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De opbouw van FLOW als proactieve organisatie heeft 
handen en voeten gekregen. Anno 2018 brengt FLOW 
actief zijn opleidingen en ontwikkelingsprocessen 
onder de aandacht van werkgevers en werknemers in 
de sector. Met een nieuw team dat op 1 januari 2018 
compleet was, is met veel inzet gewerkt aan de  
geactualiseerde doelstellingen.

De ondernemingsstrategie met als titel FLOW in  
beweging, strategie 2017-2021 is in 2018 afgerond.  
De speerpunten daarvan zijn: duurzame inzetbaarheid, 
onderzoek, innovatie en productontwikkeling, en 
interne organisatie. Daarmee bouwt FLOW verder op 
het verleden. Het is de uitdaging om de producten van 
FLOW steeds weer te laten aansluiten bij de behoeften 
van de sector.

Pakhuis aan mogelijkheden

“FLOW is een pakhuis aan mogelijkheden. Voor zowel 
werkgevers als werknemers is FLOW een bekende 
naam. Het heeft voor velen echter nog geen gezicht; 
wat FLOW biedt, is nog niet bekend genoeg. In 2018  
is er hard aan gewerkt om meer bekendheid te geven 
aan de toege voegde waarde van FLOW; de komende 
jaren zal dat aandachtspunt blijven”, aldus voorzitter 
van het bestuur Robbim Heins.

Wat doe jij morgen?

Het aansluiting zoeken bij de sector heeft voor het 
speerpunt duurzame inzetbaarheid geleid tot de 
reali satie van het platform watdoejijmorgen.nl.  
Robbim Heins daarover: “We zijn enorm trots dat dit 
binnen een jaar van de grond is gekomen. Een mooi 
neveneffect is de verregaande samenwerking met De 
Corporatie Academie, waarin we perspectief voor de 
toekomst zien.” Directeur Johannes Osinga vult aan: 
“Bovendien hebben we de ‘poot’ leren en ontwikkelen 
nu in huis, waar dat voorheen niet zo was. Dit is een 
waardevolle aanvulling op het aanbod van FLOW aan 
de sector.”

I N L E I D I N G

Regionale samenwerking 

FLOW weet wat er speelt in de verschillende regio’s. 
Met die kennis wil FLOW de corporaties versterken. 
Regionale samenwerkingsverbanden leveren meer-
waarde op voor de corporaties. Bestuurslid Charlotte 
Jongerius: “FLOW heeft ooit de basis gelegd voor de 
regionale samenwerkings verbanden. Het is mooi om 
te zien dat deze in 2018 goed zijn gaan draaien en dat 
daar toekomstmuziek in zit. Ze bewijzen zelfstandig te 
kunnen functioneren.”

2018: het jaar van de opbouw
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Subsidies

Tijdens de bouw aan de nieuwe strategie bewandelde 
FLOW uiteraard ook gewoon de wegen van de sub-
sidies (DWSRA, ESF). Deze basistaak is nooit ver-
onachtzaamd. Integendeel: het team van FLOW heeft 
weer goede resultaten bereikt en opnieuw veel geld 
voor de corporaties verworven.

Interne organisatie

De interne organisatie is veranderd, de verhouding 
tussen directeur en bestuur is aangepast. Anders dan 
voorheen neemt nu de directeur zitting in allerlei 
commissies en overlegorganen. De bestuursleden 
focussen meer op de langetermijndoelen. In 2018 
hebben bestuur en directie een scholingsdag aan  
de nieuwe manier van werken besteed. In iedere 
bestuursvergadering komt de nieuwe manier van 
werken aan de orde.

Marketing 

Directeur Johannes Osinga heeft in 2018 veel tijd  
geïnvesteerd om FLOW op de kaart te zetten, zowel bij 
directeur-bestuurders als medewerkers van corpora-
ties. Dit om ervoor te zorgen dat de diensten van 
FLOW ook goed gebruikt gaan worden. Charlotte 
Jongerius verwacht dat de marketing resultaten 
oplevert: “Het doel van FLOW is dat zowel werkgevers 
als werknemers in de corporatiesector zien dat FLOW 
een werkelijk toegevoegde waarde heeft waar het gaat 
om duurzame inzetbaarheid, carrièreplanning, toe-
komstperspectief en kennisverdieping. Bij het zien van 
het logo van FLOW moeten ze denken: ‘Hé, daar kan ik 
wat mee!’”

I N L E I D I N G

Bij het zien van het logo van 
FLOW, moeten ze denken: 
’Hé, daar kan ik wat mee!

CHARLOTTE JONGERIUS, BESTUURSLID
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1. Activiteiten van FLOW

Het is van groot belang dat medewerkers in de 
corpo ratiesector duurzaam inzetbaar zijn, door zich te 
blijven ontwikkelen en de ogen open te houden. 
Daarvoor zijn zowel corporaties als medewerkers zelf 
verantwoordelijk. FLOW is de ideale partner daarin: 
FLOW initieert, faciliteert, begeleidt, verbindt en 
ontwikkelt.

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 bij het ontwikkelen van nieuwe 
werkwijzen. 

Ook neemt FLOW zelf initiatieven om antwoorden te 
vinden op de vragen van vandaag of om de ontwik-
kelingen van morgen te ver-kennen. Zo laat FLOW 
onderzoeken uitvoeren en instrumenten ontwikkelen. 
Ook ondersteunt FLOW regionale samenwerkings-
verbanden van corporaties waar medewerkers loop-
baanadvies krijgen en geeft FLOW informatie via onder 
meer themagerichte portals. Daarnaast zoekt FLOW 
verbinding met andere sectoren om van hen te leren 
en samen te werken aan intersectorale mobiliteit. En 
om het volgen van opleidingen te bevorderen, vraagt 
FLOW voor corporaties subsidie aan bij het Europees 

gestelde eisen. FLOW is met dit resultaat een van de 
weinige sectorfondsen die de huidige elkaar opvolgen-
de subsidie regelingen maximaal heeft benut. Bijna 
geen enkel O&O-fonds 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 2018 heeft ondernomen. Deze 
zijn onderverdeeld in de thema’s vitaliteit, motivatie en  
betrokkenheid, balans werk en privé, leren en ontwik-
kelen, en een categorie overig. Uiteindelijk moeten al 
deze activiteiten leiden tot toekomstbestendige mede-
werkers in de corporatiesector, die goed, gezond en 
gemotiveerd tot aan hun pensioen kunnen werken en 
aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt.

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W

Sociaal Fonds (ESF) en het ministerie van SZW.  
Dat heeft al miljoenen opgeleverd voor de sector.

Inkomsten van FLOW

De FLOW-activiteiten worden uit drie potjes gefinan-
cierd. 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 via het Projectbureau 
FLOW subsidies; vanaf 2002 ontvingen corporaties via 
FLOW ruim 10 miljoen euro. Ten derde zijn er activitei-
ten waarbij corporaties bereid zijn mede te investeren 
in de actieve regio’s. In 2018 is deze laatste manier 
van bekostiging uitgebreid.

Subsidies

Voor FLOW heeft het Projectbureau FLOW subsidies 
binnengehaald voor het uitvoeren van activiteiten die 
vallen onder DWSRA (tijdelijke regeling cofinanciering 
projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten 
samenwerking en regie arbeidsmarkt) en ESF (Euro-
pees Sociaal Fonds) Mobiliteit, Scholing en Vitaliteit. 
Van de FLOW-projecten (zonder subsidie) is 70 
procent van het budget benut. Enkele projecten 
schuiven door naar 2019. Dit komt doordat de kosten 
lager uitvielen en doordat de subsidiabele projecten 
voorrang genoten gelet op de door het ministerie 

FLOW trekt zo veel  
mogelijk op met 
corporaties bij het 
ontwikkelen van  
nieuwe werkwijzen.
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1.1  Gezondheid en vital iteit

Een vitale medewerker is fit op fysiek, sociaal en 
mentaal niveau. Hij is energiek en in balans en daar
door in staat om goed te functioneren. FLOW zet op 
verschillende vlakken in op vitale medewerkers in de 
corporatiesector.

Project  Arbo Portal
Subsidie Geen; FLOW-budget

FLOW biedt werkgevers en werknemers via de Arbo 
Portal alle benodigde informatie, interactieve check-
lists, hulpmiddelen en voorbeelden om agressie en 
werkdruk in de eigen corporatie aan te pakken. De 
portal bevat een online toolkit ter voorkoming. Ook is 
via deze portal de branche-RI&E (Risico Inventarisatie 
& Evaluatie) aan te vragen.FLOW heeft de nieuwspagi-
na regelmatig voorzien van nieuwe items over werk-
druk, agressie en de RI&E. Nieuws is gecommuniceerd 
via Twitter. Vanwege de nieuwe Arbowetgeving in juli 
is de branche-RI&E aangepast. Net als voorheen is ook 
in 2018 de FLOW Arbo Portal goed gebruikt.  
www.flowarboportal.nl. 

Project Onderzoek vitaliteitsinterventies
Subsidie ESF-DI Vitaliteit

Het onderzoek is afgerond, de subsidie is volledig 
besteed. Tien corporaties hebben deelgenomen en 

Project G-factor 
Subsidie Geen; FLOW-budget

De G-factor biedt corporaties handvatten voor perso-
neelsbeleid gericht op het in dienst nemen en houden 
van mensen met een arbeidsbeperking. De G-box is  
een veelgebruikte toolbox met (digitale) checklisten, 
een handboek, presentaties en praktijkvoorbeelden. 
Allemaal materiaal dat het werk voor P&O’ers en 
leidinggevenden gemakkelijker maakt. In 2018 is  
de G-box voorzien van een update.  
www.flowweb.nl/g-box

Project De Stressmanager
Subsidie Geen; FLOW-budget

De Stressmanager is de online cursus over stress-
management. Het helpt medewerkers om slimmer om 
te gaan met stress en werkdruk. Het geeft praktische, 
direct toepasbare tips en tools. In 2018 gebruikten  
bijna 1.142 medewerkers de Stressmanager, waarvan 
103 nieuwe ten opzichte van 2017.
www.flowweb.nl/de-stressmanager 

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W

hebben diverse vitaliteitsinterventies gedaan voor 
medewerkers. Er worden vijf interventies geadviseerd, 
namelijk: vitaliteitsmarkt, powersessie body & mind, 
workshop vitaliteitsmanagement voor leidinggeven-
den, thema-traject BOEI en individuele meting & 
coaching. Onderzoeksresultaten, conclusies en 
aanbevelingen zijn opgenomen in de nieuwe Toolkit 
Vitale Corporaties die in september 2018 is toege-
voegd aan de FLOW Arbo Portal. Er zijn diverse 
presentaties gegeven over de resultaten van en 
inzichten uit het onderzoek, onder andere tijdens de 
P&O-netwerkdag aan de regionale projectleiders en 
sociale partners.
www.flowarboportal.nl/content/vitale-corporaties-0

Project Werkdrukcampagne Go with the FLOW
Subsidie Geen; FLOW-budget

Om medewerkers actief te ondersteunen om de werk- 
 druk aan te pakken, bestaat de campagne Go with the 
FLOW, in samenwerking met de FNV. De campagne 
bestaat uit twee delen. Het eerste is de toolbox met 
ideeën en hulpmiddelen om bij te dragen aan het 
verlagen van werkdruk en werkstress. Het tweede deel 
bestaat uit een workshop voor de individuele mede-
werker. Dat heeft als doel om te helpen ‘zichzelf 
staande te houden’ in al het drukke werk.
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1.2 Motivatie en betrokkenheid

Motivatie en betrokkenheid bij het eigen werk zijn 
essentieel om als werknemer gezond door je werk
zame leven te gaan. Onderstaande projecten zijn 
hierop gericht.

Project Landelijke en regionale bijeenkomsten
Subsidie DWSRA 

Er zijn vijftien aanvragen voor regionale events toege-
kend en gerealiseerd. In 2018 organiseerde een aantal 
regio’s een cluster van kleinere events. Deze waren 
toegespitst op één specifieke doelgroep, met name op 
leidinggevenden. De relatieve bijdrage van corporaties 
(voorbereidingstijd, budget) aan de events neemt toe. 
FLOW organiseerde samen met Jong Aedes een event 
op landelijk niveau, wat in 2019 een vervolg krijgt.

Project Regio’s en regiocoördinatoren
Subsidie  ESF-DI Mobiliteit

Er zijn nu elf actieve FLOW-regio’s, waarvan er zeven 
de projectleiding zelf financieren en/of bemensen.  
Van de 130 corporaties (40 procent) die zijn aan-
gesloten bij een regio, namen 2.005 medewerkers  
(26 procent) deel aan activiteiten. In 2018 is de 
afstemming qua inhoud en samenwerking tussen 
FLOW en de regio’s sterk verbeterd. Via een re-
gio-werksessie en het handboek Hoe zet ik een regio 

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W

 Project: Landelijke en regionale bijeenkomsten

op (september-december 2018) zette FLOW de 
borging en verduurzaming van duurzame inzetbaar-
heid en de regio als vliegwiel in volle gang. 

Door CRM heeft FLOW alle niet-regio-corporaties in 
beeld. Het is een speerpunt in het ondernemingsplan 
2017-2021 om ook de corporaties die niet kiezen voor 
een regio te ondersteunen op het gebied van duur-
zame inzetbaarheid.

Project Onderzoek regioraad
Subsidie  Geen; FLOW-budget

Na korte consultatie met betrokkenen is afgesproken 
om samenwerking met en betrokkenheid van regio’s 
niet met een extra orgaan, de regioraad, vorm te geven.

Project Nieuwe regio’s & toekomst regio’s
Subsidie Geen; FLOW-budget

Het proactief stimuleren van nieuwe regio’s/samen-
werkingsverbanden schuift door naar 2019. In 2018 
lag de nadruk bij FLOW eerst op een CRM en op het 
verbeteren van de samenwerking met en onder-
steuning van bestaande regio’s naar verduurzaming. 
Eind 2018 hebben vijf van de elf regio’s een interne 
projectleider. Bovendien hebben vrijwel alle regio’s hun 
begroting van 2019 gebaseerd op eigen middelen.
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Project Plannen FLOW en regio’s verbinden
Subsidie Geen; FLOW-budget

De uitgave van een FLOW-handboek voor regio’s 
(Regio-gids) medio 2019 is in 2018 voorbereid. 
Daarnaast organiseerde FLOW een aantal sessies met 
regionale projectleiders en bestuurlijke trekkers uit de 
regio’s. Daar zijn plannen, positionering, wederzijdse 
versterking van FLOW-regio’s en verduurzaming 
vertaald in gezamenlijke acties.

Project Integrale aanpak
Subsidie Geen; FLOW-budget

In 2018 heeft FLOW twee initiatieven ontplooid om  
een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid bij 
woningcorporaties te starten. Het ene is gestopt 
omdat er geen bestuurlijk draagvlak was bij FLOW.  
Het andere initiatief is gestopt vanwege een onver-
wachte reorganisatie bij de betrokken woning-
corporatie. Opgedane ervaringen zijn vastgelegd en  
de mogelijkheid om in 2019 alsnog een initiatief te 
realiseren staat open.

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W

Project Regionale samenwerking ondersteunen
Subsidie Geen; FLOW-budget

Met het vormen van de regionale samenwerkingsver-
banden zijn langlopende verplichtingen (voor maxi-
maal drie jaar) aangegaan. Te denken valt aan Via-
desk, regionale sites, enzovoort. Kosten vallen onder 
dit project. 

Project Voeden signalen corporaties
Subsidie Geen; FLOW-budget

De bestuursleden informeerden de directie actief over 
ontwikkelingen bij corporaties.

Project Ontwikkelen nieuwe instrumenten
Subsidie Geen; FLOW-budget

Er is afgesproken om in 2018 geen nieuwe instrumen-
ten te ontwikkelen.

Project Strategisch relatiemanagement
Subsidie Geen; FLOW-budget

FLOW heeft een krachtenveldanalyse gemaakt, met 
het idee erachter dat alle stakeholders in de sector  
op de hoogte zouden moeten zijn van het belang van 
duurzaam inzetbare medewerkers. Het gaat hier om 

directeur-bestuurders, ondernemingsraden, vak-
bonden, Aedes, verenigingen (VTW, NVBW, MKW,  
enzovoort). Met de helft van dit krachtenveld is 
inmiddels gesproken. De andere helft volgt in 2019.
Project Alternatieve verdienmodellen
Subsidie Geen; FLOW-budget

FLOW begon in 2018 met het verkennen van  
alternatieve verdienmodellen. In 2019 wordt dit verder 
uitgewerkt.

Project Arbeidsmarktonderzoek inclusief in  
 stroom
Subsidie Geen; FLOW-budget

In 2018 heeft FLOW voorbereidingen getroffen voor 
een gezamenlijk algemeen arbeidsonderzoek met 
andere O&O-fondsen. Door deze samenwerking hoopt 
FLOW naar een jaarlijks onderzoek te gaan in 2020.  
In 2019 doet FLOW zelf een arbeidsmarktonderzoek.

Project Communicatie en marketing  
 (website, social media, prijs voor  
 innovatief idee)
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AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W

Project Analyse FLOW-projecten in relatie  
 tot strategie
Subsidie Geen; FLOW-budget

In de eerste helft van 2018 is FLOW begonnen met  
een inventarisatie van de bestaande instrumenten en 
identiteit. Ook is verkend welke stappen nodig zijn om 
de zichtbaarheid van FLOW en daarmee het belang 
van duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te 
brengen. In de tweede helft van 2018 is een plan van 
aanpak opgesteld, een marketingcommunicatie-
regisseur aangetrokken en gestart met de eerste 
fase, te weten onderzoek naar de huidige zichtbaar-
heid, identiteit en communicatie van FLOW en een 
oriëntatie op de gewenste identiteit. Ook is een plan 
uitgezet om in 2019 een consistente en consequente 
communicatie strategie en een marketingmonitor te 
realiseren. Dit aan de hand van een visuele identiteit.

1.3 Balans werk en privé

Werk, gedeelde taken thuis, een sociaal leven en soms 
nog een studie. Veel medewerkers worstelen met het 
vinden van een juiste balans die goed voelt. Aanbod in 
deze pijler van duurzame inzetbaarheid is er binnen 
FLOW nog niet. Hier wordt in 2019 naar gekeken.

…dat alle stakeholders in 
de sector op de hoogte 
zouden moeten zijn van 
het belang van duurzaam 
inzetbare medewerkers...
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1.4 Vakkennis en vaardigheden

Stilstaan is achteruitgaan. Het is van belang om je te 
blijven ontwikkelen, welk werk je binnen de corporatie
sector ook doet. FLOW zorgt voor een breed palet aan 
activiteiten voor medewerkers en leidinggevenden die 
zich willen ontwikkelen en willen leren.

Project Leermanagementsysteem  
 watdoejijmorgen.nl
Subsidie DWSRA

FLOW heeft in 2018 het leerplatform watdoejijmorgen.
nl ontwikkeld en gerealiseerd. Dat hield alles in: de 
techniek, inhoud en vormgeving van het platform  
en de ontwikkeling van de communicatietoolkit, 
campagne en leerlijn ‘Vaardigheden van de 21ste 
eeuw’, inclusief de zelftests daarin. Het leerplatform  
is 19 december 2018 online gegaan.  
Voor watdoejijmorgen.nl is een samenwerking  
aangegaan met De Corporatie Academie.

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W

Watdoejijmorgen.nl biedt werknemers: 
• een overzicht van de laatste ontwikkelingen  

op hun vakgebied;
• een persoonlijk opleidingsadvies op basis  

van een aantal vragen, aan te vullen en aan te   
passen tot Jouw plan voor morgen, een opleidings- 
en ontwikkelingsplan; 

• zelftests die hen inzicht geven voor het maken
 van een keuze of een volgende stap, bijvoorbeeld 

een leerlijn;
• een overzicht van de top-5-opleidingen per   

vakgebied in de corporatiesector;
• koppelingen naar relevante sites zoals de  

FLO Loopbaanwijzer en het Kansenportaal. 

Watdoejijmorgen.nl biedt werkgevers:
• ondersteuning bij het zichtbaar maken  

en over dragen van het belang van leren;
• centralisatie van ontwikkelmogelijkheden;
• meer competente, en daardoor steeds meer   

duurzaam inzetbare medewerkers.
 www.watdoejijmorgen.nl 
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Project Matchmakers
Subsidie DWSRA

Er zijn negen matchmakersubsidies verstrekt. In de 
praktijk bleek de rol van matchmaker goed te combi-
neren met die van leeradviseur en/of loopbaan-
adviseur. Twee van de negen regio’s hebben de 
subsidie omgezet in individuele maatwerktrajecten. 
Matchmakers hebben, mede via het Kansenportaal, 
sterk bijgedragen aan de realisatie van werkervarings-
plaatsen en doorstroom van medewerkers.

Project Masterclass Mobri
Subsidie DWSRA

De masterclass Mobri (Mobiliteit en brede inzetbaar-
heid) is in 2017 en 2018 aangeboden en positief 
ontvangen. In 2018 is de masterclass meer ingericht 
als kickstart voor een aanpak van duurzame inzetbaar-
heid bij de corporaties: deelnemers vragen vooraf het 
duurzame-inzetbaarheidsvraagstuk uit bij hun  
directeur-bestuurder en presenteren nadien hun plan.

Project Professionalisering HRM’ers
Subsidie ESF-DI Mobiliteit

Vijftien HR-adviseurs van veertien corporaties hebben 
deelgenomen aan een 2,5-daagse training over 
duurzame inzetbaarheid en de rol van HR. De training 
is positief geëvalueerd met een 8 als gemiddeld cijfer. 
Uit de training zijn vijf tips gedestilleerd; deze heeft 
FLOW gedeeld met de hele sector.
www.flowweb.nl/actueel/top-5-tips-en-inzichten-uit-
trainingen

Project Employability Portal (FLOW WEP)
Subsidie Geen; FLOW-budget

FLOW WEP, de Woondiensten Employability Portal van 
FLOW, bevat drie instrumenten om de doorstroom van 
personeel te bevorderen. Voor medewerkers is er de 
Loopbaanwijzer en voor leidinggevenden zijn er het 
Strategisch Ontwikkelingsplan en de Talentenmonitor, 
twee instrumenten om te zorgen voor een flexibel 
personeelsbestand. 
De instrumenten op FLOW WEP helpen de gebruikers 
gericht aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling 
en mobiliteit. www.flowwep.nl 

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W
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Project Loopbaanwijzer
Subsidie DWSRA

Het proces van loopbaanontwikkeling voor  
mede werkers – het medewerkersportaal binnen  
www.flowwep.nl plus de loopbaangesprekken –  
is in 2018 doorontwikkeld. Het imago en het aantal 
gebruikers moet daardoor stijgen. Er is een online 
toolkit gemaakt, een nieuwe look van de startpagina, 
een extra startgesprek, een fysieke cadeaubon voor 
dat gesprek en er zijn koppelingen met andere  
websites (FLOW en Kansenportaal) aangebracht. 
Tegelijkertijd heeft FLOW in de vaste kosten van de 
portal (hosting en beheer) een besparing van 100.000 
euro per jaar doorgevoerd; dat is 30 procent van het 
totaal. In 2019 volgt een uitgebreide evaluatie en een 
voorstel voor een alternatief voor de Loopbaanwijzer. 

Project Leidinggevenden en OR
Subsidie ESF-DI Mobiliteit

45 leidinggevenden van 28 corporaties namen deel 
aan een eendaagse training in combinatie met  
e-coaching over gespreksvoering met medewerkers 
over diens duurzame inzetbaarheid. 50 OR-leden van 
25 corporaties volgden een eendaagse training over 
duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR. Beide 
trainingen vonden plaats op meerdere locaties in 
Nederland en zijn zeer positief geëvalueerd (gemiddeld 
cijfer: 8+). Uit de trainingen zijn vijf tips gedestilleerd, 
die FLOW heeft gecommuniceerd naar de hele sector.
www.flowweb.nl/actueel/top-5-tips-en-inzichten-uit-
trainingen

Project Werkervaringsplaatsen
Subsidie ESF-DI Mobiliteit

Werkervaringsplaatsen stimuleren het leren in de 
praktijk. FLOW ontwikkelde een volledige Toolkit 
Werkervaringsplaatsen (WEP), met onder meer 
animatiefilmpjes en voorbeeldcontracten. Deze toolkit 
staat op de website. Om werkervaringsplaatsen ook 
werkelijk te realiseren, zijn zes workshops georgani-
seerd, waaraan tachtig HR-medewerkers, OR-leden en 
leidinggevenden deelnamen. De (potentieel gereali-
seerde aantallen zijn: 187 werkervaringsplaatsen en 
63 kandidaten.
www.flowweb.nl/leer-en-werkervaringsplekken

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W
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Project Kansenportaal
Subsidie ESF-DI Mobiliteit

Het aantal regio’s met een Kansenportaal is verdub-
beld naar acht. Het gebruik van het Kansenportaal 
binnen de regio’s is gestegen: in totaal 736 kandidaten, 
310 vacatures en 107 matches. De kansenportalen 
zijn zowel onderling als met de Loopbaanwijzer 
gekoppeld. Verder is er een vacaturepagina geïnte-
greerd. Tot slot heeft FLOW ervoor gezorgd dat er een 
landelijk Kansenportaal is gebouwd, voor alle corpora-
ties zonder koppeling met een regio.

Project Leeradviseurs
Subsidie ESF-DI Scholing

In tien regio’s zijn elf leeradviseurs gefinancierd; één 
regio had twee leeradviseurs. Zij hebben er mede voor 

voldeden aan de criteria (aard omscholing, niveau 
deelnemer, periode omscholing). Aan de omscholings-
voucher is veel bekendheid gegeven via de website 
van FLOW, De Corporatie Academie en de diverse 
opleiders en via e-mailalerts.

Project Delen best practices
Subsidie ESF-DI Scholing

Er zijn twee ervaringsfilmpjes per FLOW-instrument 
gepubliceerd (Loopbaanwijzer, Kansenportaal, loop-
baanadviseur, werkervaringsplek, matchmaker). Er is 
een tv-item in Ondernemend Nederland van SBS6 
gemaakt; dit was een coproductie met De Kernen te 
Hedel. Op deze manieren heeft FLOW best practices 
gedeeld.

gezorgd dat medewerkers meer gemotiveerd en 
geïnteresseerd in lunchbijeenkomsten en tijdens 
spreekuren zijn in hun mobiliteit en ontwikkeling.  
Ook zijn er op afspraak gesprekken gevoerd met 
individuele medewerkers voor opleidings-/leeradvies. 
Er bleek veel behoefte te zijn aan individueel advies en 
het spreekuur bleek laagdrempelig. In totaal hebben 
de leeradviseurs circa zeshonderd medewerkers van 
een individueel leer-/ontwikkeladvies voorzien. 
Om het leren in de praktijk te stimuleren, is er onder 
andere een stageweek getiteld Doen is het nieuwe 
leren georganiseerd. Hieraan namen zo’n  
150 medewerkers deel, waarbij zij terecht konden  
bij 165 stageplaatsen.

Project Omscholingsvouchers
Subsidie ESF-DI Scholing

Met de omscholingsvoucher van maximaal 1.000 euro 
kunnen medewerkers een deel van de kosten van een 
opleiding voor een andere functie bekostigen. Er zijn 
41 omscholingsvouchers toegekend; 33 vouchers zijn 
ook werkelijk benut. De vouchers zijn toegekend 
binnen zes regio’s en 28 verschillende corporaties. 
Redenen van het niet doorgaan waren onder meer het 
voortijdig beëindigen van de omscholing of het niet 
starten, doordat bijvoorbeeld de opleiding niet door-
ging. Zes aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet 

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W
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Project Scholingsplatform leren & ontwikkelen
Subsidie Geen; FLOW-budget

Het scholingsplatform leren & ontwikkelen is een 
reservepost geworden voor kosten die niet uit de 
subsidieregeling DWSRA betaald kunnen worden. 
Deze kosten zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van 
en communicatie rond watdoejijmorgen.nl. Niet-gerea-
liseerd budget in 2018 is doorgeschoven naar 2019.

Project Onderzoek leerstijlen mobiliteit
Subsidie Geen; FLOW-budget

Er is een voorstel geschreven voor deskresearch over 
leerstijlen. Dit onderzoek is in 2018 niet uitgevoerd 
omdat het te globaal was en weinig toegevoegde 
waarde voor de sector leek te hebben. In 2019 volgt 
een nieuw voorstel, gerelateerd aan het leerplatform 
watdoejijmorgen.nl.

Project Loopbaanchecks
Subsidie Geen; FLOW-budget

De loopbaancheck in samenwerking met de FNV helpt 
de medewerker om inzicht te krijgen waarin deze goed 
is en wat de mogelijkheden zijn voor eventuele nieuwe 
stappen in de loopbaan. De zeer individuele check 
bestaat uit drie delen: een intake met vervolgafspra-
ken, een adviesgesprek plus persoonlijk actieplan en 
een follow-up. 

Project Sleutelen aan je loopbaan
Subsidie Geen; FLOW-budget

Het project Sleutelen aan je loopbaan is een vervolg 
op Beweging van onderop en is gericht op het in 
beweging krijgen van werknemers. Werknemers 
worden onder andere door informatie bewust gemaakt 
van de urgentie om duurzaam inzetbaar te blijven en 
begeleid in het zetten van stappen daartoe. In 2018 
heeft FLOW veel aan werving hiervoor gedaan. Dit 
project wordt uitgevoerd in samenwerking met  
CNV Vakmensen. 

Project Education Portal
Subsidie Geen; FLOW-budget

FLOW Education Portal is de portal voor alle mogelijke 
opleidingen binnen de branche. 2018 was het laatste 
jaar waarin deze portal actief was. Het aanbod gaat niet 
verloren; de opleiders hebben hun aanbod verplaatst 
naar watdoejijmorgen.nl. www.watdoejijmorgen.nl 

Project Ontwikkeling opleidingsaanbod samen  
 werking corporaties
Subsidie Geen; FLOW-budget

FLOW ontwikkelt een opleidingsaanbod gericht op 
samenwerking tussen zorgondernemers (ActiZ) en 
woningcorporaties (Aedes). Het gaat hierbij om twee 
separate ontwikkelingen: 
1. Bestuurderspraktijkkringen. Om meer dynamiek  

in de lokale samenwerkingsstructuren te krijgen,  
ontwikkelt FLOW bestuurderspraktijkkringen op  
het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

2. Mobiliteit van medewerkers in lokale teams. 
 De bestaande vijfdaagse opleiding Samenwer  

ken met KCWZ heeft FLOW doorontwikkeld. Nu is  
het een tweedaagse opleiding, sterk georiënteerd  
op skills. De opleiding is vooral gericht op de   
mobiliteit van sectorale medewerkers in samen 
werkingsprojecten. 

De bovenstaande activiteiten zijn samengebracht in 
het programma Connect Effect op de KCWZ-website.

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W
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Project Euro Portal
Subsidie Geen; FLOW-budget

Met de FLOW Euro Portal kunnen medewerkers van 
corporaties zich informeren over hoe de Europese 
Unie invloed heeft op hun werkzaamheden. Het geeft 
inzicht in de te verwachten beleidsontwikkelingen; 
medewerkers kunnen daarop anticiperen. Regelmatig 
verschijnt een digitale EU-nieuwsbrief met de belang-
rijkste Europese ontwikkelingen voor corporaties. 
www.floweuroportal.eu 
 
Project Boek Professioneel Opdrachtgeverschap
Subsidie Geen; FLOW-budget

Wat vraagt opdrachtgeverschap van corporaties en 
hoe werk je samen met de markt aan een mooie 
toekomst voor je huurders? Dat is de centrale vraag in 
een boek met de titel De kracht van een goede op-
dracht. Dit boek verscheen in juni 2018; FLOW is 
subsidiegever. Het boek wordt veel gebruikt en is al toe 
aan de tweede druk.

De kracht van een goede opdracht geeft handvatten 
voor praktische toepassingen waarmee nieuwe 
werkwijzen uitvoerbaar worden. FLOW ziet graag dat 
dit boek een beweging in gang zet waarin medewer-
kers hun vakbekwaamheid kunnen aanpassen aan de 
veranderende vraag die ontstaat als corporaties hun 
opdrachtgeverschap professionaliseren. 

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W
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1.5 Overige projecten

De onderstaande activiteiten van FLOW vallen niet 
binnen de eerder beschreven thema’s, vandaar dat ze 
hier onder het kopje ‘overig’ gerangschikt staan. Wat 
deze commissies overigens niet minder belangrijk 
maakt!

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

Cao-partijen hebben voor de behandeling van geschil-
len de Commissie CAO-zaken ingericht. Dit is een 
samenvoeging van de vroegere Commissie Interpreta-
tie en Dispensatie en de Commissie Geschil en 
Onderhoud Handboek. De organisatie van de commis-
sie ligt bij sociale partners, FLOW draagt de kosten.

AC T I V I T E I T E N  VA N  F L O W
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2. FLOW - de organisatie

Bestuurlijke samenstelling

Volgens in 1999 gemaakte afspraken was het bestuur 
ook in 2018 samengesteld uit twee vertegenwoordi-
gers van de werkgeverspartij Aedes vereniging van 
woningcorporaties en drie vertegenwoordigers van de 
werknemerspartijen FNV, CNV Vakmensen en De Unie. 
In 2018 heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden. 
Robbim Heins van CNV Vakmensen (werknemers-
partij) was voorzitter. Een overzicht van de bestuurs-
samenstelling per eind december 2018 staat in de 
bijlagen.

Personele invulling

In 2018 was Johannes Osinga directeur van FLOW. 
Begin april nam de organisatie afscheid van Erik Wilke, 
die tot die datum het overall programmamanagement 
verzorgde. Het programmamanagement is gevoerd 
door Karima Smit, vanaf 1 januari 2018 samen met 
Patricia Willemsen. Het officemanagement is verzorgd 
door Monique de Bruin en Esther Mons-Twigt was 
verantwoordelijk voor het projectmanagement. De 
financiële administratie is uitgevoerd door Meeuwsen 
ten Hoopen. De accountantscontrole is net als voor-
gaande jaren uitgevoerd door AKSOS Accountants B.V. 
te Zwolle. Ten slotte is de communicatie uitgevoerd 
door Inge van der Brug.

F L O W  -  D E  O R G A N I S AT I E

Huisvesting

FLOW huurde een deel van het pand aan de  
Kadegriend 9 in Almere-Haven zelfstandig van  
M7 Real Estate; er zijn geen veranderingen ten  
opzichte van 2017.

Beschikbaar: ruim 1,2 miljoen

De begroting van 2018 is in de bestuursvergadering 
van 11 december 2017 behandeld en vastgesteld. 
Een verschil met andere jaren is dat er onder deze 
begroting een werkplan ligt. 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 realisatie van het werkplan 
waren voor 2017/ 2018 ruim 2,8 miljoen euro.  
Dit heeft te maken met de twee subsidies die FLOW 
heeft verworven: ESF en DWRSA.



F I N A N C I E E L  V E R S L AG

3. Financieel verslag

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018
3. Grondslagen
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018
5. Toelichting bij de staat van baten en lasten over  

het boekjaar 2018
6. Overige toelichting
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Controleverklaring



B I J L AG E N Controleverklaring
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B I J L AG E N

De projecten waaraan FLOW in 2018 een bijdrage 
heeft geleverd, zijn:

Gezondheid en vitaliteit 

• Arbo Portal
• Onderzoek vitaliteitsinterventies
• Werkdrukcampagne Go with the FLOW
• G-Factor
• Arbo-werkboeken
• De Stressmanager

Motivatie en betrokkenheid 

• Landelijke en regionale bijeenkomsten
• Regio’s en regiocoördinatoren
• Onderzoek regioraad
• Nieuwe regio’s & toekomst regio’s
• Plannen FLOW en regio’s verbinden
• Integrale aanpak
• Regionale samenwerking ondersteunen
• Voeden signalen corporaties
• Ontwikkelen nieuwe instrumenten
• Strategisch relatiemanagement

• Alternatieve verdienmodellen
• Arbeidsmarktonderzoek inclusief instroom
• Communicatie en marketing (website,  

social media, prijs voor innovatief idee)
• Analyse FLOW-projecten in relatie tot strategie

Vakkennis en vaardigheden

• Leermanagementsysteem watdoejijmorgen.nl
• Matchmakers
• Masterclass Mobri
• Employability Portal (FLOW WEP)
• Professionalisering HRM’ers
• Loopbaanwijzer
• Werkervaringsplaatsen
• Leidinggevenden en OR
• Kansenportaal
• Leeradviseurs
• Omscholingsvouchers
• Delen best practices
• Scholingsplatform leren & ontwikkelen
• Onderzoek leerstijlen mobiliteit
• Education Portal

Projecten FLOW 2018
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• Ontwikkeling opleidingsaanbod samenwerking  
corporaties

• Loopbaanchecks
• Sleutelen aan je loopbaan
• Euro Portal
• Boek Professioneel Opdrachtgeverschap

Overig 

• Commissie Gelijkstelling Werkgevers
• Commissie CAO-zaken
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B I J L AG E N

Edith Werger  De Unie 
Janneke Waage  FNV 
Robbim Heins  CNV Vakmensen
Charlot Jongerius Aedes vereniging van woningcorporaties
Eric de Ceuster  Aedes vereniging van woningcorporaties

Bestuursleden FLOW eind 2018


