
 

 

Kan een corporatieraad een nieuw fundament leggen onder de relatie tussen de corporatie en haar 

belanghebbenden? Aedes zoekt vijf tot tien corporaties die daar samen met Aedes en de Nyenrode 

Universiteit mee willen experimenteren. Lees hieronder meer over de inhoud van het project en wat 

het u oplevert.  

 

Een corporatieraad kan de zogenoemde ‘derde laag’ vormen, naast het bestuur en de raad van 

commissarissen. Nyenrode Universiteit ontwikkelde daarvoor modellen en toetste die bij vergelijkbare 

organisaties. Met de deelnemende corporaties en betrokken partijen willen we in de praktijk het idee 

van een corporatieraad vorm geven. 

 

Maatschappijsturing door een ‘derde laag’ 

Een goed functioneren van een ‘derde laag’ is gebaseerd op wederzijdse erkenning en ‘rolvastheid’. 

Een corporatieraad is geen formeel bestuur en houdt geen toezicht, maar heeft wél invloed. Kern is dat 

de corporatieraad de dagelijkse werkelijkheid binnenbrengt van bijvoorbeeld huurders, andere 

bewoners en gemeenten en dat de corporatie deze inbreng doorvoert in haar beleid en activiteiten. In 

dit project gaan we met elkaar invulling geven aan nieuwe vormen van wederkerigheid en 

maatschappijsturing. Met de deelnemende corporaties zoeken we verbinding met mensen (ook 

medewerkers van corporaties) die in staat zijn de werkelijkheid te toetsen zodat de derde laag als een 

‘maatschappelijke bestuurderstafel’ nieuwe inhoud kan krijgen.  

 

We kijken in dit project hoe we stakeholders goed in beeld kunnen brengen en een stem kunnen geven 

in een maatschappelijke bestuurskamer van de corporatie. Daarbij gaat het niet alleen om inhoudelijke 

kwesties, maar ook om personen die in staat zijn afwegingen te maken tussen particuliere en 

gemeenschappelijke belangen en wederkerige relaties kunnen onderhouden. Een goed georganiseerde 

betrokkenheid met stakeholders is een randvoorwaarde voor de toekomstwaarde van de corporatie. 

 

Welke rol krijgt een corporatieraad?  

De inzet van deze pilot is om al lerend een duurzame verbinding op te bouwen met 

vertegenwoordigers van regionale en lokale belanghouders van de corporatie. Dit krijgt een structureel 

en formeel karakter in de vorm van een corporatieraad. Die corporatieraad gaat een formele rol spelen 

in het bestuurlijke overleg en de besluitvorming van de corporatie. De corporatieraad wordt een 

volwaardige partner en krijgt de bevoegdheid om richting te geven aan het bestuur van de corporatie. 

Die maatschappelijke sturing moet worden opgevolgd en er moet worden uitgelegd wat met de 

adviezen gebeurt. Verder krijg de corporatieraad de bevoegdheid om de raad van commissarissen te 

bevragen. Uiteindelijk kan de corporatieraad zelfs besluiten om geen goedkeuring voor het gevoerde 

beleid te verlenen.  

 

Wat zoeken wij? 

In 2015 en 2016 willen we met een aantal betrokken corporaties gaan experimenteren met de 

corporatieraad. We gaan samen denken door te doen, landelijk en/of in regionaal verband. Voor dit 

project zoeken we corporaties die verder willen gaan dan bestaande of wettelijk voorgeschreven 

vormen van stakeholdersmanagement.  
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We zoeken vijf tot tien corporaties die: 

 het lef hebben om met een corporatieraad te starten; 

 bereid zijn om intern een kritische klankbordgroep te vormen van ‘onafhankelijke professionals’; 

 willen samenwerken met andere corporaties in de regio; 

 geloven in de wijsheid van stakeholders en bereid zijn te experimenteren met invloed als grondslag 

voor maatschappelijke governance; 

 de corporatie midden in de samenleving plaatsen en ook verantwoording willen afleggen; 

 geloven in een governance van corporaties waarin besturen is: knopen doorhakken zodra het 

maatschappelijk draagvlak bekend is; 

 zelf willen leren en samen met stakeholders betekenis willen geven aan de nieuwe legitimatie van 

corporaties; 

 bereid zijn om (met ons) de rekrutering op te pakken van deelnemers voor de corporatieraad. 

 

Wat levert het u en uw corporatie op? 

 een nieuwe, duurzaam werkende praktijk van stakeholderbetrokkenheid en -invloed; 

 kennis van een nieuwe generatie governancemodellen en van goede voorbeelden bij collega’s en 

andere vergelijkbare instellingen en bedrijven; 

 versterking van het maatschappelijk draagvlak (legitimatie) in het werkgebied; 

 behoren tot de koplopers op dit gebied; 

 een boeiend en lerend proces, met professionele begeleiding en deelname aan een community of 

practice met individueel en collectief leren; 

 inspiratie en werkplezier. 

 

Belangstelling? 

Als u mee wilt doen aan deze pilot dan kunt u zich aanmelden bij Gerrit van Vegchel. Geef daarbij kort 

uw motivatie aan. Wij nemen daarna contact met u op voor een verkennend gesprek.  

 

Contactgegevens 

Gerrit van Vegchel (Atrive), g.van.vegchel@atrive.nl, 030 693 60 00 

 

 

Project stakeholdersinvloed, legitimatie en participatie 

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

Aedes. Het project telt in totaal drie pilots. De andere twee richten zich op het versterken van 

huurdersorganisaties en bestaande praktijkvoorbeelden. Het project als geheel wordt begeleid door 

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

ondersteund door onderzoeks- en adviesbureau Atrivé. 
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