkeling, beheer en adoptie
van datastandaarden stelde de regiegroep
Datastandaarden een plan van aanpak op.
	De Aedes-werkgroep Signaleringslijst
Ongewenst Huurdersgedrag werkt, in overleg
met de Autoriteit Persoonsgegevens, aan het
(model) Protocol Signaleringslijst Ongewenst
Huurdersgedrag.
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Onderzoek
Opgaven en Middelen
Campagne
Kies voor Wonen
Essay evaluatie
verhuurderheffing
	Nieuwe Governancecode
Woningcorporaties 2020
	Corporatiemonitor
Accountancy
Stappenplan
datakwaliteit
Regiegroep
Datastandaarden
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Specials
Naast eerder genoemde thema’s lopen er meerdere projecten die verschillende thema’s
raken of niet direct aan de thema’s verbonden zijn.

Wat hebben we bereikt?

bron Aedes-benchmark 2020

Ondanks de coronamaatregelen is het

huurdersoordeel

op hoog niveau
gebleven en bij
reparatieverzoeken
zelfs gestegen
van 7,6
naar

7,7

	Begin 2020 is het eerste Innovatielab
georganiseerd met ongeveer 300 deelnemers.
Tijdens deze dag stonden
‘de klant en dienstverlening’ centraal.
	Onder de naam Innovatieboost vroegen
we corporaties hun innovatieve ideeën aan
te dragen. Zeven corporaties hebben tijdens
een online bijeenkomst voor een jury hun
idee gepitcht. Aedes heeft al deze ideeën
vervolgens ondersteund met een budget, een
platform en begeleiding.
	In een intensief traject met leden maakten
we het onderzoeksrapport Werken in de
corporatie van de toekomst. Het onderzoek
kreeg in de sector een grote respons. In
vervolg hierop organiseerden wij een serie
verdiepende ‘hoe-dan-sessies’. Hierin wordt
per vakgebied besproken hoe je je kunt ontwikkelen als corporatiemedewerker van de
toekomst.

	Begin 2020 hebben we op basis van Aedesbenchmark 2019 vijftien in house bijeen
komsten, twintig benchlearning-sessies en
vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd.
Eind 2020 is de jaarlijkse Aedes-benchmark
opnieuw gepubliceerd: 274 Aedes-leden
deden dit keer mee (97%). 75% van hen aan
alle prestatievelden. Uitkomsten:		
- meer investeringen in woningverbetering
- huurdersoordeel reparaties verbeterd
- nieuwbouw achter bij ambities
- huurprijsstijging beperkt
- niet-beïnvloedbare bedrijfslasten
ongekend hoog
- beïnvloedbare bedrijfslasten
opnieuw gestegen		
	We organiseerden in 2020 acht succesvolle
webinars over prestatieafspraken. Hierin
stond de samenwerking tussen huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties
centraal. En boden we inhoudelijke ver-

dieping voor het maken van goede prestatieafspraken over nieuwbouw, verduurzaming
en leefbaarheid. Ook is samen met de VNG
en de Woonbond gewerkt aan een update
van de handreiking Duurzame prestatieafspraken. Die verschijnt in 2021.
	In september 2020 ging de beeldvormingscampagne Wonen doen we Samen zichtbaar
van start met een eigen website, verschillende
middelen rond actuele thema’s en een
goedgevulde toolbox om content voor sociale
media eenvoudig te delen met leden.
De thema’s van Wonen doen we samen
zijn: volkshuisvesting in het algemeen,
duurzaamheid, leefbaarheid en nieuwbouw.
Per thema zijn mini-magazines Wonen doen
we Samen, huurdersverhalen, infographics
met cijfers over de sector of een specifiek
thema en een themavideo ontwikkeld
die corporaties kunnen gebruiken om de
campagne ook lokaal zichtbaar te maken.
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	Werken in de corporatie
van de toekomst
	Aedes-benchmark 2020
	Wonen doen we samen

“Een goede woning
is niet alleen een dak
boven je hoofd, het
is ook de basis voor
het opbouwen van
een goed bestaan.”
Martin van Rijn

Communicatie in het kort
Aedes Magazine

Nieuwsbrieven

Print

Online

4x

8.295

Verschenen

Aedes Social media

De Update

D
 e Ledenbrief

De Nieuwsbrief

LinkedIn

1.785 Abonnees

4.190 Abonnees

4.996 Abonnees

12.707

aantal volgers

16.456

Bezoeker

4.790

Nieuwe
bezoeker

In 2020 hielden we een lezersonderzoek.
80% van de respondenten is tevreden met inhoud en frequentie.

gemiddeld per editie.

84%

Oplage

Interactie
Directeurbestuurders

44%

12%

Merendeels
externe relaties

Alleen leden

Opent
De Update

39%

Klikt door

13%

Opent
de Ledenbrief

40%

Klikt door

9%

Opent
de Nieuwsbrief

Klikt door

3,4%
2019

2020

Twitter

aantal volgers

13.681

14.048
Interactie

Aedes in de media:

Aedes websites
www.aedes.nl
Aantal sessies
op de site

Aantal pagina’s
bekeken

Duur van een
bezoekerssessie

Aantal pagina’s
per sessie

2020

890.288

1,76 miljoen

1 min. 52 sec.

1,98

2019

1.016.234

2.071.636

2 min. 9 sec.

2,04

158

20%

Artikelen
over Aedes

Dat is 20 procent
meer dan in 2019

Aantal
bezoekers

Nieuwe
bezoekers

Terugkerende
bezoekers

Per sessie
bekeken

Sessieduur

117.102

77,6 %

22,4 %

4,5 pagina

2,45 min.

De meest gecoverde
onderwerpen
in 2020 zijn
nieuwbouw en
leefbaarheid

2019

2020

Reputatiemanagement
Week van het Huren

www.werkaanwonen.nl

1,4%

In 2020 organiseerden we voor
het eerst de Week van het Huren.
Er deden ongeveer 47 corporaties
mee. In 2019 was dat 35.

Podcast Meer dan een huis

In het najaar 2020 hebben we zeven podcasts
Meer dan een huis gemaakt. De zeven afleveringen
hebben ruim 3.000 luisteraars getrokken.
Van hen beluisterde 33% meer dan 1 aflevering.
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Vereniging in het kort
Financiën
€

Feiten en cijfers

12,2

€

miljoen
inkomsten

14,4
miljoen
uitgaven

€

26,9

	In 2020 hebben de mede
werkers van Aedes hun
inhoudelijke, relationele en
procesmatige vaardigheden
verder ontwikkeld.

miljoen
eigen vermogen

www.communities.nl
Aantal

Aantal
gebruikers

Berichten
geplaatst

Aantal
reacties

2019

29

4.252

1.345

2.638

2020

26

6.079

1.570

3.607

Ontwikkeling ledenaantal
Begin 2020 heeft Aedes 273 leden.
Vrijwel alle toegelaten instellingen zijn lid.
In 2020 zijn er zeven fusies waarbij per fusie
twee corporaties samen gaan tot één corporatie.

	2020 was door corona een
bijzonder jaar, waarin de
medewerkers het grootste
deel thuis hebben gewerkt.
	Dit is overwegend goed
verlopen en we hebben de
dienstverlening aan onze
leden digitaal voortgezet.

In 2020 krijgt Aedes er twee nieuwe leden bij.

Op 1 januari 2021 heeft Aedes 267 leden

Aantal bijeenkomsten
Strategische
klankbordgroepen

2019

Professionele
netwerken

2020
Congressen

Consultatie
bijeenkomsten

Netwerk
bijeenkomsten
55
41

5

9

6

9

Aantal deelnemers
Strategische
klankbordgroepen

2019

Professionele
netwerken

2

6

6

8

2020
Congressen

Consultatie
bijeenkomsten

Netwerk
bijeenkomsten
2194

1302
1141

273
-7

919

-1

fte en aantal medewerkers

74
medewerkers

98

72
medewerkers

205
33

Overige ledenbijeenkomsten
Aantal deelnemers

2019

206

96

66 fte

+2
= 267

808

De werkorganisatie
67,7 fte

Eén corporatie beëindigt het lidmaatschap.

Aedes bijeenkomsten

2020

2019

2020

Aantal bijeenkomsten

4345

2019

2020

225
7030

138
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