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Wat is legitimatie en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept legitimatie en
de legitimatie-uitingen, legitimatieaspecten, legitimatieprofielen en legitimatieopdracht als belangrijke onderdelen
van het denkraam van de TRIAS Legitimatiecheck.

DRIE LEGITIMATIE-UITINGEN
In de theorie over legitimiteit komen veel begrippen en termen naar voren die aan legitimatie verwant zijn, een
deelaspect ervan aanduiden of er een uiting van zijn. De TRIAS Legitimatiecheck gaat uit van een indeling in drie
elementen waarmee de samenleving – wetgever, direct belanghebbenden of benoemde belanghouders – tot
uitdrukking brengt hoe het met de legitimiteit van de corporatie gesteld is. Die uitingen zijn: erkenning, vertrouwen
en waardering. Daarmee wordt de abstracte term legitimiteit ontward tot herkenbare en ‘meetbare’ begrippen.

Erkenning (ook wel acceptatie of aanvaarding) is iets dat de corporatie ontvangt van de samenleving.
De samenleving erkent de corporatie in ‘wie’ ze is en waarvoor ze staat. De samenleving stelt: de corporatie
mag er zijn, hoort erbij en mag haar werk doen. We erkennen haar positie met de daarbij horende deelaspecten
identiteit, doelstelling en plaats in het netwerk.
Vertrouwen spreekt de samenleving uit over de manier waarop de corporatie keuzes maakt en wordt geleid en
aangestuurd. De samenleving stelt: we hebben vertrouwen in de corporatie, in haar (aan)sturing met de daarbij
horende deelaspecten leiderschap, governance en beleid.
Met waardering (ook wel tevredenheid) spreekt de samenleving zich uit over de corporatie, in het bijzonder over
haar gedrag, haar dienstverlening en presteren. De samenleving stelt: we stellen op prijs hoe de corporatie met
ons omgaat, wat ze voor ons doet en betekent met de daarbij horende deelaspecten waardepatroon, organisatie
van de uitvoering en prestaties.
De TRIAS Legitimatiecheck stelt vast hoe intern en extern betrokkenen de legitimatie van de corporatie in deze
drie uitingen tot uitdrukking brengen.
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NEGEN LEGITIMATIEASPECTEN
De TRIAS Legitimatiecheck onderscheidt (naast drie uitingen) drie hoofdaspecten waarop de corporatie haar
legitimatie kan verdienen of verliezen, namelijk: positionering, sturing en gedrag.
Deze drie aspecten hebben elk (hoofdzakelijk) invloed op een van de bovengenoemde uitingen. Het functioneren
van de corporatie (het beeld dat betrokkenen hebben) ten aanzien van:
	de positionering van de corporatie heeft (vooral) invloed op de erkenning
	de sturing van de corporatie bepaalt (vooral) de mate van vertrouwen in de corporatie
	het handelen en presteren van de corporatie heeft direct invloed op de waardering die belanghouders en
stakeholders voor de corporatie hebben.
Elk van deze hoofdaspecten bevat drie sub-aspecten. In totaal zijn er dus negen legitimatieaspecten.
De negen legitimatieaspecten in de TLC komen onder meer voort uit theorie over legitimiteit1. Daarin staat dat
legitimatie betrekking heeft op het systeem (bijvoorbeeld de sector of het krachtenveld waarin een organisatie
zich bevindt), de actor (organisatie en persoon) en het handelen of gedrag. Verder maakt de theorie onderscheid
in legitimiteit door invloed van belanghouders, door aanpassen van bedrijfsprocessen en door de prestaties van
corporaties. Deze punten zijn verwerkt in de negen legitimatieaspecten van de Legitimatiecheck.
De TRIAS Legitimatiecheck hanteert de volgende hoofdaspecten:
1. positionering (waarvoor erkenning kan worden verkregen)
2. sturing (waarvoor vertrouwen kan worden verkregen)
3. gedrag (waarvoor waardering kan worden verkregen).

De drie hoofd- en negen deelaspecten van legitimatie zijn terug te vinden in onderstaand schema.
Binnen deze negen aspecten kunnen meerdere thema’s aan de orde zijn (zie volgende tabel). Deze thema’s
worden niet allemaal gemeten in de vragenlijst van de TLC, maar kunnen wel van belang zijn voor een goed
begrip en een gerichte aanpak van legitimiteit. In een open gesprek met interne en externe betrokkenen
vormen ze een goed en concreet aangrijpingspunt voor bewustwording, analyse en actie.

1	Verder vormden diverse onderzoeken en rapporten een inspiratiebron, zoals Ver van huis van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties en De balans verstoord
en De balans hersteld van Aedes.
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LEGITIMATIEPROFIELEN – VIER PIJLERS VAN LEGITIMATIE
Een corporatie kan op verschillende manieren omgaan met haar legitimatie en daarin eigen accenten aanbrengen.
De TRIAS Legitimatiecheck onderscheidt – naast de bovengenoemde uitingen en aspecten – vier legitimatieprofielen (of -stijlen), namelijk: formele, praktische, georganiseerde en geïnternaliseerde legitimatie.
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Elk van deze profielen is van belang voor een gebalanceerde legitimatie: ze vormen de vier pijlers waarop de
legitimatie van de corporatie staat. En ze bieden een perspectief voor het verder versterken van de legitimatie.
Er bestaat niet zoiets als een ‘beter’, ‘slechter’ of ‘meer wenselijk’ profiel. Maar het is aan de stakeholders welke
veranderingen zij prefereren. De vragenlijst – het reflectie-onderdeel van de TRIAS Legitimatiecheck – meet zowel
op de legitimatieprofielen als op de boven beschreven legitimatieaspecten. Op basis van de uitkomsten worden op
beide vlakken suggesties voor interventies gegeven om de legitimiteit te behouden of versterken (zie hoofdstuk 6).
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Hieronder worden de legitimatieprofielen nader toegelicht.
Georganiseerde
legitimatie

Formele legitimatie
De legitimiteit van de corporatie berust voor een deel op het voldoen aan wet- en regelgeving die bepalend
is voor haar positionering, sturing en gedrag, zoals de Woningwet, de Overlegwet en de Governancecode.
De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van de wetgever (minister, overheid). Die ziet toe op
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het functioneren van de corporatie vanuit het belang van het in stand houden en goed functioneren van het
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stelsel van volkshuisvesting. Het is aan de corporatie om te tonen dat ze voldoet aan de formele eisen die aan
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haar worden gesteld. Sleutelwoorden die horen bij formele legitimatie zijn extern toezicht en compliance.

Praktische legitimatie
De legitimiteit van de corporatie berust ook op de relatie met de directe belanghebbenden en de inzet voor
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deze belanghebbenden in de dagelijkse praktijk. De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van
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de belanghebbenden met wie de corporatie in de dagelijkse praktijk direct te maken heeft, zoals huurders,
Praktische
woningzoekenden, gemeenten en samenwerkingspartners. Het is aan de corporatie om adequaat te
legitimatie
reageren op de concrete behoeften, wensen en vragen die leven in de lokale gemeenschap en acties te
plegen die voor een goede relatie gewenst zijn. Sleutelwoorden die horen bij praktische legitimatie zijn
klantgericht, informaliteit, nabijheid en korte lijnen.
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De legitimiteit van de corporatie berust ook op de structurele onderbouwing en afstemming van haar beleid
met benoemde belanghouders. De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van de georganiseerde
belanghouder. Het is aan de corporatie omPraktische
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Geïnternaliseerde legitimatie
De legitimiteit van de corporatie berust zeker ook op de natuurlijke band die de corporatie heeft met
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de samenleving, omdat legitimatie is geborgd in het ‘DNA’, in de waarden, houding en gedrag van de
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organisatie en van de mensen die er werken. De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van de
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‘bedoeling’ van de corporatie, die geborgd is in hart en ziel van de organisatie en haar medewerkers. Het is
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zijn om met oog voor menselijke maat en in direct contact met de leefwereld te handelen in de geest van
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de bedoeling. Sleutelwoorden voor geïnternaliseerde legitimatie zijn waarachtigheid, maatschappelijke
waarde en vanzelfsprekende betekenis.
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Dit schema duidt de relatie tussen de vier profielen aan. Formele en georganiseerde legitimiteit vinden hun
wortels in de systeemwereld. Praktische en geïnternaliseerde legitimiteit komen voort uit de leefwereld.
Formele en praktische legitimiteit hebben verder met elkaar gemeen dat ze ‘van buitenaf’ komen.
Georganiseerde en geïnternaliseerde legitimatie ontstaan daarentegen ‘van binnenuit’. De iconen van de
profielen visualiseren de betekenis van de profielen en worden ook in het analysetool toegepast.
De vier legitimatieprofielen hebben in de TRIAS Legitimatiecheck de volgende betekenissen:
	Ze vormen de vier pijlers waarop de legitimatie van de corporatie staat. Voor een legitimatie die in balans is,
zal een corporatie aandacht moeten schenken aan alle profielen. Daarbij zijn het ontwikkelstadium van de
corporatie en de kenmerken van het krachtenveld waarin ze opereert van belang om te weten wat nodig en
passend is.
	Ze vormen aanknopingspunten voor het veranderingsproces van corporaties. Zij kunnen zich op alle of enkele
van de vier legitimatieprofielen ontwikkelen, afhankelijk van hoe de interne en (vooral) externe omgeving de
legitimiteit beoordeelt. In de TRIAS Legitimatiecheck worden daarvoor vanuit de profielen suggesties gedaan
voor interventies.
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LEGITIMATIE-OPDRACHT
In het vervolg van deze handleiding (onder ‘Actie’ – hoofdstuk 6) wordt ingegaan op de interventies die kansrijk
zijn om de legitimatie te versterken. Daarbij wordt een verband gelegd tussen legitimatieaspecten aan de ene
kant (die een verschillende relevantie kunnen hebben voor verschillende stakeholders) en legitimatieprofielen
aan de andere kant (waarin de samenleving zich verschillend manifesteert). Zo kan elke corporatie passend bij
de uitkomsten van de meting gericht aan de slag om de eigen legitimiteit te verbeteren.
In onderstaand schema worden aspecten en profielen van legitimatie gecombineerd.
In de cellen staat aangegeven welke legitimatie-opdracht er voor de corporatie ligt.

In de tabel zijn de teksten in enkele cellen in groen geschreven. Deze specifieke legitimatie-opdrachten zijn
kenmerkend voor een aspect én essentieel voor de ontwikkeling van een legitimatieprofiel. Om legitimiteit
in balans duurzaam te borgen en deze verder te ontwikkelen mag aandacht voor deze bestanddelen in elk geval
niet ontbreken: ze vormen de vaste basis voor de legitimatie van de corporatie.
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