
 

 

Hoe kunnen we de huurders beter betrekken bij ons beleid en de keuzes die we maken? En welke 

participatievormen zijn hiervoor het meest geschikt? Met deze en andere vragen gaan Aedes en de 

Woonbond samen aan de slag. Binnenkort houden de partijen enquêtes en daarna volgen drie 

‘proeftuinen’. Doel is om de relatie tussen corporaties en huurders(organisaties) te versterken.  

 

Huurders hebben recht op een goede verhuurder, maar corporaties hebben ook recht op goede 

participatie en kritisch tegenspel. Van en met elkaar leren en samen tot een betere invulling van de 

eigen rol en verantwoordelijkheid komen is belangrijk. Uiteindelijk gaat het ons namelijk allen om 

prettig wonen en samenleven in buurten. Een gelijkwaardige samenwerking én invloed, zowel in de 

buurt zelf als op beleidsniveau, draagt hieraan bij. Bovendien nodigt de nieuwste wet- en regelgeving 

huurders uit om in deze samenwerking een stevigere positie te nemen. Dit vraagt een zekere mate van 

professionalisering van beide kanten. 

 

Van enquête naar proeftuinen 

We starten in maart 2015 met twee enquêtes, één onder corporaties en één onder 

huurdersorganisaties. Daarmee willen we in beeld te krijgen waar het goed gaat, beter kan en 

(potentiële) knelpunten liggen. De uitkomsten gebruiken we om drie proeftuinen te beginnen waar 

praktijksituaties centraal staan. Hierin draaien een aantal huurdersorganisaties en corporaties mee. Zij 

analyseren met experts de aangedragen praktijksituatie, verkennen oplossingsrichtingen en gaan 

vooral aan de slag door te doen. Daarin laten zij zich niet belemmeren door vaste werkwijzen of 

patronen. Dit betekent dus ook loslaten, ‘out of the box’ denken en durf om eigen patronen te 

doorbreken. Dit proces duurt ongeveer een jaar. In de enquête kunt u zich inschrijven voor de 

proeftuinen.  

 

Contactgegevens 

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaande personen: 

Robert van Bendegem (Atrivé), r.van.bendegem@atrive.nl, 06-25051850 

Anne-Marie Frissen (Aedes), a.frissen@aedes.nl, 06-10926054 

Sylvo Gaastra (Woonbond),  s.gaastra@woonbond.nl, 06-21582048 

 

Project stakeholdersinvloed, legitimatie en participatie 

Deze pilot maakt onderdeel uit van het project ‘Stakeholderinvloed, legitimatie en participatie’ van 

Aedes. Het project telt in totaal drie pilots. De andere twee richten zich op de instelling van een 

corporatieraad en bestaande praktijkvoorbeelden. Het project als geheel wordt begeleid door een 

begeleidingscommissie onder voorzitterschap van Gert van Dijk, hoogleraar Nyenrode en ondersteund 

door onderzoeks- en adviesbureau Atrivé. 
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