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VERSLAG 

 

Terugkombijeenkomst Corporatieraad  

‘Corporatieraad, een vitaal orgaan voor verbinding met de samenleving’ 

Lisse, dinsdag 7 november 2017 
 

Beste deelnemers aan de Terugkombijeenkomst van de Aedes-pilot Corporatieraad, 

op dinsdag 7 november as. werden we gastvrij ontvangen door Stek in Lisse om, na ruim een jaar 

weer in gezamenlijkheid de vitaliteit van de Corporatieraad, in het ‘dagelijks’ functioneren van nu én 

als toekomstig orgaan voor verbinding met de samenleving, te bespreken. Aan het eind van de 

bijeenkomst bleken alle betrokkenen die vitaliteit te erkennen: “wij gaan er lokaal zeker mee door, 

maar een steviger plek voor de Corporatieraad binnen de sector is dringend gewenst!” 

Een verslag van boeiende gesprekken tussen begin en eind…. 

De Corporatieraad in de dagelijkse praktijk 

Op uitnodiging van Gerrit van Vegchel schetst Pieter van Hulten de betrokkenheid van Aedes bij het 

thema en project: “we willen met deze terugkombijeenkomst zorgen voor een zachte landing, zodat 

de betrokken corporaties zelf door kunnen met hun Corporatieraad en Aedes zijn betrokkenheid 

kanomzetten in het volgen van de corporatieraad”.  

Vervolgens memoreert Paul Doevendans in het kort de achtergrond van de Corporatieraad, in drie 

hoofdlijnen: 

1. De eroderende legitimatie van corporaties, door misstanden en disfunctioneren als 

maatschappelijke organisatie (zoals benoemd in Balans Verstoord en parlementaire enquête) 

2. De geïdentificeerde ‘structuurfout in de governance’ van corporaties: er is geen (duidelijk) 

eigenaarschap, geen partij om verantwoording aan af te leggen, geen heldere verankering 

(zoals ook benoemd door de WRR ‘van tweeluik naar driehoeken’) 

3. De groeiende maatschappelijke kloof tussen leef- en systeemwereld (e.a.). 

De deelnemende corporaties (sleutelpersonen) en hun corporatieraden (voorzitters) doen vervolgens 

verslag van hun bevindingen. 
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Leystromen 

 we zijn op reis en bevinden ons tussen Nederland en Santiago de Compostela net over de 

Belgische grens (voorzitter Cr) of in Noord-Frankrijk (sleutelpersoon) 

 hele mooie pilot/reis: de rauwe werkelijkheid komt op tafel; na (in)inrichting zijn we aan de 

slag gegaan met thema’s agenderen en vervolgens selecteren; er is een mooie dynamiek en 

er ontstaan tal van verbindingen 

 er zijn ook concrete resultaten/opbrengsten: 4 thema’s in bespreking; een document met 

suggesties voor de corporatie; input voor het ondernemingsplan 

 aandachtspunt is de samenstelling: minder eenzijdig sociaal domein is gewenst 

 ambitie Cr: ‘onderkoepelend’ orgaan voor het sociaal innovatievermogen van de corporatie 

en vehikel in een ontwikkeling van corporatie naar coöperatie. 

Uwoon 

 uitdaging: 18 oplossingsgerichte mensen bij elkaar die niet mogen oplossen 

 snel enkele hoofdlijnen en thema’s te pakken 

 beeld van verbindende functie Cr: “niet één kransslagader maar heel veel haarvaten” 

 bijzonder: we hebben ook de doelgroepen zelf aan tafel genodigd, een mooie oefening in 

luisteren en verbinden met ‘achterban’ … de laatste CR-bijeenkomst wordt openbaar! 

 als opbrengst hebben we onder meer nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over doelgroepen en 

hun behoeften, zoals over wel of niet gemengd wonen; en er zijn ook diverse bijvangsten 

buiten de Cr om 

Woonmensen 

 we zien vooral veel praktische mensen die toch graag wat abstracter aan de slag willen 

 grote betrokkenheid van alle deelnemers én van de corporatie (die bovendien goed luistert) 

 veel leuke en afwisselende werkvormen, zoals op locatie 

 opbrengst: we zien, naast heldere agendering en belangrijke thema’s als zwerfjongeren en 

vluchtelingen, heel veel verbindingen ontstaan, ook in initiatieven buiten de Cr om: “de Cr is 

een klankbord-, verbindings- en stimulerend arrangement dat we aan heel veel organisaties 

gunnen” …. het kost overigens ook veel tijd en energie 

Stek 

 onze Corporatieraad is een heel divers gezelschap, die super enthousiast zijn in hun 

agenderen en geven van ‘adviezen’ 

 opbrengst: we zien dat het begrip voor de corporatie toeneemt en dat we op de gekozen 

thema’s kwetsbare doelgroepen en sociale cohesie nieuwe inzichten hebben gekregen die 

het denken van Stek hebben beïnvloed (meer vanuit de samenleving, van buiten naar binnen 

kijken). Maar een grote opbrengst op zich is ook al het goede gesprek en het elkaar 

opzoeken. 
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Het gesprek met voorzitters Corporatieraden en sleutelpersonen besluit met een gedachtewisseling 

over de toekomst van de Corporatieraad: 

 corporaties hebben nog steeds behoefte aan een verbinding met verschillende lagen van de 

samenleving. De corporatieraad biedt daarvoor een oplossing en zorgt dat corporaties meer 

voor, van, met en door mensen worden. Hoewel de formele legitimatie van corporaties (door 

de Woningwet) meer op orde is, is de maatschappelijke kloof en ook de structuurfout nog 

volop aanwezig 

 we moeten het (nu) niet te zwaar maken als formeel orgaan in een derde laag. Dat past niet 

bij de huidige deelnemers in de Cr en kan mensen afschrikken 

 we zoeken naar iets dat het geven van maatschappelijke zeggenschap combineert met het 

naar binnenhalen van de rauwe werkelijkheid 

 belangrijk is dat we de waarden achter de Cr – zoals het binnenbrengen van de rauwe 

werkelijkheid – bewaken. Maar … we hebben ook wel een structuur nodig die naast bestuur 

en toezicht zeggenschap borgt … dat is nog steeds een structuurfout 

 strikt genomen zijn we bij de start al verkeerd begonnen door de corporatie de deelnemers 

te laten selecteren …. dat had de samenleving zelf moeten doen, uit en door de populatie… 

Enkele ‘praktische wijsheden’ tussendoor: 

“de Corporatieraad is een andere manier van …..” (en dus niet een extra last) 

“het gaat om luisteren om te begrijpen, niet om te antwoorden” 

“het gaat om praten met de mensen, niet over de mensen” 

“de corporatieraad is geen adviesorgaan. Toch hebben de leden wel interessante adviezen. Daar 

moeten we wat mee” 

De corporatieraden hebben heel scherp de toenemende kwetsbaarheid in wijken benoemd. Vanuit 

verschillende lagen heeft deze term betekenis gekregen. Dat is winst en dat was zonder 

corporatieraad nooit zo dwingend op tafel gekomen. 

  

De Toekomst van de Corporatieraad 

Bestuurders en enkele RvC-leden van de deelnemende corporaties voegen zich bij het gezelschap. 

We bespreken de achtergronden van de Corporatieraad, belangrijke inzichten uit de pilots per eind 

2016 zoals opgenomen in de Handleiding Corporatieraad en de observaties uit een rondgang langs 

de deelnemende corporaties (zie bijgevoegde ppt). 

We benoemen een aantal opbrengsten van het werken met een Corporatieraad: 

 het leren luisteren (corporatie) en de ervaring dat er naar je geluisterd wordt (Cr) 

 het samen met anderen iets doen, ook buiten de Cr om in lokale netwerken 
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 meer inzicht in wat er echt leeft o.b.v. voeling met en inleving in de ‘achterban’ 

 anders waarnemen: verbreding van de oriëntatie, van buiten naar binnen 

 ontwikkeling van corporatie naar coöperatie 

 concrete resultaten: agenderende (en adviserende) rapporten, bijdragen van de Cr in het 

maatschappelijk jaarverslag, publicaties over het werken met een Cr…. 

 een bespreekpunt, met (schijnbare) tegenstellingen: of en waar gaan ‘adviseren’ (aan de 

corporatie), ‘vertegenwoordigen’ (van de achterban), ‘faciliteren’ (door de corporatie), 

‘samenstellen’ en ‘formaliseren’ (van status) te ‘ver’ en/of doen ze afbreuk aan de kern van 

de Cr, te weten agenderen en problematiseren (als taak), op basis van persoonlijke inbreng 

(zonder last en ruggenspraak), vanuit onafhankelijkheid en zelfregie (positie/rol), een 

netwerk opbouwend en het zijn van een vrijplaats voor de rauwe werkelijkheid?? 

Voorzitters kijken terug op hun eigen rol(invulling) 

Zonder uitzondering kijken de voorzitters van de Corporatieraden terug op een leerzame pilot, ook 

voor hen zelf. Carin geeft aan dat ze zich op onbekend terrein heeft begeven en heeft moeten 

zoeken naar de rol van de Cr en van het voorzitterschap. Mede door de pilot heeft ze een positieve 

kijk gekregen op ‘zorgzaam NL’. Wilbert geeft aan dat de pilot nu vooral inwerkt op het dichten van 

de maatschappelijke kloof, maar in de toekomst wel degelijk het perspectief van een derde laag voor 

ogen wil houden. Berry benadrukt het belang van het creëren van een veilige en uitnodigende sfeer, 

waar mensen vrij kunnen praten, als een hoofdrol voor een professioneel onafhankelijk voorzitter. Bij 

Uwoon en Stek zal komend jaar een andere voorzitter aantreden. 

Thema: toekomst en formaliseren van de derde laag via de Cr? 

Naast diverse bespreekpunten in het (huidig/dagelijks) functioneren (invulling adviseren, 

vertegenwoordigen, faciliteren, verversen) is een belangrijk element van het toekomstperspectief 

dat van wel/niet formaliseren van de Cr als derde laag. In zekere zin functioneert de Cr ook nu al als 

derde laag, naast bestuur en toezicht; een formele status is daarvoor niet nodig. Maar een dergelijke 

formele status is voor de toekomst niet uitgesloten, er is mogelijk sprake van een ontwikkelgang (zie 

theory U), waarbij eerst wordt ingezet op vorming van een netwerk en in een later stadium vanuit 

een prototype aan bewuste en bedoelde institutionalisering wordt gewerkt (zonder de perverse 

effecten daarvan). Er zijn argumenten tegen een dergelijke formalisering/institutionalisering van de 

Cr (in elk geval nu): een dergelijke positie/rol past niet bij de huidige leden van de Cr; de rauwe 

werkelijkheid op tafel brengen verdraagt zich lastig met institutionalisering; het gaat om het goede 

gesprek met elkaar, niet om verantwoordingsgesprekken van corporatie en Cr en van Cr met 

achterban; bij formalisering moet veel aandacht worden besteed aan relaties met andere formele 

organen en trajecten, zoals RvC en HO. Maar ook argumenten vóór: we moeten met een bepaald 

arrangement alsnog de structuurfout in de governance oplossen; als je niet institutionaliseert dreigt 

het iets vrijblijvends te worden; formalisering en institutionalisering hebben niet noodzakelijk ook 

hun perverse verschijningsvormen. Wilbert voegt hieraan toe dat ook in de wereld van coöperaties 

gezocht wordt naar verbinding van een stevige (formele) verankering enerzijds en een flexibele 

werkwijze in het oppakken van zaken anderzijds. 
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Een voorlopige conclusie op het punt van wel/niet formaliseren is dat de Cr in deze ontwikkelfase 

geen formalisering als derde orgaan kan verdragen, maar dat dit mogelijk wel een toekomstig 

perspectief kan zijn1. 

Aanvullend worden de volgende aandachtspunten voor de toekomst van de Cr genoemd: 

 duidelijkheid over adviseren, vertegenwoordigen, faciliteren en samenstellen (zie hiervoor) 

 positioneren en profileren van de Cr als iets voor alle corporaties (de sector) en wellicht voor 

alle maatschappelijke organisaties 

 meer aandacht voor de opbrengsten/resultaten en ook spin off’s (vliegwieleffecten) van de 

Cr benoemen en benutten: leden als de ervaringsdeskundige vrijwilligers van de corporatie 

(hebben corporaties nu bijna geen), het ontstaan van lokale netwerken, het realiseren van 

sociale initiatieven 

 aandacht ook balans: we krijgen nu heel veel mee van de Cr, maar kunnen niet alles 

oppakken en teruggeven aan de CR …. deze disbalans kan ondermijnend zijn voor de langere 

termijn 

 voor nu: Cr vooral inzetten op het dichten van de maatschappelijke kloof! 

Hoe gaan we verder? 

Woonmensen: 

 we gaan zeker door, waarbij we als eerste stap het gesprek hierover aangaan met/binnen de 

Cr en ook met de eigen organisatie 

 we willen ook de betrokkenheid van de eigen organisatie bij de CR versterken 

Uwoon: 

 we gaan in elk geval door. We hebben zelf het geloof dat dit ons scherp en verbonden houdt, 

maar is de Cr daarvoor de beste weg? Komende twee jaar moet de meerwaarde echt 

duidelijk worden 

 we doen daarbij een beroep op belangstelling en betrokkenheid vanuit de sector/Aedes! 

Leystromen: 

 we willen zeker door, maar willen daarbij goed kijken naar de vorm en samenstelling van de 

Cr. Bij een evaluatie van de Cr willen we niet alleen kijken naar proces/resultaat maar ook 

naar inhoud 

 we gaan de Cr als vehikel van de corporatie ook meer inzetten als linking pin met de 

proeftuinen waarin we sociale innovaties beproeven 

 we willen via de Cr werken aan het dichten van de maatschappelijke kloof, maar ook werken 

aan verankering van de corporatie (derde laag, zeggenschap/tegenkracht/betrokkenheid 

                                                           
1 PD: ik wil er graag op wijzen dat in eerdere notities van Gert van Dijk onderscheid wordt gemaakt in verschillende typen 
vergaderingen, waaronder agenderende en verantwoordende bijeenkomsten 
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institutionaliseren, zoals in coöperatie) in combinatie met veel flexibele en ad hoc 

(werk)vormen van sociale innovatie 

 we doen een beroep op Aedes om dit mee verder te brengen, in communicatie en in 

uitbreiding met nieuwe deelnemers 

Stek: 

 ook Stek gaat door, ook om legitimatie van corporatie te versterken (dat haal je van buiten … 

corporatie heeft nog steeds vrienden nodig) 

 wij willen werken aan een Cr die steeds meer van de samenleving/gemeenschap wordt, met 

meer zelfregie en vanuit een eigenstandige positie (beeld: ‘gemeenschapsraad’) 

 qua samenstelling zouden er best meer andere achtergronden in mogen, zoals ondernemers 

of religieuze groepen. 

Pieter van Hulten signaleert een sterk ‘zelfbrandend vermogen’ bij de deelnemers aan de Cr. Binnen 

Aedes is aangegeven minder prioriteit te kunnen schenken aan het thema legitimatie (omdat de 

formele legitimatie via de Woningwet is versterkt), maar  geconstateerd wordt dat veel van de 

thema’s die hier besproken zijn nu verder uitgewerkt worden in de vernieuwingsagenda denk hierbij 

aan de toename van kwetsbare personen. De aanwezige bestuurders doen een beroep op Aedes om 

de CR te blijven faciliteren, omdat de achtergronden (legitimatie corporatie, maatschappelijke kloof, 

structuurfout in governance) nog steeds aan de orde zijn en bij alle corporaties in de sector spelen. 

Enkele suggesties worden gedaan: 

 nogmaals bij elkaar te komen (en op termijn misschien wel tweemaal per jaar) 

 een artikel in Aedes-magazine, op basis van interviews met betrokkenen 

Gerrit van Vegchel sluit de boeiende bijeenkomst af met de toezegging om met de bestuurders in 

een conferencecall mogelijkheden voor een vervolg van de pilot te bespreken. 

Kortom, wordt zeker vervolgd! 

Hartelijke groet, mede namens Pieter van Hulten en Gerrit van Vegchel 

Paul Doevendans 

 
 
 
 
Bijlage: pdf van presentatie terugkombijeenkomst Corporatieraad 7 november 2017 


