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Inleiding 

De legitimering van de corporatiesector is in het geding en corporaties moeten hun uiterste best doen 

om de legitimering van de sector door huurders en andere stakeholders terug te winnen. Dat was de 

conclusie op het Aedes-verenigingscongres van april 2014. Aedes ging samen met haar leden aan de 

slag om te kijken hoe corporaties de verbinding met de maatschappij kunnen versterken. Dat 

gebeurde twee jaar lang in vijf pilotprojecten met 25 corporaties. Het resultaat is een uitgebreide 

toolbox waar andere corporaties mee aan de slag kunnen. Die toolbox is te vinden op 

www.aedes.nl/legitimatie. 

Onderaan deze inleiding staat de inhoud van de toolbox beschreven.  

 

In deze handleiding staan inzichten, theorie en praktijkbeschrijvingen over stakeholdersbetrokkenheid 

die bijdragen aan invloed, verbinding en legitimatie. De inhoud is gebaseerd op de inbreng van de 

Brabantse Lentecorporaties1 en de ervaringen van twaalf woningcorporaties die meededen aan het de 

pilot Bring Your Own (BYO): Mitros, WonenLimburg, Woonkwartier, Wonen Centraal, Tiwos, 

Woonservice Meander, Provides, Woonwaard, OFW, Portaal, Elkien en Groenwonen Vlist.  

 

Praktijkvoorbeelden  

Binnen BYO zijn bestaande vormen van stakeholderinvloed en –management geïnventariseerd, 

onderzocht (reflectie en intervisie), beschreven en verrijkt. Verder zijn goede voorbeelden – zowel 

praktijken, als inzichten, modellen en instrumenten – in de bijlage beschikbaar gemaakt voor de 

corporatiesector. In totaal zijn er acht voorbeelden beschreven, namelijk: 

 Mitros: stakeholdermanagement en reputatiemanagement geborgd in de organisatie 

 Woonkwartier: stakeholderinvloed in een orgaan (raad van advies) én 

stakeholdermanagement bij het opstellen van gebiedsplannen 

 WonenCentraal: stakeholderinvloed op de strategische doelstelling en op besteding van 

middelen  

 Tiwos: maatschappelijk belanghouderschap vanuit de bedoeling  

 Provides: vitale belanghoudersbijeenkomsten  

 Woonservice Meander: stakeholdermanagement in gebiedsontwikkeling 

 Wonen Limburg: sessie Wonen Limburg Tafel 

 Lentecorporaties: stakeholdermanagement in een maatschappelijke beleidscyclus 

 

Wat zit er in de toolbox legitimatie? 

 De TRIAS Legitimatiecheck. Deze bestaat onder andere uit een vragenlijst die helpt samen met 

stakeholders je legitimatie vast te stellen. Hiermee leg je de basis voor verdere verbetering. 

                                                   
1 Lente is een samenwerkingsverband van negen Brabantse woningcorporaties, te weten Stadlander, Alleewonen, WEL, 

Casade, Tiwos, WonenBreburg, Zayaz, BrabantWonen en Area. Lente heeft ook een eigen legitimatieprogramma. 

http://www.aedes.nl/legitimatie
http://www.corporatie-legitimatie.nl/
https://www.aedes.nl/legitimatiecheck
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 Wil je weten wat zestig stakeholders zeggen over hoe corporaties zich sterker met andere 

spelers in de samenleving kunnen verbinden? Dan is het onderzoeksrapport Complementaire 

bewegingen van onderzoeksbureau DRIFT een nuttig naslagwerk. 

 Het helpt om anderen te laten zien wat de financiële gevolgen zijn van bepaalde keuzes. 

De Transparantietool laat dit duidelijk zien, en helpt bij gesprekken met gemeenten en 

huurders rond de jaarlijkse prestatieafspraken. 

 Een aantal corporaties geeft stakeholders vergaande invloed in een corporatieraad. Die 

bepaalt bijvoorbeeld mede het beleid. Alles hierover staat in de handleiding Corporatieraad. 

 De mate van invloed die huurders hebben, en hoe je met ze samenwerkt heeft ook effect op je 

legitimatie. Wil je weten hoe andere corporaties en huurders hun samenwerking vormgeven? 

Lees dan de handleiding versterken huurdersorganisatie. 

 Er zijn al veel leerzame ervaringen van corporaties, met manieren om huurders en 

stakeholders méér te betrekken. Deze staan in deze handleiding praktijkvoorbeelden 

stakeholderbetrokkenheid. 

 

 

  

https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/toekomst-woningcorporaties/rapport-tips-om-verbinding-met-stakeholders-te-versterken.html
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/toekomst-woningcorporaties/rapport-tips-om-verbinding-met-stakeholders-te-versterken.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/stakeholders-en-woningcorporaties/stakeholders-en-corporaties/transparantietool.html
https://www.aedes.nl/corporatieraad
https://www.aedes.nl/versterkenho
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
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1. Stakeholdermanagement, -invloed of 
maatschappelijk belanghouderschap? 

 

In deze notitie gebruiken we de term ‘maatschappelijk belanghouderschap’. Het verwijst naar een 

concept en een werkwijze waarin woningcorporaties betrokkenheid van de samenleving – en van 

‘vertegenwoordigers van die samenleving’ – mogelijk maken en organiseren. Dat betrekken van deze 

‘vertegenwoordigers van de samenleving’ gebeurt op veel manieren, op verschillende niveaus (van 

invloed en participatie) en om veel redenen. Een met maatschappelijk belanghouderschap verwante 

term is die van ‘stakeholdermanagement’, in de corporatiesector en ook daarbuiten in vele 

bedrijfstakken een meer ingeburgerde term dan ‘maatschappelijk belanghouderschap’. De reden om in 

deze publicatie maatschappelijk belanghouderschap te gebruiken is de associatie die 

stakeholdermanagement kan oproepen als ‘het eenzijdig managen van (de relatie met) de 

stakeholder’. Maatschappelijk belanghouderschap omvat namelijk ook de praktijken waarbij corporaties 

vertegenwoordigers van de samenleving in de gelegenheid stellen invloed op hén uit te oefenen, om -

als het ware- de corporatie ‘te managen’. In dat tweerichtingsverkeer onderscheiden woningcorporaties 

zich als maatschappelijke organisaties van bedrijven die ook gebruik maken van 

‘stakeholdermanagement’. 

 

Stakeholdermanagement versus stakeholdersinvloed 

Overigens is stakeholdermanagement een term die recht doet aan de doelstelling en werkwijze van 

een aanzienlijk deel van de woningcorporaties in de huidige praktijk. Deze corporaties zijn namelijk 

vooral bezig om hun reputatie bij en hun relatie met hun stakeholders te beheren, waarbij enkele 

corporaties dit relatiebeheer – stakeholdermanagement - verder aan het professionaliseren zijn binnen 

de organisatie (al dan niet binnen de trainingen van Aedes gericht op stakeholdermanagement). Deze 

‘maatschappijgerichte corporaties’ – een term afkomstig uit Maatschappijrelatiemanagement MRM)2 - 

hebben primair de ambitie om de omgang met stakeholders lonend te laten zijn voor de reputatie en 

voor het realiseren van het beleid van de corporatie. 

 

Bij stakeholdersinvloed daarentegen kiezen corporaties, veelal omwille van legitimatie, voor een route 

waarbij zij meer invloed geven aan belanghouders op hun (strategisch) beleid. Zij geven daarmee als 

‘maatschappijgedreven’ (MRM) corporatie uiting aan een ambitie tot ‘maatschappijsturing’ en 

structurele stakeholderinvloed in hun maatschappelijke governance. 

 

Verantwoordelijke binnen corporatie 

Het verschil in maatschappelijke identiteit en ambitie werkt door in de wijze waarop woningcorporaties 

                                                   
2 MRM is, als concept en instrumentarium voor het organiseren van de relatie tussen corporatie en samenleving, in 

2004/2005 ontwikkeld door 12 woningcorporaties, met ondersteuning van Aedes en Platform31 (toenmalig SEV).  
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hun maatschappelijk belanghouderschap vormgeven. Een belangrijk verschil tussen beide groepen is 

bijvoorbeeld de plaats waar de verantwoordelijkheid voor (ontwikkeling van) de functie ‘betrekken 

belanghouders’ is belegd. Woningcorporaties die zich bezighouden met stakeholdermanagement 

beleggen het beheer en de ontwikkeling ervan in de werkorganisatie veelal bij management en staf, 

zoals bij een strategische communicatieadviseur. Zij zien de uitvoering ervan primair als iets van de 

werkorganisatie. Woningcorporaties die zich bezig houden met het organiseren van stakeholder invloed 

(maatschappijsturing) beleggen deze functie meestal bij het bestuur van de corporatie, veelal 

ondersteund door een strategisch beleidsadviseur of bestuurssecretaris. Bij deze corporaties wordt ook 

de raad van commissarissen betrokken bij het vormgeven van de maatschappelijke governance. 

Overigens kunnen stakeholdermanagement (werkorganisatie) en maatschappelijke governance 

(bestuur en intern toezicht) elkaar ook aanvullen en kan de ambitie en gekozen werkwijze ook per 

situatie of thema verschillen. 

 

Spreken we over stakeholder, belanghouder of samenleving? 

Maatschappelijk belanghouderschap biedt dus plaats voor stakeholdermanagement én –invloed. 

Daarbij is het relevant om het begrip stakeholder of belanghouder nader te duiden. In deze publicatie 

worden deze termen door elkaar gebruikt, als aanduiding van de maatschappelijke actoren – 

‘vertegenwoordigers van de samenleving’ - die de woningcorporatie betrekt bij haar handelen. Deze 

‘belanghouders’ of ‘stakeholders’ behoeven een meer precieze identificatie en analyse, maar voor nu 

zijn de volgende actoren relevant: 

 de ‘wetgever’ als vertegenwoordiger van de samenleving in formele zin 

 de door de corporatie ‘benoemde belanghouders’ in georganiseerde verbanden 

 de ‘directe belanghebbenden’, de relaties waarmee de corporaties in de dagelijkse praktijk van 

doen heeft (zoals individuele huurders en woningzoekenden en professionals) 

 de eigen ‘medewerkers’, die (de verbinding met) de samenleving in hun ‘DNA’ hebben en op 

die manier ook vertegenwoordigers van de samenleving zijn. 

 

In deze publicatie gaat het primair over de door de corporatie benoemde belanghouders in zelf 

georganiseerde verbanden. Zonder deze los te kunnen en willen zien van de andere categorieën. 

Wanneer we het hebben over het verkrijgen, vergroten of behouden van legitimatie zijn alle 

categorieën belanghouders van belang. 
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2. Motieven/drijfveren voor het betrekken 
belanghouders 

 

Het verwerven van erkenning, vertrouwen en waardering – kortweg: legitimatie - vraagt inspanningen 

op tal van aspecten van het zijn en functioneren van een woningcorporatie, onder meer in het 

betrekken van maatschappelijke belanghouders. Corporaties geven op velerlei manieren invulling aan 

‘maatschappelijk belanghouderschap’. En ook de motieven verschillen. 

 

Welke motieven hebben corporaties om belanghebbenden te betrekken? 

Uit de groep van corporaties komt naar voren dat de legitimatie voor hun handelen een motief is om 

belanghebbenden te betrekken bij de corporatie; maar dat is zeker niet het belangrijkste en al 

helemaal niet de enige reden. Veel vaker worden andere, meestal meer concrete motieven, genoemd. 

Zoals het (beter) onderhouden van contacten en relaties met belanghouders, het versterken van het 

draagvlak voor beleid en het leggen van een basis voor samenwerking. Daadwerkelijk invloed geven 

aan stakeholders – de kern van de verkenning binnen het BYO-project – is zeker aan de orde, maar 

niet dominant, noch als motief of doelstelling, noch als werkwijze en vorm. Het betrekken van 

belanghouders moet voor veel corporaties vooral lonen voor de eigen corporatie in verbetering van de 

reputatie3, in de relatie (samenwerking) en in steun voor het voorgenomen beleid. Een deel van de 

corporaties wil belanghouders (in een vroeg stadium) betrekken bij en invloed geven op beleid. Als 

corporatie ben je tenslotte een maatschappelijke organisatie en dus werkzaam voor en met de 

samenleving … en ook een beetje ván diezelfde samenleving en haar vertegenwoordigers.  

 

Corporaties zijn zich al vele jaren bewust van het nut en de noodzaak om belanghouders te betrekken. 

Het betrekken van belanghouders is vooral een zaak van ‘georganiseerde legitimiteit’ op eigen 

initiatief, die wordt gestimuleerd door afspraken (Governancecode) en goede praktijken uit de sector 

(en heel soms daarbuiten). De zoektocht van corporaties is er nu vooral op gericht om vormen van 

maatschappelijk belanghouderschap te vinden die ook in de toekomst effectief zijn. Wél is het zo dat 

corporaties die hier tot vandaag weinig aan deden mede door wetgeving worden aangezet om er (in 

elk geval minimaal) werk van te maken, zoals bij het opstellen van prestatieafspraken. Dan vallen 

(zelf) georganiseerde legitimiteit en (afgedwongen) formele legitimiteit samen.  

 

 

 

                                                   
3 Reputatie en legitimatie zijn verwante begrippen, maar kennen een andere diepgang. In algemene zin kan worden gesteld 

dat reputatie vooral een beroep doet op een goede wijze van communicatie en relatiebeheer gericht op de goede naam van 

een organisatie, waarbij legitimatie vooral een beroep doet op goed presteren van de corporatie en het organiseren van 

betrokkenheid en invloed van belanghouders op het beleid gericht op erkenning, vertrouwen en waardering. In een 

professioneel stakeholdermanagement verdienen beide aandacht 
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Zitten mijn stakeholders wel te wachten op betrokkenheid en invloed op ons beleid? 

Alvorens het maatschappelijk belanghouderschap eenzijdig vanuit het corporatieperspectief in te 

richten, kan een oriëntatie op het vraagstuk vanuit het belanghoudersperspectief waardevol zijn. 

Herkennen de door de corporatie benoemde belanghouders zich in die status en willen zij als zodanig 

en op een bepaalde wijze betrokken hebben en invloed uitoefenen? Corporaties beantwoorden deze 

vraag vaak zelf op basis van hun eigen ambities en veronderstellingen. Slechts een enkele corporatie 

maakt vooraf een gang langs de belanghouders. Deze kan soms nieuwe, maar in elk geval boeiende 

antwoorden en inzichten opleveren. En zo’n reis (ook wel: stakeholderjourney, zie pagina 12) langs 

belanghouders is tegelijkertijd een investering in de verbinding en legitimatie. Bij het organiseren van 

invloed van stakeholders ie het vooraf checken van hun beelden en verwachtingen dus aan te bevelen.  
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3. Benaderingen van maatschappelijk 
belanghouderschap 

 

Hoe ga ik zinvol en doelmatig aan de slag met maatschappelijk belanghouderschap? 

Woningcorporaties kiezen verschillende benaderingen om aan de slag te gaan met maatschappelijk 

belanghouderschap, deze worden hierna nader uitgewerkt: 

A. (ad hoc) belanghoudersbijeenkomsten 

B. maatschappelijke beleidscyclus: inrichten van beleidscycli als belanghouderscycli  

C. maatschappelijk belanghouderschap via een orgaan 

D. maatschappelijk belanghouderschap in woon/gebiedsprojecten  

E. maatschappelijk belanghouderschap in de cultuur van de organisatie: intern alignment. 

 

A. (ad hoc) belanghoudersbijeenkomsten 

Corporaties bedienen zich anno 2016 al één tot twee decennia van vormen van maatschappelijk 

belanghouderschap. Ook in de BYO-corporaties is en blijft de stakeholder- of 

belanghoudersbijeenkomst (ook wel bekend onder namen als stakeholdersdialoog, belanghouderstafel, 

enz.), veelal jaarlijks of tweejaarlijks een vast bestanddeel van de ‘belanghouderscyclus’. Wel zit er 

enige slijtage op deze vorm en zijn corporaties op zoek naar vernieuwingen die bijdragen aan vitaliteit 

en doelmatigheid in het op deze wijze betrekken van belanghouders. Overigens wordt het ‘concept’ 

van de belanghoudersbijeenkomst even vaak als verschillend ingezet. Om een maatschappelijke 

(beleids)visie of -agenda te formuleren, om voorgenomen beleid te toetsen of verrijken, om een 

maatschappelijk thema te bespreken, om invloed op de besteding van maatschappelijke middelen te 

organiseren, om verantwoording af te leggen over geleverde prestaties, etc.  

 

Bij het organiseren van belanghoudersbijeenkomsten betrekken corporaties in toenemende mate de 

inzet van theorie, modellen en instrumenten. Een aantal corporaties maakt hiervan dankbaar gebruik 

bij het (vooraf) identificeren - en dus uitnodigen van hun belanghouders -, bij het voorbereiden van 

thema’s en bij het inrichten van werkvormen. Mutual gains approach, TRIAS Legitimatiecheck, 

visitatie, Transparantietool, belanghoudersidentificatie, stakeholderspel en andere instrumenten komen 

regelmatig aan bod rond belanghoudersbijeenkomsten. Ze dragen bij aan een goede benadering van 

belanghouders en betere benutting van hun inbreng.  

 

Kortom, de belanghoudersbijeenkomst is een multifunctioneel concept dat zich in de praktijk bewezen 

heeft, dat verschillende werkwijzen en werkvormen mogelijk maakt (en vereist) en dat, mits doordacht 

ingezet en effectief vormgegeven, kan blijven behoren tot het vaste belanghoudersinstrumentarium 

van corporaties.  
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B. Maatschappelijke beleidscyclus: inrichten van beleidscycli als belanghouderscycli  

Het houden van belanghoudersbijeenkomsten, enquêtes, regelmatige contactmomenten en 

gesprekken. vormen soms een gepland onderdeel van de beleids-en verantwoordingscyclus van 

corporaties. Enkele corporaties hanteren een ‘maatschappelijke beleidscyclus’ waarin maatschappelijk 

belanghouderschap op diverse momenten en manieren geïntegreerd wordt toegepast in de 

jaarplancyclus en in andere relevante beleidscycli. Aan de inrichting van een beleidscyclus als 

maatschappelijke beleidscyclus gaat altijd de vraag vooraf in hoeverre belanghouders daarin betrokken 

moeten worden. In een aantal gevallen is sprake van een wettelijke verplichting tot het betrekken van 

huurders(organisaties) en gemeenten, in andere situaties is sprake van extra inspanningen door de 

corporaties om belanghouders te betrekken, bijvoorbeeld omwille van legitimatie, draagvlak voor 

beleid en/of relatie. De Maatschappelijke beleidscyclus van de Lentecorporaties integreert deze 

verschillende invalshoeken. 

 

C. Maatschappelijk belanghouderschap via een orgaan 

Een andere vorm van maatschappelijk belanghouderschap is die van een vaste structuur in de vorm 

van een orgaan van de corporatie. Vijftien tot twintig corporaties werken met een vorm van 

‘maatschappelijke adviesraad (MAR)’ waarin belanghouders van de corporatie maatschappelijke of 

volkshuisvestelijke thema’s bespreken en door middel van advies in de gelegenheid worden gesteld 

corporatiebeleid te beïnvloeden. Ook hier zijn verschillende verschijningsvormen en werkwijzen aan de 

orde en zijn aanzienlijke verschillen in status, positionering en mate van invloed aan de orde.  

 

 

Een belangrijke kwestie die hier speelt is het risico van institutionalisering en formalisering die gepaard 

kunnen gaan met bureaucratisering en verlies van vitaliteit en betekenis. Dat wordt versterkt indien 

een MAR is samengesteld uit vertegenwoordigers van institutionele partijen, waarbij belangen van 

organisaties een rol kunnen gaan spelen en de echte signalen vanuit de maatschappelijke werkelijkheid 

niet op tafel komen. Een deel van de corporaties is mede om die reden huiverig voor het instellen van 

een belanghouderorgaan. Ook is een beperking van de MAR dat de regie en zeggenschap veelal geheel 

Raad van Advies - Woonkwartier  

Mensen uit de samenleving moeten invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de 

corporatie, vindt Woonkwartier. Om dit te bereiken heeft de corporatie (één van haar 

voorgangers, Brabantse waard) de Raad van Advies opgericht om ongevraagd het bestuur van 

Woonkwartier te adviseren over de vraagstukken die er lokaal toe doen. De Raad van Advies is 

statutair verankerd en kent een reglement. De Raad van Advies bestaat uit ongeveer vijftien 

leden. De Raad geeft 3 tot 6 adviezen per jaar. De belangstelling is groot en het succes ook. 

De mensen uit de lokale gemeenschap zorgen voor nieuwe inzichten. Lees meer over deze 

casus. 

 

http://www.corporatie-legitimatie.nl/
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bij de corporatie (bestuurder) ligt die de agenda en werkwijze van bespreking kan bepalen. Dat kan 

het effect op legitimatie beperken. 

 

Toch is deze vorm van maatschappelijk belanghouderschap bij een groep corporaties kennelijk een 

blijvende en gewaardeerde aanvulling op de werkorganisatie en het traditionele bestuurlijke 

tweelagenmodel. Sterker nog: deze vorm van maatschappelijk belanghouderschap lijkt in 

belangstelling toe te nemen. De actuele omzetting van het zijn van een vereniging naar het worden 

van een stichting die bij corporaties plaats vindt, vraagt om alternatieve vormen van maatschappelijke 

verankering: de bij de vereniging verplichte ledenvergaderingen en –raden worden daarbij vervangen 

door maatschappelijke raden. Bij een beperkt deel van de woningcorporaties wordt de vraag gesteld of 

je als bestuurder van een maatschappelijke organisatie wel voldoende gelegitimeerd eigenhandig 

‘grote beslissingen’ mag nemen, zoals over de maatschappelijke doelstelling van de corporatie en de 

daarmee verbonden besteding van maatschappelijk bestemd vermogen. En hoewel het in deze geest 

betekenisvol invloed geven aan belanghouders op het bestuur en beleid van de corporatie nog geen 

staande praktijk is, overweegt een toenemend aantal corporaties daartoe de instelling van een 

maatschappelijk orgaan.  

 

Binnen het Aedesproject legitimatie werken in de pilot Corporatieraad vijf corporaties aan een orgaan 

dat de rauwe werkelijkheid vanuit de lokale samenleving op de bestuurstafel moet brengen en dat 

daarmee vergaande invloed op beleid krijgt. Een belangrijk verschil met de bestaande MAR is dat een 

Corporatieraad zelf de regie voert over agenda en werkwijze en de corporatie hierin ‘volgend’ is.  

 

 Lees meer over de verschillen en overeenkomsten tussen een maatschappelijke adviesraad 

(MAR) en de Corporatieraad 

 

D. Maatschappelijk belanghouderschap in woon/gebiedsprojecten 

Maatschappelijk belanghouderschap speelt zich bij corporaties niet uitsluitend af binnen het 

strategische bestuur en beleid (corporate governance) of de communicatie op strategisch-bestuurlijk 

niveau (corporate communicatie). Ook in ‘alledaagse’ praktijken of projecten op het gebied van wonen 

en leefbaarheid, zoals bij gebiedsontwikkeling, worden stakeholders betrokken. Steeds vaker gebeurt 

dat ook bewust, op basis van een voorafgaande identificatie van belanghouders en analyse van hun 

belangen en met hantering van een ‘stakeholderstrategie’. 

Dat impliceert tevens dat maatschappelijk belanghouderschap niet uitsluitend een zaak is van bestuur, 

management en staf, maar ook relevant kan zijn voor bijvoorbeeld projectleiders en woon- en 

wijkconsulenten.  

 

 

https://www.aedes.nl/corporatieraad
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=6DD270F4-B59F-4F98-85B091E1C16B52C6
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=6DD270F4-B59F-4F98-85B091E1C16B52C6
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E. Maatschappelijk belanghouderschap in de cultuur van de organisatie: intern 

alignment 

Maatschappelijk belanghouderschap borgen in cultuur en werkwijze van organisatie, medewerkers en 

management helpt om duurzaam effectief te zijn. Eén van de belangrijke uitdagingen van 

management en daartoe aangewezen functionaris(sen) is om het stakeholdermanagement van de 

corporatie in te bedden in de gehele organisatie, door ‘intern alignment’ te organiseren. Daarbij is de 

uitdaging om medewerkers in een moderne organisatie – waarvan kenmerkend is dat personeel zich 

steeds minder instructief en door regels laten aansturen – te verbinden in visie, houding en gedrag om 

samen organisatiedoelen te behalen. Ook in het realiseren van een goede reputatie bij en relatie met 

belanghouders vormt het realiseren van intern alignment een belangrijke basis. In principe alle 

medewerkers, zeker die met externe relaties, worden daarbij dan ook betrokken. Woningcorporatie 

Mitros heeft haar stakeholder- en reputatiemanagement op deze wijze georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een deel van de woningcorporaties heeft werken aan legitimiteit en maatschappelijk 

belanghouderschap zich min of meer ontwikkeld tot een systematische activiteit. Soms is dit 

maatschappelijk belanghouderschap of stakeholdermanagement als functie neergelegd bij één of 

meerdere functionarissen binnen de organisatie, onder verantwoordelijkheid van management en/of 

bestuurder. In enkele gevallen wordt het systematisch werken vorm gegeven door het voortdurend 

zetten van een aantal (denk)stappen door betrokken medewerkers. De praktijk laat zien dat het volgen 

van deze denkstappen leidt tot een doordachte aanpak met meer opbrengsten. 

 

 

  

Woningcorporaties Nederland 

Woningcorporaties werken samen met Aedes aan herstel van vertrouwen in de 

branche. Dit doen zij onder de naam Woningcorporaties Nederland. Zij geven hun 

werk een gezicht en maken zichtbaar wat corporaties doen. Lees meer op Aedes.nl. 

https://www.aedes.nl/dossiers/reputatiemanagement.html
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4. 7 stappen naar goed maatschappelijk 
belanghouderschap 

 

Het inrichten van ‘goed maatschappelijk belanghouderschap’ vereist bij iedere relevante activiteit op 

dit gebied een aantal vooraf te zetten stappen, in denken en doen, zo heeft de pilot BYO uitgewezen. 

Deze stappen kennen een logische samenhang en volgorde maar kunnen - in de lokale praktijk van 

stakeholdermanagement van een specifieke corporatie - ook deels/anders worden gezet. Ook kunnen 

de stappen, in lichte vorm, worden gezet bij het inrichten van iedere ‘belanghouderactiviteit’, zoals een 

belanghoudersbijeenkomst, wijkontwikkelingsproject of bij de start van een beleidstraject. Het gaat om 

de volgende zeven stappen: 

 

Stap 1. Vaststellen van het waarom vanuit de opgave in legitimiteit en maatschappelijk 

belanghouderschap 

Waarom moet ik aan de slag met legitimiteit en maatschappelijk belanghouderschap? Hoe staat het 

met de legitimiteit van de corporatie op dit moment? Hoe staat het met de erkenning, het vertrouwen 

en de waardering van de samenleving (verschillende belanghebbenden) in de corporatie (diverse 

aspecten van het functioneren)? Welke bases en manieren van werken kent de corporatie om aan 

legitimiteit te werken en worden deze (h)erkend door de samenleving? Voelen relevante 

vertegenwoordigers van de samenleving zich voldoende betrokken bij de corporatie? 

Antwoorden op deze vragen zijn relevant voor een gerichte aanpak met voldoende urgentie. Deze 

antwoorden kunnen worden verkregen met de inzet van instrumenten, zoals: een meting verrichten 

met de TRIAS Legitimatiecheck; bestuderen van de uitkomsten van visitatie (met name Presteren 

volgens Belanghebbenden en externe governance); evaluaties van de maatschappelijke governance; 

signalen uit de praktijk; meting aan de hand van de KWH-participatielabels, panels, 

tevredenheidsonderzoeken, e.a. Uitkomst van deze stap is zicht op het legitimiteitsvraagstuk van de 

corporatie als basis voor het inrichten van maatschappelijk belanghouderschap. 

 

Stap 2. Vaststellen van het waarom vanuit maatschappelijke identiteit en ambitie  

Corporaties verschillen in hun maatschappelijke positionering, profilering en ambities, dat wil zeggen in 

de wijze waarop en de mate waarin ze zich verbinden met en (willen) laten aansturen door de 

samenleving. De maatschappelijke identiteit en ambitie van een corporatie is mede richtinggevend 

voor hoe belanghouders betrokken worden bij de corporatie en haar handelen.  

Om de maatschappelijke identiteit van de corporatie vast te stellen zijn er meerdere bronnen. Zo kan 

deze veelal worden afgeleid van de gedefinieerde missie en visie van een corporatie. De position paper 

in een visitatie vormt eveneens een uitstekende bron. En voorts kan een oriëntatie vanuit het 

gedachtegoed van maatschappijrelatiemanagement een goede basis vormen. Uitkomst van deze stap: 

https://www.aedes.nl/legitimatiecheck
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vaststelling van de maatschappelijke identiteit en ambities als basis voor het inrichten van het 

maatschappelijk belanghouderschap. 

Overigens kunnen maatschappelijke ambities – ten aanzien van het betrekken van belanghouders – 

ook verschillen per thema en project. De exercitie in stap 2 kan dus soms ook per activiteit. 

 

Stap 3. Belanghouders-identificatie (analyse) uitvoeren 

Welke personen/organisaties moeten in welke rol/hoedanigheid, op welk moment/thema en in welke 

mate/aard betrokken worden bij de corporatie en haar beleid? Hierbij gaat het om identificatie en 

differentiatie van belanghouders(chap)  

Er is een divers instrumentarium beschikbaar voor het analyseren van belanghouders en 

belanghebbenden. Allereerst zijn er standaard-indelingen, zoals primair (huurders, woningzoekenden, 

gemeenten) versus secundair (maatschappelijke organisaties e.a.). Een standaard-indeling is ook die 

van de opsommingen die te vinden zijn op websites van veel corporaties. Maar die zeggen nog weinig 

over de hoedanigheid van deze belanghouders. Daartoe biedt, hoewel enigszins gedateerd, de 

‘BelanghouderIdentificatietool’ – met onder meer de indeling van belanghouders in termen van macht, 

legitimiteit en urgentie – een prima basis. Goed inzicht kan ook worden verkregen uit het denkraam 

van de TRIAS Legitimatiecheck, waar per legitimatieprofiel een belanghoudersprofiel geldt. Verder is er 

een veelheid van andere modellen (uit de meer algemene stakeholdertheorie) waarmee belanghouders 

kunnen worden geïdentificeerd en gepositioneerd ten opzichte van de corporatie, in de beleidscyclus, 

etc. Uitkomst van deze stap: goed zicht op (hoedanigheid en betrokkenheid van) belanghouders, nodig 

voor positionering in effectief stakeholdermanagement. 

 

 

Stap 4. Vraag het de stakeholder: stakeholderjourney 

Zoals hiervoor gesteld kan het verstandig zijn om eerst een rondje te maken langs een aantal 

belanghouders om vast te stellen hoe zij zich als belanghouder van de corporatie zien en hoe zij 

betrokken willen worden bij de woningcorporatie en haar beleid. Wellicht komt u tot de ontdekking dat 

een deel van de belanghouders helemaal geen behoefte heeft aan meer invloed of betrokkenheid. Of 

deze liever op een andere manier vormgeeft. Tiwos is hier bijvoorbeeld mee aan de slag gegaan op 

basis van een gespreksformat van de Lentecorporaties. 

 

Stap 5. Bedoeling en argumenten formuleren 

Welke betekenis/bedoeling heeft het betrekken van belanghouders, bijvoorbeeld in een 

maatschappelijke raad, in de beleidscyclus of op een bijeenkomst? Denk hierbij aan de volgende 

motivaties: 

 het moet (bijvoorbeeld o.g.v. wetgeving) –  

 het hoort (bijvoorbeeld o.b.v. legitimiteit van de belanghouder)   

 het loont (omdat het opbrengsten heeft voor de corporatie en/of de samenleving)’.  

http://www.corporatie-legitimatie.nl/
http://www.corporatie-legitimatie.nl/


 

Handleiding praktijkvoorbeelden stakeholderbetrokkenheid 

15/54 

 

 

 

 

Een goed gesprek – intern of extern - over verwachtingen en doelstellingen, biedt zicht op de zin en 

onzin en op het nut en de noodzaak (motieven/argumenten) van het betrekken van belanghouders. 

Lees ook de handreiking Drijfveren voor maatschappelijk belanghouderschap op de website van de 

Lentecorporaties. 

 

Stap 6. (beoogde) opbrengst en werking inzichtelijk maken 

Woningcorporaties zoeken, al experimenterend, naar effectieve vormen van maatschappelijk 

belanghouderschap. De vraag die daarbij gesteld moet worden is óf en zo ja hoe bepaalde vormen van 

maatschappelijk belanghouderschap werken en wat ze opleveren voor de legitimatie (en reputatie, 

relatie, draagvlak, etc.)? Ook willen corporaties kunnen volgen wat hun inspanningen opleveren. 

Binnen de BYO-groep is daartoe gebruik gemaakt van een format Wat werkt in stakeholderinvloed? dat 

zicht biedt op de effectiviteitsvraag, nodig voor het doeltreffend betrekken van stakeholders. Alle BYO-

praktijkbeschrijvingen in de bijlage bij deze notitie zijn tot stand gekomen op basis van dit format. 

 

 

Stap 7. Intern de implementatie (inclusief monitoring) en borging organiseren 

Hoe implementeer ik stakeholdermanagement in de organisatie? Hoe zorg ik dat bestuur, management 

en medewerkers betrokken zijn bij het werken aan legitimatie?  

In het voorgaande is gebleken dat hiervoor diverse arrangementen, instrumenten en vormen 

beschikbaar zijn. Hier worden genoemd: het intern alignment (zoals van Mitros); de maatschappelijke 

beleidscyclus (zoals bij de Lentecorporaties); een maatschappelijke raad (zoals bij Woonkwartier); de 

(denk)stappen maatschappelijk belanghouderschap; de toolbox stakeholdermanagement; en in de 

functie ‘maatschappelijk belanghouderschap’ van een bestuurs-/communicatieadviseur. 

 

 

  

Casus WonenCentraal 

Stakeholders stellen samen met WonenCentraal met haar stakeholders de Missie, Visie en 

Strategie (MVS) voor de organisatie op. De bedoeling is dat de stakeholders invloed hebben op 

de besteding van de middelen. De opbrengst leidt ertoe dat er gedragen keuzes zijn  m.b.t. de 

te bereiken effecten en de daartoe in te zetten middelen. Daarnaast hebben de stakeholders 

inzicht in wat de corporatie doet en ontstaat draagvlak. De corporatie verantwoord zich actief 

over wat ze wel en niet doet. Lees meer over de ervaringen van WonenCentraal. 

 

http://www.corporatie-legitimatie.nl/
http://www.corporatie-legitimatie.nl/
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5. Conclusies en perspectieven 
stakeholderinvloed en maatschappelijk 
belanghouderschap 

 

Hoe ziet de huidige praktijk van maatschappelijk belanghouderschap bij corporaties er uit? 

Bij maatschappelijk belanghouderschap zien we dat er een onderscheid te maken is in de mate waarin 

corporaties betrokkenheid van de samenleving – en van ‘vertegenwoordigers van die samenleving’ – 

mogelijk maken en organiseren. Een met maatschappelijk belanghouderschap verwante term is die 

van ‘stakeholdermanagement’, in de corporatiesector en ook daarbuiten in vele bedrijfstakken een 

meer ingeburgerde term dan ‘maatschappelijk belanghouderschap’. 

Maatschappelijk belanghouderschap kan ver gaan en gericht zijn op legitimatie en het gebied van 

invloed en zeggenschap, terwijl stakeholdermanagement eerder gericht is op het managen van 

contact, ontmoeting en draagvlak voor beleid. 

 

Legitimatie wordt door corporaties uit de BYO-pilotgroep niet als eerste motief genoemd voor het 

betrekken van stakeholders. Het is enerzijds een te abstracte grootheid – corporaties willen vooral 

contact en ontmoeting, draagvlak voor beleid, een goede reputatie en relatie – en anderzijds heerst de 

notie dat legitimatie (ook) in andere zaken zit: een goede dienstverlening en goede maatschappelijke 

prestaties. Dus toegevoegde waarde leveren door te doen wat je moet doen; samen optrekken met 

bewoners, gemeente en andere partijen; er zijn in de wijk; een vertrouwenwekkende bestuurder; een 

open, uitnodigende en faciliterende houding en gedrag van medewerkers. Meer stakeholderinvloed is 

niet hét medicijn voor alle legitimatiekwalen. 

 

Bij een deel van de woningcorporaties is er nadrukkelijk de bereidheid om te investeren in 

betrokkenheid van stakeholders en daarbij verder te gaan dan wat vanuit wetgeving wordt vereist. 

Maar dit maatschappelijk belanghouderschap moet dan wel (merkbaar) lonen in termen van meer 

legitimatie, input en draagvlak voor beleid, een betere relatie en samenwerking, een goede reputatie.  

Voor een ander deel van de corporaties moet dit maatschappelijk belanghouderschap ook niet ‘te ver’ 

gaan. Veel corporaties willen sowieso werk maken van stakeholderbetrokkenheid en - management, 

maar verregaande invloed en zeggenschap geven aan stakeholders roept ook weerstand op. Bij 

corporaties, maar mogelijk ook bij stakeholders (een enkele corporatie kreeg aanwijzingen dat een 

deel van hun belanghouders helemaal niet zit te wachten op meer betrokkenheid en invloed). Uit de 

pilots kwam ook naar voren dat het vaak lastig is jongeren te betrekken en dat die ook op zoek zijn 

naar andere minder geïnstitutionaliseerde vormen van betrokken worden, denk bijvoorbeeld aan 

digitale platformen.  

 

Een ander deel van de corporaties signaleert echter een fundamenteel tekort aan zeggenschap 
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(eigenaarschap) van de samenleving – hun belanghouders – bij het nemen van grote beslissingen, 

zoals over hun doelstelling en de besteding van hun maatschappelijk bestemd vermogen. Deze 

corporaties zoeken naar vormen en instrumentarium om dit mogelijk te maken 

 

Waar gaat het naartoe met stakeholderinvloed en – betrokkenheid? 

Vanuit de huidige praktijk kunnen twee kansrijke ontwikkelrichtingen voor woningcorporaties in het 

vormgeven van maatschappelijk belanghouderschap worden geïdentificeerd volgende de deelnemende 

corporaties aan de pilot Bring Your Own: 

 

1. Professionalisering van stakeholdermanagement 

De eerste kansrijke ontwikkeling is die van professionalisering. Werken aan betrokkenheid en invloed 

van de samenleving vraagt om bewust en bekwaam handelen. Een aantal corporaties beschikt 

inmiddels over een (groeiende) gereedschapskist met instrumenten om stakeholdermanagement en 

maatschappelijk belanghouderschap vorm te geven. En die kist wordt voller en voller met nieuwe 

inzichten, modellen, werkwijzen en instrumenten; ook mede dankzij het pilotproject Bring Your Own. 

Deze ontwikkeling mogelijk maken vraagt om het delen van kennis en ervaringen, het open 

beschikbaar stellen van handreikingen en instrumenten en om betrokkenheid van management en 

medewerkers in de diverse organisaties. Effectief stakeholdermanagement kan geen zaak zijn van één 

functionaris.  

 

Aanbevelingen voor corporaties 

In deze professionalisering krijgen woningcorporaties de volgende aanbevelingen mee: 

 Zorg bij iedere activiteit en inspanning op het gebied van maatschappelijk belanghouderschap 

dat deze het ‘goede gesprek’ met belanghouders en belanghebbenden versterkt (en niet in de 

weg staat). 

 Werk systematisch aan maatschappelijk belanghouderschap. Volg de zeven stappen. Dat kan 

‘light’ (als het kan), bijvoorbeeld op het niveau van een project of bijeenkomst. Maar ook 

zwaar (als het moet), bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van corporate governance en 

communicatie of bij een grootschalige gebiedsontwikkeling. 

 Benut beschikbare gereedschappen, concepten, modellen, instrumenten van maatschappelijk 

belanghouderschap. 

 Experimenteer ook met nieuwe vormen en aanpakken; en zorg daarbij voor goede 

leercondities. De handreiking ‘wat werkt in stakeholdermanagement’ en monitoring van 

opbrengsten kunnen zinvol zijn. 

 Beleg de functie ‘maatschappelijk belanghouderschap’ bij één of meer functionarissen binnen 

de organisatie, maar zorg ervoor dat alle relevante betrokkenen meedoen. 

 Voer het goede gesprek intern én extern met belanghouders over het vormgeven van goed 

maatschappelijk belanghouderschap. 
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Een kanttekening. Op zichzelf is professionalisering van maatschappelijk belanghouderschap een 

positieve ontwikkeling – er kan veel gewonnen worden in het goed betrekken van belanghouders en 

belanghebbenden - maar een waarschuwing is hier op zijn plaats: ‘over-professionalisering’ kan 

‘maatschappelijk belanghouderschap’ tot een doel en systeem in zichzelf maken, hetgeen niet de 

bedoeling ervan is. Een van de deelnemers formuleerde dit als: ‘De zoektocht is hier om de formele 

dienstwereld weer dienstbaar te maken aan de leefwereld en de bedoeling.’ 

 

2. Meer invloed en zeggenschap organiseren 

Een tweede kansrijke ontwikkelrichting is die van het doorpakken in het bieden van invloed en 

zeggenschap; een ontwikkeling waarbij de corporatie meer ‘van’ de samenleving wordt en 

belanghouders en belanghebbenden aan het stuur worden gezet. Een dergelijke ontwikkelrichting kan 

bijdragen aan het oplossen van een fundamenteel legitimatietekort van maatschappelijke organisaties, 

te weten het ontbreken van eigenaarschap/aandeelhouderschap.  

 

Aanbevelingen voor corporaties 

In deze professionalisering krijgen woningcorporaties de volgende aanbevelingen mee: 

 Deze ontwikkelrichting vraagt een stevige structurering van de positie en invloed van 

belanghouders. Voor de hand liggend is het instellen van een ‘orgaan’, zoals de 

Corporatieraad. Maar ook structurering door middel van een stevig proces van 

belanghouderinvloed, zoals in een maatschappelijke beleidscyclus, biedt mogelijkheden.  

 In beide vormen kan nieuw instrumentarium, zoals de Transparantietool, dienstig zijn om 

goede besluitvorming mogelijk te maken.  

 Zorg voor intensieve betrokkenheid van bestuur en raad van Commissarissen binnen de 

corporatie en betrek ook de huurdersorganisatie. En zorg voor (h)erkenning van de potentie 

van deze ontwikkeling bij belanghouders en om stimulering vanuit bedrijfstak en mogelijk ook 

instituten van belanghouders.  

 

Afsluitend enkele opmerkingen bij deze ontwikkelrichtingen.  

Als eerste: ze kunnen zeker ook naast elkaar worden gevolgd. Maar ze vragen in de basis wél een 

andere oriëntatie op de plaats van ‘de samenleving’ en haar ‘vertegenwoordigers’ ten opzichte van de 

corporatie. De corporatie dient daarom voor de start deze vraag te beantwoorden: wie heeft principieel 

de leiding: corporatie of samenleving? 

Een tweede opmerking: in sommige verbanden – lokaal in de maatschappelijke praktijk van 

corporaties en hun belanghouders maar ook in wetenschap - wordt gewezen op het perspectief van 

‘netwerkgovernance’. De samenleving vertegenwoordigende partijen verkeren daarbij in een lokaal of 

regionaal netwerk of vormen een maatschappelijke alliantie en organiseren samen als netwerk hun 

maatschappelijke governance en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor maatschappelijke 

prestaties, verbinden daarbij hun beleidscycli en ook de verantwoording over hun beleid. De huidige 
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regionalisering van de volkshuisvesting en het ontstaan van tripartite verbanden van corporaties, 

gemeenten en huurdersorganisaties kunnen het ontstaan van dit perspectief van netwerkgovernance 

stimuleren. Maatschappelijk belanghouderschap krijgt dan een andere invulling. 

Een derde opmerking: in het voorgaande is vooral ingezoomd op maatschappelijk belanghouderschap 

van institutionele vertegenwoordigers van de samenleving (in de context van ‘georganiseerde 

legitimiteit’ van woningcorporaties). Een ander perspectief dat in belangstelling groeit is ook waarbij 

direct belanghebbenden van woningcorporaties, dat wil zeggen individuele huurders en 

woningzoekenden (burgers), zonder institutionele vertegenwoordiging, vanuit het idee van directe 

zeggenschap het maatschappelijk belanghouderschap gaan invullen. Die ontwikkeling, waarbij inzet 

van moderne technologie stimulerend werkt, is gaande maar viel buiten de scope van dit project. 
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Bijlagen  

Wat Werkt in legitimatie en maatschappelijk 

belanghouderschap – casussen van corporaties 

 

Tiwos - casus Stakeholderjourney 

Woonkwartier - casus Gebiedsplannen  

Brabantse Waard/Woonkwartier - casus Raad van Advies 

Woonservice Meander - casus Sociale gebiedsontwikkeling Eethen 

Mitros – casus implementatie stakeholdermanagement 

Provides - casus Belanghouders in IJsselstein 

WonenCentraal – casus Stakeholdersbijeenkomst als onderdeel van de 

beleidscyclus 

Wonen Limburg – Casus Wonen Limburg Tafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handleiding praktijkvoorbeelden stakeholderbetrokkenheid 

21/54 

 

 

 

 

‘Wat Werkt in legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap’ 

Tiwos - Casus Stakeholderjourney 

 

1. Essentie van de praktijk 

Er wordt op 4 manieren vorm gegeven aan de verbinding met onze belanghouders: 

1. Met gemeente, de samenwerkende huurderbelangenorganisatie en de collega corporaties in de 

voorbereiding van de prestatieafspraken. 

2. Met de Huurders Belangen Organisatie Tiwos een structureel intensief overleg meerdere malen 

per jaar. 

3. Met alle belanghouders structureel een keer per jaar (voor het vaststellen van de begroting) 

om te verantwoorden wat we hebben gedaan en om voor te leggen wat we van plan zijn. 

4. Met individuele belanghouders incidenteel naar behoefte. 

 

In deze beschrijving stellen we de ‘stakeholder-journey’ oftewel ‘een goed gesprek’ centraal. Het is een 

reis langs 20 belanghouders waarin gesprekken gevoerd worden als onderdeel van de heroverweging 

van het beleidsplan.  

In de Legitimatiecheck die we in 2015 hebben uitgevoerd kwam naar voren dat het gewenst was een 

slag te maken van ‘Tiwos is er voor ons’ naar ‘Tiwos is samen met ons’. Het advies dat we kregen 

tijdens de belanghoudersbijeenkomst van 2015 waarop ook dit onderwerp werd besproken was om bij 

alle belanghouders langs te komen. 

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

In de eerste plaats vinden we dat het hoort om met alle belanghouders in gesprek te zijn omdat we 

als wooncorporatie een visie hebben op onze maatschappelijke positie die verbinding en dienstbaarheid 

aan de Tilburgse gemeenschap centraal stelt. 
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In de tweede plaats zien we ook dat het loont, niet alleen voor ons maar ook voor onze partners. Voor 

de leefbaarheid in buurten is het essentieel om samen te werken met instellingen die begeleiding bij 

het wonen aanbieden of die zorgen voor schoon heel en veilig zoals gemeentelijke diensten en politie. 

 

Voor de keuze van belanghouders hebben we ons laten leiden door de praktijk: met wie werken we 

samen. Het gaat dan om overheid (bestuur en ambtenaren), instellingen (bijvoorbeeld op gebied van 

welzijn, daklozen opvang en begeleiding), belangenorganisaties (voor ouderen, vluchtelingen, 

huurders) en collega corporaties. 

 

Voor het gesprek waren in elk geval de volgende onderwerpen aangekondigd: 

 Wat zijn voor jullie organisatie de belangrijkste aandachtspunten/zorgen voor de 

toekomst? 

 Wat verwacht je van Tiwos, op welke manier kunnen we samenwerken? 

 De verwachtingen van Tiwos voor de samenwerking. 

 Op welke wijze heeft jullie organisatie de maatschappelijke verbinding geregeld? 

 Op welke manier zouden jullie invloed willen op Tiwos? 

 

De gespreksresultaten worden gebruikt als input voor de heroverweging van het beleidsplan. Het 

concept beleidsplan wordt voorgelegd op een bijeenkomst van belanghouders.  

 

3. Beoogde opbrengsten en verwachte werking 

In de visitatie die in 2017 wordt uitgevoerd worden de belanghouders bevraagd en moet duidelijk 

worden in welke mate sprake is van ‘herkenning’, ‘vertrouwen’ en ‘waardering’. 

 

4. Werking veranderingstheorie  

We gaan ervan uit dat de goede contacten de samenwerking bevorderen. Weten waar de andere partij 

mee zit, wat ze als toegevoegde waarde van Tiwos ziet en omgekeerd, leidt tot een meerwaarde en 

hogere effectiviteit in de samenwerking. Elkaar beter leren kennen is een belangrijk onderdeel. 

De reactie op de vraag op welke wijze de invloed of betrokkenheid kan worden verbeterd is dat er 

geen behoefte is aan formalisering van invloed: het gaat goed zo en er is groot vertrouwen. 

 

5. Uitvoering, borging en condities 

Er moet sprake zijn van (wederzijds) belang bij samenwerking. Het helpt ook als er een gedeelde visie 

is op de onderwerpen waarop wordt samengewerkt of in elk geval de bereidheid om dit met elkaar te 

bespreken.  

 

Wanneer sprake is van wantrouwen, conflicten kan het ook helpen om elkaar beter te leren kennen. 
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Als je niet van plan bent om iets met de gespreksresultaten te doen of wanneer je het als een 

eenmalige gebeurtenis beschouwt kun je het beter achterwege laten. 

 

6. Kwesties en dilemma’s 

De kwestie van representativiteit en professionaliteit speelt bij belangenbehartigers. Het is wat het is, 

doe daar niet al te ingewikkeld over. Bespreek je waarneming of zorg op dat punt en ga op zoek naar 

‘andere geluiden’ of bespreek op welke wijze kan worden geholpen. 

 

7. Tips en trucs 

Neem de tijd en probeer zoveel mogelijk het verhaal van de andere kant naar boven te halen. Niet 

teveel zenden. 

Check vooral ook de behoefte en de meerwaarde voor de gesprekspartner. Probeer aan te sluiten bij 

de meerwaarde voor de samenwerkingspartij. 

 

8. Kosten en rendement 

Het kost en levert tegelijkertijd 20 mooie leuke gesprekken op. Als de gezamenlijke meerwaarde 

duidelijk is, is er geen sprake van belanghoudersvermoeidheid. 

 

9. Ervaring belanghouder 

Het wordt erg op prijs gesteld en gewaardeerd. 

 

Aan het eind van elk gesprek is steeds gevraagd naar de wijze van de samenwerking in de toekomst. 

Daar kwam naar voren dat het erg op prijs wordt gesteld om zo’n gesprek te voeren omdat daarin veel 

duidelijker wordt welke mogelijkheden en ook welke beperkingen er zijn wederzijds. Ook was men 

positief verrast dat wij op bezoek kwamen. De jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst waarin we in 

gesprek gaan over de resultaten en de plannen wordt gewaardeerd.  
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‘Wat Werkt in legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap’ 

Woonkwartier - Casus Gebiedsplannen  

 

1. Essentie van de praktijk  

Leefbaarheid in de kernen vormen de kernopgaven van zowel de gemeente als de corporatie. 

Leefbaarheid staat onder druk en hier ligt een gezamenlijke opgave. De aanleiding van deze 

stakeholderactie is de veranderde maatschappij en daar hoort een andere overheid bij.  

Burgerparticipatie maakt dat er meer wordt overgelaten aan de burger en de overheid zich meer 

terugtrekt en het accent legt op faciliteren: zorgen dat het gebeurt in plaats van zorgen voor. Vraag 

die de overheid stelt: hoe krijgen we een betere aansluiting bij wat er leeft in de verschillende (in 

totaal 11) kernen. Daarmee doemde de volgende vraag op: hoe dit te organiseren? 

De corporatie had dezelfde behoefte en vraag. Gezamenlijk (gemeente, politie, zorg- en 

welzijnsinstelling en corporatie) hebben we de handen ineen geslagen en is er een plan gemaakt om 

dat verder vorm en inhoud te geven.  

 

Essentie is de samenwerking met de partners én de inwoners per kern. Samen maken we een 

dynamische agenda van de kern, wijk, dorp of stad. Samenwerken en gezamenlijk ophalen en 

uitvoeren van die agenda is het doel. De dynamische leefbaarheidsagenda vormt het 

uitvoeringsprogramma van het gebiedsplan en bevat alle acties en maatregelen, die bewoners en 

partners belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun kern. De agenda is niet statisch maar 

dynamisch; acties worden uitgevoerd en verdwijnen van de lijst; nieuwe acties worden toegevoegd. De 

agenda geeft structuur aan de uitvoering van het gebiedsplan. De agenda wordt niet van hogerhand 

opgelegd, maar in onderling overleg bepaald. Als corporatie profileren we ons als dichtbij de bewoners 

en samenwerkend met andere partijen in een netwerk. 

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten  

De aanpak van leefbaarheidsvraagstukken vergt een integrale aanpak en daarom werkt de gemeente 

hierbij nauw samen met andere partijen zoals corporatie Woonkwartier, zorgleveranciers Surplus en 

Groenhuijzen en de politie. Deze partijen hebben hiertoe in 2012 een Intentieovereenkomst gesloten. 

De partners en de bewoners verenigd aan de gebiedstafels. Door het gesprek met elkaar te voeren 

weten we meer wat er speelt in de diverse kernen en sluiten we aan op de behoeften die er leven. Dat 

is specifiek per kern. De uitgangspositie en dynamiek verschillen per kern. Het levert daarnaast 

draagvlak op voor de activiteiten die worden uitgevoerd of juist niet! 

Samenwerking loont, positie gebiedstafel is niet helder: opiniërend, adviserend, besluitvormend, welke 

rol te pakken is moeilijk voor hen. 
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Voor elke kern wordt een gebiedsplan opgesteld, dat bestaat uit een visie, een SWOT-analyse en een 

uitvoeringsagenda. Aan de uitvoering wordt structureel vormgegeven door middel van 4 á 5 

gebiedstafels per jaar en een openbare gebiedsavond voor alle inwoners van de kern. De gebiedstafels 

hebben weliswaar geen formele status, maar (of misschien wel juist daardoor!) ze slaan enorm aan bij 

de bevolking. Ze zijn laagdrempelig en vormen het platform voor de partners en de bewoners om 

relevante zaken in hun kern te bespreken en af te stemmen.  

Dit proces is niet statisch maar loopt continu door in de tijd, waardoor een dynamische agenda 

ontstaat waaraan voortschrijdend wordt gewerkt. Afgewerkte zaken worden afgevoerd en nieuwe 

zaken worden toegevoegd.  

 

Agendapunten worden voorbereid en uitgevoerd in kleinere teams/ werkgroepen per thema. Per 

gebiedstafel vindt periodiek een terugkoppeling plaats van de voortgang.  

De gebiedstafels worden vertegenwoordigd door de professionals van de samenwerkende partners en 

een aantal sleutelfiguren. Dit zijn vertegenwoordigers van en uit de kern. Sleutelfiguren kunnen zich 

aandienen per activiteit , het heeft dus een (min of meer) losse structuur.  

De organisatie vanuit de samenwerkende partners is gebaseerd op een stuurgroep en een 

projectgroep. 

 

3. Beoogde opbrengsten en verwachte werking 

Het is helder wat er in een kern leeft en daarop wordt aangesloten. Beleid en uitvoering worden op 

deze wijze op elkaar afgestemd.  

Het is tevens een communicatie-platform, waarop het debat wordt aangegaan. Voor- en tegenstanders 

komen aan het woord en daardoor ontstaat begrip voor elkaars standpunten en de uit te voeren acties. 

Het brengt commitment teweeg en er wordt draagvlak gecreëerd. 

De bijeenkomsten worden goed bezocht: het is nieuw en wij krijgen over het algemeen positieve 

signalen terug.  

Het samenwerken in zo’n netwerk levert korte lijnen op in de uitvoering van de activiteiten en meer 

begrip voor elkaars standpunten. Door samen te werken wordt gewerkt aan de gezamenlijke opgaven. 

De samenwerking tussen verenigingen in de kernen wordt positief gestimuleerd.  

 

4. Werking veranderingstheorie 

De sleutelfiguren blijven komen: de gebiedstafel is geaccepteerd als overlegplatform per kern. Men ziet 

daar zelf de meerwaarde van in. 

We ervaren dat de inwoners veel meer dan vroeger zichzelf verantwoordelijk voelen voor de uitvoering 

van de acties. Corporatie en gemeente hebben een andere rol, vooral faciliterend in plaats van zelf de 

probleemhouder te zijn. Dat is de inherent aan de nieuwe samenleving en gewenste burgerparticipatie. 

Continue communiceren om de resultaten te delen, blijft een must. Per kern is aansluiting gezocht en 

gevonden bij lokale communicatiekanalen.  
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde activiteiten zijn: 

- Herinrichtingsplan centrum, dat 15 jaar heeft geduurd, kwam tot uitvoering 

- De gemeentelijke subsidie verdelen onder de verenigingen als pilot 

- Gemeentelijke zwembaden exploiteren door inwoners 

- Popfestival voor jongeren 

- Vechten tegen windmolens 

 

5. Uitvoering, borging en condities 

Door het debat te voeren, ontstaat er meer begrip en vertrouwen. Dat is de basis voor de 

samenwerking.  

In sommige kernen blijkt het lastig sleutelfiguren vast te houden. Dat sluit aan op de landelijke 

ontwikkeling dat mensen niet in de rij staan voor bestuurstaken voor lange termijn. Mensen zijn wel 

geneigd om op korte termijn concrete bijdrage te leveren en dan weer uit te stappen. De sleutelfiguren 

zijn de vertegenwoordigers van de kern, die namens de kern aanschuiven aan de tafel. Zij hebben 

geen formele status. Men draait mee omdat men een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in het 

dorp. Sommige sleutelfiguren leveren een algemene bijdrage, maar meestal sluiten sleutelfiguren zich 

aan voor een bepaald thema. 

Om de sleutelfiguren goed in de rol te zetten, blijft communicatie erg belangrijk. Met name over zaken 

die gaan spelen, de groep wenst niet verrast te worden. De sleutelfiguren en inwoners meenemen in 

het proces is essentieel. 

Daarnaast vindt de tafel het lastig om hun rol en positie te zien. Dat is meervoudig en kan per 

actiepunt verschillen, van informeren tot besluiten. Dat maakt het lastig. 

Het is goed te realiseren dat deze verwachtingen goed gemanaged moeten worden.  

 

6. Kwesties en dilemma’s 

De verantwoordelijkheid van problemen ligt niet meer automatisch bij de overheid en de professionals. 

In steeds toenemende mate wordt van de burger verwacht dat hij zijn eigen problemen oplost. In dat 

spanningsveld treedt de overheid op als facilitator en niet meer als probleemeigenaar. Dat is voor alle 

partijen wennen. Het sluit wel aan bij de gewijzigde maatschappij, waarbij de verzorgingsgedachte 

plaats maakt voor de participatie-gedachte. 

Inwoners verwachten een snelle oplossing, maar hebben geen kennis van wet- en regelgeving. Door 

dit uit te leggen aan de tafel ontstaat meer begrip. 

Leefbaarheid is uiteraard voor de inwoners van belang, dichtbij en daardoor herkenbaar. De inwoners 

realiseren zich, dat zij zelf hiervoor (mede) verantwoordelijk zijn.  

 

De tafel is het centrale overlegplatform per kern en dit heeft gevolgen voor bestaande 

overlegstructuren, zoals stads- en dorpsraden. Dit vraagt om duidelijkheid van ieders rol en positie.  
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7. Tips en trucs 

De gebiedstafels vormen het overlegplatform voor leefbaarheidsopgaven. Dat is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De tafels bevestigen dit. Het levert een betere aansluiting op tussen beleid en 

uitvoering en de wisselwerking en een korte(re) afstand tussen de partners (corporatie, politie, zorg en 

welzijn) en de kernen. 

Uitdragen van successen via een goede communicatie is van belang. Maak voor alle inwoners 

transparant waar de tafel mee bezig is. Managen van verwachtingen is daarbij essentieel om iedereen 

goed in zijn rol te krijgen. 

 

8. Kosten en rendement 

De sleutelfiguren zijn meestal actief in het verenigingsleven en betrokken. Ze vormen vaak de harde 

kern bij de tafels. De dynamiek maakt dat zij het leuk blijven vinden en bovendien worden ze 

gestimuleerd door de behaalde resultaten.  

Er zijn geen extra kosten mee gemoeid. Er is slechts sprake van een andere manier van werken en 

denken. Voor de partners betekent dat dit gebiedsgericht werken aansluit op het 

beleidsontwikkelingen.  

 

9. Referenties  

Recente Leefbaarheidsonderzoeken tonen positieve resultaten aan. Moerdijk scoort hoog op dit soort 

items. Dat is niet zomaar. 
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‘Wat werkt in legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap’ 

Brabantse Waard/Woonkwartier - casus Raad van Advies 

 

1. Essentie van de praktijk  

Mensen uit de samenleving moeten invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de corporatie, vindt 

Brabantse Waard. Brabantse Waard4 praat met veel lokale partijen en organisaties en sluit daarbij aan 

bij wat er in de samenleving speelt en versterkt daarmee de legitimiteit. Kenmerkend van deze 

overleggen is dat het voor een groot deel gekleurd wordt door het specifieke aandachtsveld van de 

betreffende stakeholder en veelal project of proces gestuurd is. Brabantse Waard vindt het van belang 

om op strategisch niveau de discussie te voeren en de buitenwereld binnen te halen en heeft hiervoor 

o.a. een Raad van Advies opgestart. 

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

Binnen de governancestructuur heeft de Raad van Toezicht traditioneel de rollen van toezichthouder, 

werkgever en klankbord van het bestuur. In de afgelopen jaren wordt een accentverschuiving ervaren 

naar de meer toezichthoudende rol met vaak een accent op de financiële pijler. De rol van klankbord of 

adviseur voor het bestuur blijft een belangrijk aspect in de governance. Het gaat er immers om ‘niet 

alleen de dingen goed’, maar evenzeer ‘de goede dingen’ te doen.  

 

In de governancestructuur van Brabantse Waard is naast de Raad van Toezicht een Raad van Advies 

ingesteld die gevraagd en ongevraagd het bestuur van Brabantse Waard adviseert over de 

vraagstukken die er lokaal toe doen. Het is daarbij niet de bedoeling van de Raad van Advies om 

formeel standpunten in te nemen. Het doel is verbreding van het debat en vanuit dit meervoudig 

denken input te leveren aan beleid of besluiten.  

 

De Raad van Advies is statutair verankerd en kent een reglement. De Raad van Advies bestaat uit 

ongeveer vijftien leden. Dat zijn huurders en professionals die verspreid in het werkgebied woonachtig 

of werkzaam zijn en verbinding hebben met het werkgebied. De groep is gemêleerd samengesteld uit 

brede maatschappelijke velden, zoals onderwijs, ondernemers, juridisch gebied, fiscaliteit, 

maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, gemeente en accountancy. Belangrijke 

meerwaarde is de inhoudelijke kennis over een specifiek aandachtsveld in combinatie met de kennis en 

ervaring vanuit het werkgebied. 

 

                                                   
4 Brabantse Waard is per 2 maart 2016 gefuseerd naar Woonkwartier. Binnen Woonkwartier wordt een 
Raad van Advies ingesteld conform de statuten analoog aan de Raad van Advies binnen Brabantse Waard. 
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Doel van de aanpak is te komen tot beleidsadvisering op actuele thema’s. Door het debat aan te gaan 

op verschillende thema’s die spelen in de volkshuisvesting, wordt het bestuur en MT van Brabantse 

Waard gevoed met denkbeelden die het vraagstuk juist vanuit een ander perspectief belichten. Om aan 

de voorkant een gezamenlijk referentiekader te creëren wordt informatie en kennis gedeeld. Via 

gastsprekers en toegezonden stukken krijgt de Raad van Advies informatie over specifieke 

onderwerpen. Per thema wordt in 4 tot 5 kleine groepjes in debatvorm de verschillende denkrichtingen 

uitgewisseld waarbij niet alleen het bestuur maar ook MT leden of betrokken medewerkers uit de 

organisatie deelnemen aan de discussie. De discussies binnen de groepjes worden plenair 

teruggekoppeld. Aan het einde van de discussie wordt dit samengevat in een advies ten behoeve van 

het bestuur.  

 

De Raad van Advies kent eenzelfde structuur als de Raad van Toezicht met een voorzitter en 

vicevoorzitter en wordt ambtelijk en secretarieel ondersteund door de werkorganisatie. De leden van 

de Raad van advies krijgen een bescheiden representatievergoeding. De Raad van Advies komt 

minimaal zes maal per jaar bijeen. Om de verbinding te maken met de Raad van Toezicht is er 

minimaal een maal per jaar een gezamenlijke studiedag. De Raad van Advies is verankerd in de 

statuten en heeft de spreekwoordelijke rol van ‘maatschappelijke handrem binnen de stichting’. Verder 

wordt de zienswijze van de Raad van Advies op belangrijke vraagstukken ingebracht in de Raad van 

Toezicht bij het goedkeuren van bestuursbesluiten. Om de verbinding tussen Raad van Advies en Raad 

van Toezicht te maken, is in de statuten opgenomen dat een vertegenwoordiger van de Raad van 

Advies deel uitmaakt van de selectiecommissie voor nieuwe toezichtsleden. Verder overlegt de Raad 

van Advies een keer jaar met de huurdersorganisatie. 

 

3. Beoogde opbrengsten en verwachte werking 

De Raad van Advies is voor Brabantse Waard een belangrijk orgaan om maatschappelijke legitimatie te 

krijgen voor haar handelen. De Raad van Advies weet wat er in het werkgebied speelt en kan 

belangrijke input leveren voor beleid.  

De kracht van de Raad van Advies is door de verschillende kennisgebieden én ervaringen m.b.t. het 

wonen in verschillende kernen, een waardevolle reflectie te geven op bestaand of nieuw beleid.  

Het resultaat is een aantal (3-6) schriftelijke adviezen per jaar over nieuwe en actuele onderwerpen 

waar de corporatie beleid op maakt. Hierbij valt te denken aan ontwikkelingen in het sociale domein, 

de nieuwe woningwet, betaalbaarheid, duurzaamheid, wooncoöperatie, etc. Vraagstukken worden op 

strategisch en beleidsmatig niveau geagendeerd. 

Van belang is de terugkoppeling wat er met de adviezen is gebeurd in de vaststelling van het beleid. 

Met name de uitleg waarom adviezen al dan niet zijn opgenomen in het beleid, draagt bij aan 

draagvlak bij de leden. Het draagvlak levert een positieve bijdrage aan de legitimiteit.  

Bovendien stelt de Raad van Toezicht belang in de mening bij belangrijke onderwerpen.  
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4. Werking veranderingstheorie 

Filosofie in de buitenwereld binnen halen. Dat gebeurt. Als concrete opbrengsten vinden de leden van 

de Raad van Advies het heel prettig de discussie aan te gaan, waardoor het kennisniveau wordt 

verhoogd. Het netwerk levert eveneens profijt op. Er is sprake van een duidelijke wisselwerking: halen 

en brengen van kennis. De leden van de Raad krijgen steeds meer inzicht en begrip voor het handelen 

van Brabantse Waard en kunnen dat uitleggen in hun werkveld (ambassadeur van Brabantse Waard). 

 

5. Uitvoering, borging en condities 

De corporatiesector is een specifiek sector. Succes wordt bepaald door kennis. Je moet de leden goed 

informeren en bijpraten. Een goede voorzitter is ook van belang. Zowel gesprekstechniek als kennis is 

hierbij van belang. Een goed verslag is ook belangrijk.  

De corporatie heeft een zoektocht gemaakt naar een format dat werkt. Het uiteindelijke format is: 

eerst kennis bijspijkeren en daarna discussie voeren in kleine groepjes. De inhoud van de discussie in 

kleine groepjes wordt plenair teruggekoppeld. Al datgene wat gezegd wordt in de kleine groepjes is 

relevant en heeft betekenis. Vaak zijn MT leden moderator in de kleine groepjes. Op basis daarvan 

wordt een conceptadvies opgesteld en later het definitieve advies vastgesteld. We wijken daar ook wel 

vanaf door plenaire bijeenkomst te doen. We zoeken naar wat werkt bij de groep. Dit zoekproces 

duurde bij Brabantse Waard een paar jaar.  

Nieuwe mensen zorgen voor dynamiek en ook het rooster van aftreden is belangrijk. Het rooster 

voorziet erin dat geleidelijke doorstroming plaatsvindt, waarbij de diverse dorpen en steden en de 

verschillende disciplines voldoende vertegenwoordigd zijn. 

 

6. Kwesties en dilemma’s 

Wij vragen op strategisch niveau te kunnen meepraten.  

Nieuwe kandidaten worden via een sollicitatieprocedure geworven. We willen wel graag jongeren erbij 

hebben maar het blijkt lastig om jongere mensen te interesseren en erbij te betrekken. Ze zijn er niet 

mee bezig we bereiken ze niet. Misschien iets specifiek voor jongeren doen, meer in digitale vorm. 

De terugkoppeling wat met advies wordt is gedaan is belangrijk. Vereist is een goede uitleg te geven 

van wat wel en niet is overgenomen uit het advies. Belangrijke voorwaarde: bestuur moet openstaan 

voor reflectie van buiten. Wat erg meevalt is om nieuwe mensen te werven. Een advertentie in de 

lokale krant of gemeentelijk blad blijkt voldoende. Er wordt gericht gezocht op specifieke of 

aanvullende competenties die van belang zijn voor het discours van de corporatie. 

 

7. Tips en trucs 

Het succes hangt af van een aantal punten: 

 Wederkerigheid: aan de ene kant verwacht de corporatie inbreng van de leden en aan 

de andere kant krijgen zij kennis en een netwerk waar ze gebruik van kunnen maken.  
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 Sluit aan bij de kenmerken van de doelgroep. Het is goed als de leden de lokale 

situatie kennen. 

 Maak gezamenlijk een profiel voor de hele Raad en voer ook sollicitatiegesprekken 

gezamenlijk. Geef een kleine vergoeding per vergadering als blijk van waardering. 

Daarnaast gaat de Raad een of twee keer per jaar op excursie.  

 Doe aan verwachtingenmanagement en voorkom dat het om gesloten vragen gaat. 

Het is en blijft de keuze van de corporatie om al dan niet mee te gaan met de 

adviesrichting. Het gaat om reflectie en input op en voor de strategische koers.  

 

8. Kosten en rendement 

Kosten van deze aanpak zijn laag. Rendement meet je aan de inbreng van de adviezen en daar wordt 

veel mee gedaan en goed teruggekoppeld. Belangrijk dat aan de voorkant niet duidelijk wordt 

gedefinieerd ‘wat het op moet leveren’. Belangrijke meerwaarde is input om het beleid doelmatiger en 

effectiever te kunnen laten zijn.  

 

9. Ervaring belanghouder 

Na aanvankelijke scepsis aan het begin van het traject, is dit omgeslagen in een positieve flow. In de 

loop van de tijd is meer aandacht besteed aan het verhogen van de kennis en meer tijd genomen voor 

de discussie. Jaarlijks voert de Raad van Advies een zelfevaluatie uit. Uit deze evaluatie kwam o.a. 

naar voren dat de leden graag willen weten in hoeverre het advies is opgevolgd.  

 

10. Referenties 

Brabantse Waard merkt dat dit onderwerp leeft onder andere corporaties. De voorzitter en vice 

voorzitter zijn diverse keren door andere corporaties gevraagd uitleg te geven over de ervaringen en 

de werkwijze van deze Raad.  
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‘Wat Werkt in legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap’ 

Woonservice Meander – casus Sociale gebiedsontwikkeling Eethen 

 

1. Essentie van de praktijk 

Sociale gebiedsontwikkeling Woonservice Meander  

Als gevolg van de crisis kon de oorspronkelijke projectontwikkeling niet meer plaatsvinden. In de 

eerste twee fasen waren twee boerenerven met gevarieerde woningbouw in de huur- en goedkope 

koopsector, appartementen, energieneutrale huurwoningen en een brede school gerealiseerd. Fase drie 

en vier met sloop van de oude school en oude woningen en de bouw van duurdere koopwoningen, 

appartementen en een winkelvoorziening konden niet meer doorgaan.  

We hebben het dilemma aan de bewoners en professionele belangenhouders voorgelegd. 

 

Binnen de economische, politiek en financieel gewijzigde context was ons doel om (nieuwe) behoeften 

op te halen. Niet alleen behoeften op het gebied van woningbouw, maar breder dan alleen de 

volkshuisvestelijke vragen. Van aanbieden naar vragen. Lokaal maatwerk voor de toekomstgerichte 

leefbaarheid van de kleine dorpskernen.  

 

We organiseerden een brede belangenhoudersbijeenkomst om nieuwe invulling aan de locaties te 

geven. Op de vraag wat het dorp nodig heeft de komende jaren kwamen 160 ideeën. De deelnemers 

hebben in een tweede bijeenkomst zelf de prioriteiten gesteld. 

Achtergrond van de aanpak was lokale verankering; niets doen was geen optie omdat de leegstand 

van de oude school en oude woningen een bedreiging van de leefbaarheid zou vormen. Er waren 

kansen voor de leefbaarheid van het dorp en toekomst van de lokale jeugd. Die overtuiging werd breed 

gedragen. 

 

De interventie is vanuit een project/probleem beredeneerd. Deze vorm van sociale gebiedsontwikkeling 

is later wel in een groter geheel geplaatst en wordt ingezet als mogelijk scenario bij de 

kernstrategieën. Dat wil zeggen dat bij een analyse van een dorpskern niet alleen naar het vastgoed 

wordt gekeken, maar juist ook naar andere maatregelen op sociaal maatschappelijk gebied die een 

dorpskern meerwaarde kunnen brengen. 

Woonservice Meander hecht veel waarde aan haar lokale maatschappelijke betrokkenheid. Deze wordt 

ook door de omgeving gewaardeerd. 

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

De corporatie naar een breed scala van deelnemers dat betrokkenheid dan wel belang had bij een 

leefbaar, sociaal en ondernemend Eethen.  
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Vanuit een belangenhoudersanalyse zijn onder andere de volgende partijen naar voren gekomen: 

 Gemeente, politiek en ambtenaren – lokale betrokkenheid, gebalanceerde 

bevolkingsopbouw in de dorpskernen. 

 Zorgpartijen - de toenemende zorgvraag en het langer thuis wonen van mensen. 

 Dorpsraden van de kern en de omliggende dorpen - direct betrokken. 

 Jongeren – essentieel voor de toekomstbestendigheid van het dorp. 

 Welzijn – ondersteuning van sociale initiatieven. 

 Makelaars - kennis van de lokale woningmarkt. 

 Overig: ondernemers, school, verenigingsleven. 

Totaal 60 mensen. 

 

De corporaties is gestart met oriënterende gesprekken met de dorpsraad en gemeente om te 

informeren en draagvlak te krijgen voor de planwijzigingen en de aanpak sociale gebiedsontwikkeling. 

Vervolgens is een brief gestuurd naar belangenhouders met het verzoek om mee te denken. Er volgde 

een bijeenkomst met de belangenhouders om ideeën op te halen. ‘Denken zonder beperkingen’. De 

tweede bijeenkomst had als doel om te prioriteren en om vanuit verschillende invalshoeken te 

beredeneren. 

Rondom de bijeenkomsten zijn interviews en gesprekken met sleutelfiguren gehouden, omdat er 

ideeën bij waren die niet voor Woonservice Meander waren maar bijvoorbeeld voor zorgpartijen. 

 

Na ordening, prioritering en afstemming zijn een aantal activiteiten geformuleerd. Voor de 

woningcorporatie waren dat: 

 De renovatie en verkoop van kluskoopwoningen een aantal woningen die eerder op de 

nominatie ‘sloop’ stonden. Daarmee bereikten we dat jongeren in een betaalbare 

woning in het dorp kunnen blijven wonen.  

 De oude school werd omgebouwd tot bedrijfsgebouw voor (kleine) ondernemers. 

 De meerjarenbegroting moest worden bijgesteld. Vervolgens konden we aan de slag. 

 

Het pakket van maatregelen levert een maatschappelijke toegevoegde waarde voor de dorpsbewoners. 

Ouderen en jongeren kunnen blijven wonen en de leefbaarheid is verbeterd. Er is een grotere sociale 

samenhang door het brede en gezamenlijk bedachte programma. Er is ruimte voor initiatieven vanuit 

de bewoners, ondernemers en andere belangenhouders: gezamenlijk eetpunt, biljartclub, jeu des 

boules. De ruimten in de brede school die niet de gehele dag door de school en kinderopvang wordt 

gebruikt wordt gebruikt door een yogaleraar en verenigingen. De gerenoveerde oude school wordt 

gebruikt door kleine (startende) ondernemers: fysiotherapie, dagbesteding ouderen, wijkverpleging, 

dependance huisartsen, fietsenwinkel. Het heeft een aantrekkingskracht voor initiatieven. Met 

gemeente en dorpsraad is geëvalueerd of de resultaten bevredigend zijn. Formele afsluiting moet nog 
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gebeuren. Er wordt positief over geschreven en het wordt door buurgemeenten als geslaagd voorbeeld 

genoemd. 

3. Beoogde opbrengsten en verwachte werking 

Het aanvankelijke idee is formeel niet ontstaan uit het legitimatievraagstuk. 

Bij het project waar we bezig waren en waar het duidelijk was dat het doorzetten van de plannen 

maatschappelijk niet verantwoord was, hebben we onszelf wel de legitimatievragen gesteld: ‘Doen we 

de goede dingen’. Daarvoor zijn we de dialoog aangegaan en zochten we naar herzien draagvlak. 

 

Door te vragen en geen voorgekookte plannen te maken en het uit de lokale bewoners en partijen te 

laten komen, zullen de initiatieven meer toekomstbestendig. De ideeën worden als eigen ideeën van de 

gemeenschap gevoeld. Het dorp is tevreden, de gemeente is tevreden en wij zijn tevreden.  

 

4. Werking veranderingstheorie 

Van tevoren waren er bewoners die de schouders eronder wilden zetten. De dorpsraad had veel 

vertrouwen en gaf grote inzet om de plannen te laten slagen.  

Gemeente was ook overtuigd van de nut en noodzaak en was bereid om optimaal te faciliteren in 

procedures en ook financieel bij te dragen al dan niet met subsidies. Er waren mensen met de juiste 

drijfveren bij betrokken. Met zijn allen deden we niet alleen de goede dingen, maar deden we ook de 

dingen goed. 

 

5. Uitvoering, borging en condities 

 Woningcorporatie in de regierol. 

 Goed gebruik van netwerk en verantwoordelijkheden delen. 

 Verantwoordelijkheid primair delen met gemeente en dorpsraad. 

 Alle doelgroepen vertegenwoordigd, met name bij de jongeren vraagt dat om meer 

aandacht. 

 Laat de aanwezigen ‘in elkaars huid kruipen’. Hoe kijk je tegen het probleem/de vraag 

aan hoe bekijk je de vraag vanuit het perspectief van een andere doelgroep. 

 In de beginfase gemotiveerd de verwachtingen uitspreken: wat kan wel, wat kan niet. 

En dit blijven herhalen. 

 Actieve bijdrage van bewoners zelf. 

 Goede communicatie: veel en op verschillende manieren communiceren. 

 Doe alsof het over je eigen wijk/dorp gaat. 

 

Wanneer moet je er (nog) niet aan beginnen? 

In sommige situaties wordt het moeilijk om het project tot een succes te brengen. Wanneer de relatie 

de primaire belangenhouders (gemeente en bewonersvertegenwoordiging) stroef is of het belang niet 

wordt ingezien. 
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Je kunt je dan afvragen of de urgentie groot genoeg is. Wat zijn de belangen van een andere partijen. 

Het is wachten tot de tijd rijp is en/of andere sleutelfiguren benaderen. 

6. Kwesties en dilemma’s 

Jongeren binden voor een langer traject blijft lastig. Quick wins helpen wel, maar zijn geen garantie 

van binding. We lieten de intensief betrokken bewoners jongeren uit hun kennissenkring benaderen. 

Die jongeren werden uitgenodigd om met een paar vrienden aan de bijeenkomsten deel te nemen. 

Tussentijds heeft de corporatie de tijd genomen voor de analyse van de opgehaalde informatie. Waar 

zit de overlap tussen de belangen van verschillende doelgroepen. De terugkoppeling geeft 

bewustwording van gezamenlijke belangen en zicht op resultaten die meerdere doelgroepen dienen. 

Wederzijdse inspanning. Bewoners uitdagen voor hun eigen bijdrage. Wat kunnen zij zelf doen. 

 

7. Tips en trucs 

 Er moet een urgentie zijn en ervaren worden door de deelnemers. 

 Goede kennis van (belangen van) belangenhouders  

 Elkaar kennen, in netwerk. 

 Er is meer nodig dan brede bijeenkomsten. Sleutelspelers moeten regelmatig in 

individuele gesprekken worden bijgepraat om aansluiting te houden.  

 Gestructureerde weergave van resultaten. 

 Verwachtingen managen. 

 Locatie goed en aansprekend kiezen. 

 Bereidheid om jezelf kwetsbaar op te stellen en eigen ideeën op een tweede plaats te 

stellen. En een ander succes gunnen. 

 

8. Kosten en rendement 

 Maatschappelijke rendement behaald en daarmee een succesvolle bijdrage geleverd aan ons 

hoofddoel: tevreden klanten in betaalbare en kwalitatieve huisvesting in een sociale omgeving.    

 Legitimatie vergroot 

 Contact met dorpsraad versterkt. 

 Constructieve samenwerking met gemeente Aalburg. 

 Huisvesting voor jongeren gerealiseerd. 

 Ondernemers gefaciliteerd. 

 

Het is een intensief traject geweest door het continu blijven betrekken van de belangenhouders. De 

formele en informele gesprekken kosten tijd en energie, maar leveren in de loop van het project de 

positieve effecten. 
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‘Wat Werkt in legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap’ 

Mitros – casus implementatie stakeholdermanagement 

 

1. Essentie van de praktijk 

Mitros wilde werken aan het verbeteren van haar reputatie. Daarvoor koos zij niet voor de weg van de 

perceptie (campagnes, communicatie) maar voor de weg van de prestatie (zij wilde het gewoon anders 

of beter gaan doen waardoor mensen merken wie de corporatie is en wat zij doet). Een belangrijke 

manier om hiermee aan de slag te gaan is via de stakeholders. De meest krachtige manier om te 

zorgen dat je van je stakeholders een license to operate hebt, is door aansluiting te zoeken bij de 

belangen, standpunten en doelen van je stakeholders en deze te laten meewegen in je strategie en 

beleid. Dit vraagt om een effectieve samenwerking, dialoog en discussie met de stakeholders op 

verschillende niveaus in de organisatie. 

Tegelijkertijd is de dialoog niet meer een verlangen maar een expliciete vraag van stakeholders en 

toezichthouders (visitatierapport), maar ook gewoon een eis vanuit de governancecode en wetgeving. 

De corporatie besloot om meer aandacht te besteden aan stakeholdermanagement. 

 

De aanpak maakte oorspronkelijk deel uit van het programma Verbeteren Reputatie (en sluit daarmee 

goed aan bij de identiteit van de organisatie), maar is inmiddels een op zichzelf staand onderdeel in de 

organisatie geworden. Deze staat los van de beleidscyclus maar heeft wel zijn eigen vast jaarlijkse 

invulling. 

In grote lijnen gaat het om het volgende: 

a) Stakeholderscontacten in het dagelijks werk -> intern alignment. 

b) Specifiek stakeholderscontact in een projectmatige of ad hoc-situatie -> situationele strategie. 

c) Voortdurend relatiemanagement -> identificatie – tactiek – activatie. 

 

Iets nader toegelicht: 

 

a) Stakeholderscontacten in het dagelijks werk (intern alignement) 

Elke dag hebben vele mensen van Mitros contact met stakeholders. Dit moeten ze vooral zo laten en 

niet star in structuren en procedures gaan gieten. Hier is maar één ding belangrijk: intern alignment. 

Als medewerkers van Mitros weten waar ze voor staan, wat de (beleids)keuzes zijn en welke 

overdenkingen ze hierbij hadden, dan dragen zij allen dezelfde boodschap uit naar stakeholders. En als 

zij allen weten dat het belangrijk is om goed te reageren op wat de buitenwereld van de corporatie 

vindt en verwacht, dan weten zij dat het van belang is om goed te luisteren, open te reageren, en 

geluiden van buiten naar binnen te brengen. 

o Dit vraagt goede interne communicatie over wie de corporatie is en wat zij doet en 

waarom.  
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o Dit vraagt om duidelijkheid over een open en responsieve houding.  

o Dit vraagt om een vorm van CRM waarbij van de belangrijkste stakeholders na te 

kijken is wat zij vinden en willen en welke contacten er zijn geweest. 

o Dit vraagt om accountmanagership voor de keystakeholders 

 

b) Specifiek stakeholderscontact in een projectmatige of ad hoc-situatie 

Soms wijkt een situatie af van het gewone of is een situatie zelfs buitengewoon. In dat geval vraagt dit 

ook ‘buitengewone’ aandacht voor de stakeholders. Dit betekent dat bij projecten of bij calamiteiten er 

bewust aandacht moet zijn voor de rol van stakeholders. Dit kan in de vorm van het maken van een 

stakeholderanalyse in een project, of het simpelweg opnemen van specifieke 

stakeholdercommnunicatie bij een issue of calamiteit (welke stakeholder verdient hier extra aandacht). 

o Dit vraagt om een bekende methodiek voor stakeholderanalyse. 

o Dit vraagt om adviserende rol communicatieadviseur op dit gebied. 

o Dit vraagt om opname in het standaardcommunicatieplan. 

 

c) Voortdurend relatiemanagement  

Elke organisatie heeft een aantal key-stakeholders. Dit zijn er maar een paar waarvan je weet dat de 

invloed, de macht en/of het belang bij wat wij doen zeer hoog is. Deze stakeholders vragen een 

gestructureerde aanpak langs de lijn identificatie (wie) – tactiek (hoe) – activatie (wat). 

o Dit vraagt om een grondige stakeholdersanalyse. Dit levert op dat de corporatie weet 

wie we op welke manier kan worden bereikt en welke acties daarbij horen. 

o En dit vraagt naast deze specifieke acties ook een periodieke beoordeling van de 

stand van zaken: hoe staat het met de relatie met deze stakeholder en moet de 

corporatie haar tactiek bijstellen? 

o Dit vraagt om één kanaal voor de top 10 stakeholders  

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

Begonnen is met het beantwoorden van de vraag wie de belangrijkste stakeholders zijn voor het 

bereiken van de ambities van de organisatie. Dat zijn haar tien keystakeholders. Naast de eigen 

ambitie is ook gekeken naar de ambitie van de stakeholders (dus niet alleen de gedeelde 

ambities/belangen, maar ook de ambities/belangen van elke individuele partij). 

Na het maken van een stakeholderanalyse op Mitrosniveau (met directie) zijn er stakeholdersanalyses 

gemaakt op gebiedsniveau, afdelingsniveaus, projecten en specifieke situaties. 

 

Stakeholders helder 

De corporatie weet precies wie haar belangrijkste stakeholders zijn en elke stakeholder heeft een 

‘accountmanager’. Deze hoeft niet verplicht met een vaste frequentie contact op te nemen, maar houdt 

wel vinger aan de pols. 
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Vinger aan de pols 

Elke maand komt er één van de tien keystakeholders uitgebreid aan bod in het directieoverleg. Hierbij 

sluiten de ‘accountmanagers’ van die stakeholder en eventueel andere collega’s die nauw contact met 

die stakeholder hebben aan. 

De corporatie voert een meningvormend gesprek op basis van onderstaande voorbereidingsvragen: 

 Wie van Mitros had afgelopen periode contact met deze stakeholder? 

 Is het zinnig om deze persoon te vragen aanwezig te zijn bij dit agendapunt? 

 Met welke personen binnen deze organisatie heeft de corporatie contact (letterlijk: namen). 

 Hoe was dat contact / hoe is de relatie? 

 Hoe zou de corporatie de relatie zich willen laten ontwikkelen? 

 Op welke thema's kan de corporatie hulp van deze stakeholder gebruiken? 

 Op welke thema's heeft deze stakeholder de corporatie nodig? En hoe is het antwoord daarop? 

 Wat is de invloed van de stip op de omgang met deze stakeholder? 

Dit zal leiden tot een keuze over hoede corporatie het komende jaar met deze stakeholder omgaan. 

 

Intern alignment 

De corporatie werkt hard aan ervoor te zorgen dat de collega’s binnen de corporatie met één mond 

spreken en op de gewenste manier werken. Hiervoor hebben we cultuurtrajecten, corporate 

storytelling, managementontwikkeling, interne communicatie etc. 

 

Ad hoc 

Met grote regelmaat begeleid een medewerker van de corporatie stakeholdersanalyses met teams en 

projectteams. Steeds houdt zijde stakeholder en de bijbehorende kansen en risico’s in het oog. 

Hierbij gebruikt zij een vaste methodiek. 
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3. beoogde opbrengsten en verwachte werking 

Elke keer opnieuw, bij elke sessie waarin de corporatie werkt aan een stakeholdersanalyse, bewijst 

zich er de meerwaarde van. Blinde vlekken worden blootgelegd. Mensen realiseren zich het belang van 

bepaalde groepen. De corporatie spreekt met één mond. 

De stakeholders worden betrokken en besluitvorming verbetert. 

In 2017 doet de corporatie opnieuw een onderzoek onder stakeholders naar haar reputatie en hopelijk 

merkt zij daarin ook verschil ten opzichte van de laatste keer van drie jaar geleden. 

 

4. Werking en opbrengsten 

Stakeholdermanagement is ieders verantwoordelijkheid, maar er is één persoon die steeds opnieuw 

bewaakt dat er vorm aan wordt gegeven. Naast het begeleiden en bewaken van de 

stakeholdersanalyses betekent dit ook de productie van de digitale stakeholdersnieuwsbrief en de 

organisatie van de drie stakeholdersbijeenkomsten elk jaar. 

De corporatie doet daadwerkelijk onderzoek om te controleren of haar aannames correct zijn. 

Tot nu toe hoort zij geluiden dat stakeholders positiever denken over Mitros en zien zij meer 

medewerkers met ideeën komen om stakeholders te betrekken en ermee te communiceren. Nu zie je 

al minder negatieve berichten in de krant. 

De buitenwereld merkt dat de corporatie de mening van de stakeholder belangrijk vindt. Voorwaarde is 

wel dat de corporatie de relatie ook actief onderhoudt. Met intern allignment creëer je met elkaar 

dezelfde boodschap naar buiten. Dit gebeurt eenmaal per jaar en dat draagt bij aan een verhaal dat in 

hoofdlijnen hetzelfde is. Intern brengt het de missie en visie bij mensen tussen de oren. Bij de 

buitenwereld ontstaat een beeld van aandacht, consistentie, betrouwbaarheid. Kortom elementen van 

legitimatie. 

 

5. kosten en rendement 

De onderzoeken kosten geld en de organisatie van de bijeenkomsten. Dat zijn dus geen grote 

bedragen. We bewaken zorgvuldig dat we de stakeholders niet teveel vermoeien met onze 

aanwezigheid. 
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‘Wat werkt in legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap’ 

Provides - casus Belanghouders in IJsselstein 

 

1. Essentie van de praktijk 

Bij de eerste maatschappelijke visitatie gaven belanghouders aan dat hun betrokkenheid bij het beleid 

van Provides zeer beperkt was.  

 

Provides deed op zich de juiste dingen, maar wel vanuit de eigen overtuiging. Bij Provides was men 

niet echt verbaasd over dit resultaat, maar er ontstond urgentie om dit aan te pakken. De eerste stap 

was dat de visitatieresultaten zijn teruggekoppeld aan en besproken met de belanghouders. De hierbij 

getoonde openheid leidde tot positieve reacties bij de belanghouders, waarop zij aangaven dat dit 

vaker zou moeten gebeuren. Om dat te bereiken is gestart met belanghouderbijeenkomsten. In het 

eerste jaar waren dit vier bijeenkomsten, het tweede jaar drie, waarna de frequentie is vastgesteld op 

twee per jaar. Beide keren worden alle belanghouder uitgenodigd voor een bijeenkomst van ongeveer 

twee uur, kort en overzichtelijk. Het eerste uur wordt een (mogelijk door belanghouder aangedragen) 

onderwerp behandeld dat de belanghouder bezighoudt, het tweede uur betreft het altijd een 

onderwerp dat te maken heeft met volkshuisvesting.  

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

De visitatie was in eerste instantie de basis voor de selectie van de belanghouders die hieraan 

meededen. Vrij snel is deze groep uitgebreid met vertegenwoordigers uit het onderwijs en 

belangengroeperingen (bv gehandicaptenbelangenvereniging). Ook de gemeenteraadsleden zijn 

toegevoegd aan de genodigdenlijst. Dat werkte doordat door de lokale binding (één corporatie in één 

gemeente) het speelveld overzichtelijk is. Hierdoor kan Provides beredeneerd aangeven dat alle 

belanghouders worden bereikt. Daardoor is het tevens uitgegroeid tot een netwerkbijeenkomst waar 

belanghouders elkaar vinden. Dat maakt de bijeenkomsten waardevol voor alle partijen en daarnaast 

een prima platform voor ons om onze boodschap kwijt te kunnen. Afhankelijk van de onderwerpen 

Visitatierapport IJsselsteinse Woningbouwvereniging 2010
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kiezen we een format. Dat kan een spel zijn, een lezing, een politiek café; juist deze differentiatie 

maakt het voor de deelnemers aantrekkelijk aan te schuiven.  

3. Beoogde opbrengst en verwachte werking 

Belangrijk is dat het een korte bijeenkomst is (2 uur) die maar een gedeelte van een dagdeel vergt. 

Het eerste uur wordt gebruikt om zaken die niet rechtstreeks met volkshuisvesting te maken hebben 

te bespreken. Zo is er een discussie gevoerd over het voortbestaan van de Voedselbank, is de Wmo 

aan de orde geweest en was er een presentatie van Buurtbemiddeling. Rond de plaatselijk 

verkiezingen kregen politieke partijen een platform (politiek café, speeddaten). Het tweede uur is wel 

volkshuisvestelijk. Zo wordt het tweerichtingsverkeer vorm gegeven. Voor presentaties in het eerste 

uur worden alleen sociaal maatschappelijke partners uitgenodigd om iets te vertellen. 

Zodra dat relevant is (bijvoorbeeld bij de realisatie van een bedrijfsplan of in een visitatiejaar) kunnen 

deze bijeenkomsten daarvoor benut worden en vormen dan een onderdeel van de beleidscyclus.  

Dat laatste is voor ons heel belangrijk omdat we daarmee over de bühne kunnen brengen wat we 

willen en daarvoor ook het momentum kunnen kiezen. Afhankelijk van het onderwerp gaan we de 

discussie aan, om op te halen wat de belanghouders vinden of willen. We leggen documenten voor 

waarvan we graag willen weten of men daarmee kan instemmen. Of we nemen ze mee in onze 

werkelijkheid door uit te leggen wat bijvoorbeeld de gevolgen van de Woningwet 2015 voor ons 

sponsorbeleid zijn. Daarmee creëren we begrip voor onze keuzes en onze werkwijze.  

 

4. Werking veranderingstheorie 

De waardering van belanghouders voor de bijeenkomsten is groot, dit wordt via enquêtes gemeten. 

Deze worden achteraf ook gedeeld via de belanghouders nieuwsbrief. In de recentste bedrijfsplannen is 

naar aanleiding van hetgeen wij ophaalden tijdens een belanghouderbijeenkomst een hoofdstuk over 

de rol en inbreng van belanghouders opgenomen. Bij aanvang van de bijeenkomsten delen wij 

nadrukkelijk wat wij op willen halen. De samenvatting in de nieuwbrieven is daar een weergave van en 

leidt een enkele keer tot een vervolgdiscussie met een of enkel partijen, wat altijd een waardevolle 

verdieping is. 

 

5. Uitvoering, borging en condities 

Door direct toegang te geven en door op basis van gelijkwaardigheid te communiceren ontstaat er 

verwantschap tussen de diverse maatschappelijke partners. Bij de presentatie van het nieuwe 

bedrijfsplan, waarin het draait om de waarden waar Provides (betaalbaarheid, beschikbaarheid en 

kwaliteit) voor staat is rechtstreeks aan de belanghouders gevraagd of zij de koers van Provides 

herkennen en erachter staan. Door die interactie te zoeken komen ze dichtbij te staan en is er meer 

begrip voor keuzes die gemaakt worden. 
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Bedrijfsplan ‘Bouwen aan sociaal wonen’ 2015 - 2019 

 

6. Kwestie en dilemma’s  

De urgentie van het visitatierapport maakte het meteen een succesvolle interventie. Ook doordat dit in 

de organisatie leefde. Wat wel spannend is, is hoe je dit vasthoudt? De animo voor de bijeenkomsten 

leek af te nemen. Daarom is aan de vorm gesleuteld. De keuze voor een andere dag en een ander 

tijdstip hebben geholpen. Meer dan ooit kiezen de belanghouders bewust om aanwezig te zijn. Hebben 

ze geen feeling met de onderwerpen, dan komen ze niet. Zonder het netwerkaspect uit het oog te 

verliezen: door elkaar te ontmoeten is er meer begrip voor elkaars belangen. De eerste 

belanghoudersbijeenkomst in 2016 telde veel deelnemers, terwijl het onderwerp, de nieuwe 

Woningwet, niet heel hip was. De keuze om een externe spreker (in dit geval van Aedes) uit te 

nodigen helpt daarbij, de bijeenkomsten krijgen daardoor meer gewicht.  

 

7. Tips en trucs 

Representativiteit is een aandachtspunt: er komen weinig jongeren naar de bijeenkomsten. Niet alleen 

de huurdersvertegenwoordiging vergrijst, dat geldt ook voor de deelnemers vanuit de maatschappelijk 

partners. Naar aanleiding van gesprekken hierover wordt nu uitgezocht of social media inzet kan 

helpen om deelname van jongere doelgroepen te vergroten. Ook wordt er geëxperimenteerd met 

verschillen vormen (zo is er een politiek café gehouden met een journalist van naam als voorzitter). Dit 

blijft een zoektocht. 

Er is een aantal keer geprobeerd om ander organisaties een presentatie te laten geven. Daar blijkt dit 

minder prioriteit te hebben want dat lukte niet altijd even goed. Men leverde te laat niet of niet 

professioneel. Dit is opgelost door deze partijen te begeleiden en te faciliteren bij de voorbereiding.  

 

8. Tips 

 Zorg voor een heldere, persoonlijke en korte uitnodiging. 
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 Zorg voor een prikkelend onderdeel op de agenda. 

 Verleid mensen om te komen (onder meer door goed te kijken naar het tijdstip en vorm). 

 Een buffet (de bijeenkomst vindt plaats rond eten), blijkt een goed smeermiddel. Tegelijk 

blijkt dit het netwerken te faciliteren. 

 Durf je kwetsbaar op te stellen. 

 Zoek gezamenlijke urgentie door mensen te motiveren. 

 

9. Ervaring belanghouders en rendement 

De ervaring leert dat meer dan twee keer per jaar leidt tot belanghoudersvermoeidheid. Deze 

frequentie is door de belanghouders in te plannen. Zij zien het ook als kans om te netwerken. Omdat 

alle belanghouders zijn uitgenodigd is dit efficiënter dan één op één gesprekken, daarnaast betekent 

het dat er meningen gedeeld kunnen worden en begrip gecreëerd voor elkaars dillema’s.  

 

10. Referenties en ervaringen 

Door middel van enquêtes wordt gevraagd naar ervaringen en reacties. Uit het feit dat de 

belanghouders er iedere keer weer zijn, valt af te leiden dat de tevredenheid groot is. Ook blijkt dat 

partijen die niet zijn geweest achteraf toch graag de opbrengst komen halen. Daarvoor worden nu 

samenvattingen gemaakt van de bijeenkomst en via een onregelmatig verschijnende Belanghouders 

nieuwsbrief gedeeld. Deze nieuwsbrief wordt op de website geplaatst en aangekondigd, zodat ook 

anderen kennis kunnen nemen van wat er besproken is. 
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‘Wat Werkt in legitimatie en stakeholderinvloed’  

WonenCentraal – casus Stakeholdersbijeenkomst als onderdeel van 
de beleidscyclus 

 

 

1. Essentie van de praktijk  

WonenCentraal heeft samen met haar stakeholders de Missie, Visie en Strategie (MVS) voor de 

organisatie opgesteld. In de MVS staat dat we hen meer inzicht en meer invloed willen geven op de te 

bereiken effecten, de prioritering daarvan en daaruit volgend de allocatie van de beschikbare middelen. 

Dit noemen we programmamanagement. Programmamanagement is in feite een verdere uitwerking 

van onze jarenlange traditie in stakeholdermanagement. Het programmamanagement past naadloos in 

de woningwet waarin gemeente en huurdersorganisatie meer zeggenschap hebben over het beleid van 

de woningcorporatie.  

 

De ondernemingsstrategie/de MVS beschrijft het programma voor de komende 10 jaar. Via 

programmamanagement geven wij onze belangrijkste stakeholders, de gemeente en 

huurdersorganisatie invloed op de jaarlijkse herijking van deze strategie in de kaderbrief (die eveneens 

dient als ons bod op de Woonvisie). In samenspraak met hen bepalen we zo concreet mogelijk de te 

bereiken maatschappelijke effecten en hoe die zich onderling verhouden (prioritering). Dat heeft direct 

gevolgen voor ons programma aan nieuwbouw, renovaties, sloop, verkoop en inzet op leefbaarheid. De 

verdeling van het budget start echter niet vanaf nul en is dus niet een geheel vrije verdeling. Een groot 

deel van het vermogen/maatschappelijk budget ligt immers al vast door eerder gemaakte keuzes, 

zoals huurprijzen en aangegane verplichtingen voor nieuwbouw. Daarnaast zijn er beperkingen door 

regelgeving en marktwerking. De kaderbrief/het bod is de opmaat naar de prestatieafspraken voor het 

komende jaar. De verwachting en bedoeling is dat deze grotendeels overeenkomen.  

 

Inzicht in Maatschappelijk offer 

Belangrijke input voor het gesprek met stakeholders is inzicht in onze financiële huishouding. Wat is de 

marktwaarde van ons bezit en welke waarde realiseren wij (beleidswaarde), oftewel welk 

maatschappelijk offer brengen wij? Daarbij specificeren wij de bedragen per maatschappelijke 

prestatie. Dit is input voor het gesprek over het programma en onderdeel van de verantwoording in 

het jaarverslag. 
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Het programma is richtinggevend 

voor het facetbeleid (huurbeleid, 

kwaliteitsbeleid, energiebeleid, 

toewijzingsbeleid etc.) en het 

portefeuillemanagement. Het 

programma bepaalt eveneens, 

binnen de grenzen van de 

vermogenskamer (de financiële 

normen zoals die aan corporaties 

worden gesteld), de afslag die we 

doen op het rendement ten behoeve 

van het bereiken maatschappelijke 

effecten.  

 

 

Het programmamanagement geeft de jaarlijkse stakeholderbijeenkomst en reguliere overleggen een 

duidelijke plek in de beleidscyclus. 

Onze missie, visie en strategie (MVS) is het uitgangspunt voor onze jaarlijkse plannen.  

1. De MVS is de basis voor alles wat doen, we herijken deze jaarlijks in de kaderbrief.  

2. April/begin mei: jaarlijks overleggen we met al onze stakeholders. Enerzijds verantwoorden 

we dan de geleverde prestaties van het afgelopen jaar aan de hand van het 

(concept)jaarverslag. Anderzijds halen we de agenda op voor het komende jaar (met als kader 

de MVS). We gaan ook de samenleving in bredere zin hierbij betrekken via een challenger, 

app en/of Facebook.  

3. Voor 1 juli: vaststelling kaderbrief. Deze sturen we naar gemeente en huurdersraad. De 

kaderbrief is ons overzicht met ‘Voorgenomen volkshuisvestelijke werkzaamheden’ 

(vijfjaarsoverzicht) oftewel ons bod op de woonvisie.  

4. Het bod bespreken we met onze belangrijkste stakeholders: gemeente en huurdersraad. We 

bespreken de scenario’s de besteding van de eventueel nog aanwezige ruimte danwel 

maatregelen voor verdere prioritering. Uitgangspunt zijn de maatschappelijke effecten die we 

gezamenlijk realiseren en hoe de budgetten daarover worden verdeeld. Dit leidt tot 

prestatieafspraken voor het komende jaar en is daarmee input voor de begroting. 

5. Voor 15 december: uitwerking in onze meerjarenbegroting en jaarplan. En uiterlijk op 15 

december de DPI met daarbij de prestatieafspraken versturen aan gemeente, huurdersraad en 

minister.  

6. Voor 1 mei: jaarverslag vastgesteld en verzonden. Het jaarverslag rapporteert in hoeverre het 

afgesproken/voorgenomen programma in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat dit 
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betekent voor de realisatie van de strategie. Daarmee zijn we klaar voor nieuwe cyclus: 

overleg met stakeholders en start van de nieuwe kaderbrief.  

 

Cyclus voor programmamanagement 

 

Voor de rest van deze handleiding gaat in op de jaarlijkse stakeholderbijeenkomst.  

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

Onze stakeholders zijn:  

 Verschillende lagen in de gemeente (ambtelijk, wethouders, raadsleden). 

 Huurdersraad. 

 Andere corporaties in ons werkgebied. 
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 Zorg- en welzijnspartijen. 

 Belangenorganisaties (ouderen, ondernemers etc). 

 Politie/brandweer etc. 

 Aannemers/makelaars waar we mee samenwerken. 

 

Van de stakeholders zijn de huurdersraad en gemeente het belangrijkst. We hebben regelmatig 

regulier overleg met deze partijen. Daarnaast hebben we gesprekken over het bod en de 

prestatieafspraken. 

In de aanloop naar het bod, betrekken we ook onze andere stakeholders via onze jaarlijkse 

stakeholderbijeenkomst. We willen ook actieve huurders/Alphenaren een rol geven. Dat laatste is nog 

in ontwikkeling. We denken aan een app waarbij degenen die het vaakst reageren worden uitgenodigd 

om mee praten). 

 

Redenen om onze stakeholders te betrekken: 

 Ze hebben ons iets te bieden 

 We hebben elkaar nodig (wederkerigheid). 

 Expertise en netwerken (werken aan imago). 

 Legitimiteit voor keuzes. 

 

Voor de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst hebben we de volgende aanpak:  

 Uitnodiging door directeur via de mail: motiveren om te komen met de belofte om aan de 

knoppen te mogen draaien (invloed). 

 Deel 1: verantwoorden. 

 Factsheet met hoofdlijnen resultaten uit jaarverslag is input voor de bijeenkomst. 

 Live beoordeling van geleverde prestaties via challenger, stemkastjes of Presenterswall. 

 Deel 2: programma komende jaren 

 Directeur doet een aantal pitches van scenario’s/pakketten. 

 Presentatie met schets van de nieuwe ontwikkelingen. Gesprek over mogelijke 

oplossingen en prioriteiten. 

 Werkvormen om interactie te hebben met de aanwezigen. Tools: vorig jaar challenger, dit 

jaar presenterswall en Transparatietool  

Inhoud wordt verwerkt in de kaderbrief (= tevens bod aan de gemeente) 

Terugkoppeling met bijvoorbeeld een brief. 

 

We hebben de afgelopen jaren diverse tools ingezet in onze stakeholderbijeenkomsten: 

A. 2015: dilemma’s over de te bereiken maatschappelijke effecten voorleggen via een challenger. 

Deze werkvorm zorgde er vooral voor dat stakeholders buiten hun eigen belang kijken en 
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vormt een goede basis voor de dialoog over de maatschappelijke prestaties, de prioriteiten en 

de inzet van het maatschappelijk budget. 

B. 2015: bordspel over dilemma’s, je speelt daarbij een andere rol dan je echte rol (bijvoorbeeld 

een huurder die een wethouder speelt). Deze werkvorm zorgde er vooral voor dat 

stakeholders buiten hun eigen belang kijken en vormt een goede basis voor de dialoog over de 

maatschappelijke prestaties, de prioriteiten en de inzet van het maatschappelijk budget. 

C. 2015 en 2016: hebben we een grafiek ingezet om de marktwaarde, de beleidswaarde en 

maatschappelijk 

offer inzichtelijk te 

maken. Hiermee 

maken we de 

maatschappelijke 

prestatie in 

financieel opzicht 

helder (oftewel de 

maatschappelijke 

kamer en de 

besteding van het 

maatschappelijk 

budget) 

D. 2016: 

Transparantietool van Aedes, met daarbij nog verdere uitwerking in pakketten met 

verschillende scenario’s. Na een dialoog over de gewenste maatschappelijke effecten en 

prioriteiten konden we inzichtelijk maken of wat financieel mogelijk is. Alle gewenste effecten 

realiseren was financieel niet haalbaar. We hebben een pakket met maatregelen gekozen dat 

de prioriteiten dekt en financieel haalbaar is. 

E. 2016: Presenterswall (principe van stemkastje, maar dan via ieders eigen telefoon). Deze tool 

hebben we gebruikt om de resultaten van het voorgaande jaar te beoordelen en om de 

prioriteiten voor het komende jaar/jaren helder te krijgen.  

 

 

3. Beoogde opbrengsten en verwachte werking 

Opbrengst:  

 Gedragen keuzes m.b.t. de te bereiken effecten en de daartoe in te zetten middelen. 

 Stakeholders hebben inzicht in wat wij doen en hebben daar invloed op. Dat genereert 

uiteindelijk draagvlak voor wat wij doen. 

 Actief verantwoorden over wat we wel en niet goed hebben gedaan, geeft vertrouwen. 
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 Openheid en eerlijkheid geven ruimte om te praten over wat we nu verder gaan doen en ze 

daarover te laten meebeslissen. 

 Vraag: gaan we voorleggen wat we zelf denken of niet? 

 Door draagvlak krijgen we legitimatie. Alles wat we voorstellen heeft te maken met onze 

kerntaak. 

 

4. Werking veranderingstheorie 

Participatieladder: als je zorgt dat anderen kunnen meebeslissen dan is er draagvlak voor wat je doet.  

 

In het verleden bracht de bijeenkomst te weinig op of deden we er te weinig mee. Daarom is het zo 

belangrijk dat we de opbrengst daadwerkelijk laten terugkomen in het programma. Want dan is de 

opbrengst een gedeeld en gedragen programma. 

 

Inzet op vertrouwen verder uitbouwen  

Interactieve interventies met medezeggenschap en betrokkenheid 

In de dagelijkse praktijk moet iedereen dezelfde open houding tentoon spreiden. Dit is onze manier 

van werken: Living the brand.  

Je merkt dat het werkt: je krijgt meer vertrouwen van de ander, overleggen verlopen makkelijker. 

 

5. Uitvoering, borging en condities 

Voor dialoog: openheid, goede gespreksleider, wederkerigheid. Van inzicht en gesprek over dilemma’s 

naar medezeggenschap met wederkerigheid. Voldoende tijd inruimen of in meerdere sessie opbreken. 

Niet teveel dingen willen in 1 bijeenkomst. Aan de andere kant moeten we ook uitkijken voor 

stakeholdervermoeidheid. 

 

Instrument voor inzicht: waarderen op marktwaarde en verschil met beleidswaarde kunnen duiden. 

Alles open en transparant. Transparantie laat zien welke programma’s je kan samenstellen en wat de 

financiële consequenties zijn. Belangrijk is om voorafgaand hieraan een gesprek te hebben over de te 

bereiken effecten. Tools moeten goed werken anders zijn ze contraproductief.  

Voor app: laag toegankelijk, niet alleen voor participatie maar breder, goed profiel, visueel 

aantrekkelijk en intuïtief  

Basisvoorwaarde: een goede relatie in het dagelijks leven. 

 

6. Kwesties en dilemma’s 

Dilemma: belangentegenstellingen → Onze professionaliteit en deskundigheid inzetten. Transparant 

zijn over de afweging.  

Hoe ver gaan we? Wederkerigheid is erg belangrijk.  
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Het helpt enorm als er een gedeeld belang is, maar als deze er niet is dan wordt het ook meteen 

moeilijk. 

 

7. Tips en trucs 

 Goed je programma doorrekenen en inzichtelijk kunnen maken. 

 Open en eerlijk zijn (dus ook eerlijk over wat niet goed gaat). 

 Vertrouwen hebben in de goede insteek van de ander. 

 

8. Rendement  

Callenger:    € 5.000 

Bordspel Platform 31:   € 500  

Presenterswall:    vanaf € 150 

App:     eenmalig € 21.000 en jaarlijks € 3.000 

 

NB deze app/platform is heel breed: beleidsvragen voorleggen, renovatievoorstellen voorleggen, 

participatie in de wijk, community, elkaar helpen in de wijk, doorlinken naar het huurdersportaal etc. 

Maar biedt ook content van andere organisaties in Alphen aan den Rijn. Je kan er “alles” vinden en 

regelen.  

 

9. Ervaring belanghouders 

Evaluatie laatste bijeenkomst: cijfer van stakeholders (95 procent respons) is een 8,0.  

We scoren bij stakeholders goed in de visitatie en imago-onderzoek.  

 

10. Referenties en ervaringen  

Transparantietool is van Aedes 

Stakeholderbordspel van Platform 31 

MRM hebben we ooit gedaan (10 jaar geleden, maar wel goede basis) 
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‘Wat Werkt in legitimatie en stakeholderinvloed’  

Wonen Limburg - casus Wonen Limburg Tafel 

 

1. Essentie van de praktijk 

De omgeving van corporaties is de laatste jaren steeds complexer en dynamischer geworden. Trends 

en ontwikkelingen gaan snel en we moeten in staat zijn hierop in te spelen. Onze organisatie staat 

midden in de samenleving. Om de strategie en activiteiten te laten aansluiten bij datgene wat de 

externe omgeving van ons vraagt, moeten we op de hoogte blijven van wat er zich in die samenleving 

allemaal afspeelt. Participatie van huurders en belanghebbenden is dan ook onmisbaar in onze manier 

van werken. 

 

Participatie van belanghebbenden verloopt met name via reguliere contacten met gemeenten, zorg- en 

welzijnsorganisaties, collega-corporaties etc. Het gaat dan veelal om onderwerpen die te maken 

hebben met de lokale en regionale context. Wonen Limburg is de grootste corporatie van de provincie 

Limburg en heeft een zeer verspreid woningbezit: ongeveer 26.000 woningen in meer dan 20 

gemeenten in een paar honderd wijken en buurten. De partijen waar Wonen Limburg mee te maken 

heeft zijn dus zeer talrijk. 

 

Als aanvulling op deze zeer waardevolle vorm van participatie willen we met een selecte groep 

belanghebbenden periodiek sparren over zaken die in de samenleving een rol spelen en die invloed 

(kunnen) hebben op de manier van werken van de corporatie. Het gaat dan nadrukkelijk niet om 

situaties op lokaal/regionaal niveau (gemeente, wijk, buurt), maar om een wat hoger abstractieniveau. 

Doel is om te weten wat er in de samenleving speelt en daarbij een spiegel voorgehouden krijgen; op 

welke terreinen ligt er een toegevoegde waarde en belangrijke rol voor de corporatie, wat mag van ons 

verwacht worden? 

 

2. Identificatie, positionering en activiteiten 

Om dit doel te bereiken willen we het gesprek aangaan met personen die weten wat er in de 

buitenwereld leeft, elk op zijn/haar eigen specifieke aandachtsveld. Vereist is daarom een 

vertegenwoordiging van relevante sectoren, zoals demografie, duurzaamheid, onderwijs, economie en 

sociaalmaatschappelijk. Deze groep personen neemt deel aan onze zogenaamde Wonen Limburg Tafel 

(ons equivalent van de Corporatieraad). De discussies die binnen deze Tafel plaatsvinden vormen dan 

weer input voor de strategische koers en herijking van bestaand beleid. 

 

Om een goed functionerende Wonen Limburg Tafel tot stand te brengen zijn voorwaarden gesteld aan 

zowel de Tafel zelf als de deelnemers die erin zitting hebben. 
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Wonen Limburg Tafel: 

Niveau is (minimaal) provinciaal, duidelijke agenda voor elke sessie, trends en ontwikkelingen als 

terugkerend agendapunt, locatie centraal kantoor corporatie, maar kan afhankelijk van thema elders 

op locatie, totaal gewenste aantal deelnemers is 15, (optioneel) aantal zogenaamde vrije, roulerende 

zetels waarin per sessie telkens andere deelnemers zitting kunnen hebben, commitment om gedurende 

minimaal een periode van 2 jaar deel te nemen, frequentie 3 keer per jaar, een onafhankelijke 

gespreksleider, (optioneel) jaarlijks één van de 3 sessies openstellen voor een kleine groep 

toehoorders om onze manier van belanghebbendenparticipatie een meer open en transparant karakter 

te geven. 

  

Profielschets deelnemers: 

Verschillende achtergrond (heterogene groep), deelnemers vertegenwoordigen verschillende sectoren, 

maatschappelijk betrokken, eigen belang opzij kunnen schuiven en begrip kunnen opbrengen voor 

andermans belangen en zienswijzen, objectief kunnen oordelen, zich kwetsbaar durven opstellen, geen 

blad voor de mond nemen, maar eerlijk voor mening uit komen, niets is goed of verkeerd, alles moet 

gezegd kunnen worden, brede kijk op, interesse in en betrokkenheid bij wat er in samenleving gebeurt 

(‘the voice of society’), goede mix vanuit private en publieke organisaties, goede mix in leeftijd van de 

deelnemers. 

 

In eerste instantie is een overzicht gemaakt van sectoren/terreinen die in de Wonen Limburg 

vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Hierbij is gekozen voor de volgende (geclusterde) 

achtergronden: volkshuisvesting/krimp, economie/(sociaal) ondernemerschap/arbeidsmarkt/onderwijs, 

zorg/welzijn/kwetsbare groepen, duurzaamheid/energie, technologie/innovatie. 

 

De directieleden en managers Publieke Waarde (laatstgenoemden onderhouden de contacten met onze 

belanghebbenden lokaal en regionaal) hebben elk een aantal namen van potentiële deelnemers 

aangedragen. Dit heeft geleid tot een longlist van 75 personen. Vervolgens heeft het bestuur van 

Wonen Limburg deze ingedikt tot een shortlist. Deze personen zijn door het bestuur persoonlijk 

telefonisch benaderd en allen hebben positief gereageerd op deelname aan de Wonen Limburg Tafel. 

 

De uitkomsten van de sessies Wonen Limburg Tafel hebben in principe niet direct invloed op de 

jaarlijkse beleidscyclus, omdat de discussies meer op strategisch niveau liggen (de deelnemers zijn 

deskundigen op een bepaald vakgebied, het zijn niet de directe belanghebbenden in de regio waarmee 

we samenwerken en zaken doen). 

 

Beoogde opbrengsten en verwachte werking 

De opbrengsten bestaan uit beter inzicht in trends en ontwikkelingen in de samenleving en de 
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manier(en) waarop deze de corporatie raken. Bijvoorbeeld: bepaalde toepassingsmogelijkheden voor 

de sector, andere rol corporatie, kansen m.b.t. wijzigende doelgroepen etc. 

 

In eerste instantie is de corporatie zelf de ontvanger van de opbrengsten (beter inzicht, meer 

handvatten), in tweede instantie moeten door bijvoorbeeld aanpassing van strategie en/of beleid 

uiteraard ook de bewoners en belanghebbenden hiervan profijt hebben. Als het gaat om aanpassing 

van beleid en/of werkzaamheden zal monitoring plaatsvinden binnen onze PDCA-cyclus (Plan, Do, 

Check, Act). 

 

3. Werking veranderingstheorie 

Wat in de Wonen Limburg Tafel sessies besproken wordt, wordt in eerste instantie gefilterd door het 

bestuur op mogelijke relevantie voor de organisatie. We denken dan bv aan een veranderende rol van 

de corporatie, te grijpen kansen, hoe om te gaan met bepaalde bedreigingen etc. De corporatie is een 

professionele partij die haar eigen afwegingen maakt. Het samen met de deelnemers scannen en 

bespreekbaar maken van de externe omgeving kan leiden tot veranderingen in de manier van werken 

van onze organisatie. Dit betreft dan een top-down invalshoek. De verwachting is dat (lang) niet alle te 

behandelen onderwerpen direct tot concrete acties zullen leiden. Het gaat erom dat de deelnemers in 

wisselwerking met elkaar tot relevante thema’s en prioriteringen komen. Als er jaarlijks een aantal 

goede ideeën ontstaan is dat al een mooie oogst.  

 

4. Uitvoering, borging en condities 

Van belang voor een goed werkende Wonen Limburg Tafel is commitment van de deelnemers om de 

sessies bij te wonen, agendapunten naar voren te brengen en tijdens die sessies constructief mee te 

discussiëren. Er zijn dus een aantal voorwaarden die aan de Wonen Limburg Tafel en haar deelnemers 

gesteld worden, zodat een optimale werking mogelijk wordt. Moeilijker is het om te sturen op 

gewenste en relevante uitkomsten van de sessies; deze ontstaan veelal ter plekke en is voor een groot 

deel afhankelijk van de inbreng en wisselwerking van/tussen de deelnemers. Het cruciale rol is hierbij 

dan ook weggelegd voor de onafhankelijke voorzitter die moet kunnen inspelen op de situatie ter 

plekke. Hij zal dan ook degene zijn die verantwoordelijkheid neemt voor de aanpak, uiteraard in 

samenspraak met het bestuur van Wonen Limburg. Het is gewenst om na elke sessie een evaluatie te 

houden als leermoment voor de volgende sessies. 

 

5. Kwesties en dilemma’s 

Er is nog te weinig praktijkervaring opgedaan om hier duidelijke uitspraken over te kunnen doen. Wel 

is gebleken dat het eigenlijk onmogelijk is om een zodanige datum te prikken voor een sessie dat 

iedereen aanwezig kan zijn. Als er bv 15 deelnemers zijn is het al een kunst om 12 personen bij elkaar 

te krijgen. Vraag is hoe daarmee om te gaan; het is niet mogelijk om deelname af te dwingen, je zou 

het aantal deelnemers bv kunnen vergroten naar 20, zodat je wat marge hebt in het aantal 
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afmeldingen en je bij elke sessie altijd wel 15 deelnemers bij elkaar kunt krijgen. Een ander belangrijk 

punt is agendavorming: hoe krijg je overeenstemming over een goede agenda? Hier moet nog ervaring 

mee opgedaan worden, maar het is van belang om tijdens elke sessie een bepaald doel voor ogen te 

hebben, zodat er (indien mogelijk) ergens naartoe gewerkt kan worden. 

 

6. Tips en trucs 

Zie onderdeel 2 en 5 hierboven. Voor verdere tips en trucs is het nog te vroeg om hierover concrete 

uitspraken te doen. 

 

7. Kosten en rendement 

De kosten voor het organiseren van een aantal Wonen Limburg Tafel sessies per jaar zijn beperkt. De 

onafhankelijke voorzitter krijgt een vast bedrag en de deelnemers mogen gebruik maken van een 

kleine tegemoetkoming. Alles bij elkaar genomen spreken we dan van enkele duizenden euro’s. 

Belanghoudersvermoeidheid is in dit geval niet aan de orde. Ten eerste betreft het niet de 

belanghebbenden waarmee we in de dagelijkse praktijk samenwerken en ten tweede hebben de 

deelnemers uit eigen wil toegezegd voor een bepaalde periode zitting te willen nemen en mee te 

discussiëren in dit Wonen Limburg netwerk. Ook blijft het aantal sessies per jaar beperkt tot 3 of 4. 

 

Het rendement is vooraf moeilijk in te schatten. Een voordeel is dat de deelnemers een soort van 

ambassadeursrol naar buiten toe (kunnen) vervullen; ze hebben een goed beeld van hetgeen Wonen 

Limburg voor staat en kunnen dit verkondigen naar degenen binnen hun eigen netwerk. 

Als het gaat om het rendement voor de uiteindelijke doelgroepen van beleid en/of de interne 

organisatie: dit is met redelijk wat onzekerheid omgeven, maar als er jaarlijks bv een of twee goede 

initiatieven uit voortvloeien zou dat waarschijnlijk al een mooie winst zijn. 

 

8. Referenties 

Het is vooralsnog te vroeg om hierover een goed oordeel te vellen. Daarvoor bestaat onze Wonen 

Limburg Tafel nog te kort (op het moment van schrijven is er slechts één sessie achter de rug en deze 

bestond voor een groot deel uit kennismaking met de organisatie en met elkaar). 

 

 

 

 

 


