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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 
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conclusie op het Aedes-verenigingscongres van november 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.  

 

Leeswijzer 

In dit document staan inzichten en aanwijzingen die voortkomen uit het legitimatieprogramma van 

Aedes, vanuit het programma als geheel, de Begeleidingscommissie en de deelprojecten 

Corporatieraad, Versterken huurdersorganisatie en Bring Your Own. Daarnaast zijn waardevolle 

inzichten mee genomen vanuit een algemene oriëntatie op woningcorporaties en op hun inspanningen 

op het gebied van legitimatie, participatie en maatschappelijk belanghouderschap. Ook meer algemene 

maatschappelijke ontwikkelingen en achterliggende theoretische noties hebben een bijdrage geleverd 

aan deze beschouwing.  

Deze notitie biedt een overzicht over het verloop en de voorlopige uitkomsten van het Aedes-

legitimatieprogramma. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:  

1. De inzet van het Aedes-programma legitimatie 

2. Het begrip legitimatie 

3. Aandacht voor legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap bij corporaties 

4. Conclusies en aanbevelingen voor het werken aan legitimatie 

 

Het legitimatieprogramma heeft er mede toe geleid dat nieuwe ontwikkelingen in gang zijn gezet.  

 

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. 

 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. 

http://www.aedes.nl/legitimatie
https://www.aedes.nl/legitimatiecheck
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
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 Er zijn al veel leerzame ervaringen van corporaties, met manieren om huurders en 

stakeholders méér te betrekken. Deze staan in deze handleiding praktijkvoorbeelden 

stakeholderbetrokkenheid. 

  

http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
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1. Inzet van het Aedes-programma legitimatie 

 

In het Aedes-programma legitimatie gaat het primair om de relatie van de woningcorporatie met de 

lokale samenleving en haar ‘vertegenwoordigers’, veelal belanghouders genoemd. Daarbij is de 

basisveronderstelling dat betrokkenheid van de samenleving bij een corporatie bijdraagt aan haar 

legitimatie. Een aannemelijke veronderstelling, zo laten theorie en onderzoeken zien. 

Legitimatie is meer dan formeel verankerd zijn in wet- en regelgeving en je daar keurig aan houden. 

Een evenwichtige legitimatie is zeker bij maatschappelijke organisaties, zo laten theorie en praktijk 

zien, gebaseerd op meerdere pijlers: formeel (aan de wet houden), praktisch (tegemoet komen aan 

behoeften van direct belanghebbenden in de praktijk van alledag), georganiseerd (structuren en 

vormen waarmee benoemde belanghouders betrokken worden) en geïnternaliseerd (legitimatie door 

borging in houding en gedrag van bestuurders en medewerkers). Onderstaande figuur visualiseert de 

verschillende legitimatiepijlers in hun onderlinge samenhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: legitimatieprofielen (bron: TRIAS Legitimatiecheck) 

 

Als maatschappelijke organisatie – of als maatschappelijke onderneming - bouw je als het goed is 

voortdurend in de volle breedte aan je legitimatie, ook omdat legitimatiegronden per tijdvak 

veranderen en de toekenning van legitimatie aan corporatie door de samenleving varieert. In het 

huidige tijdsgewricht is de verbinding met de leefwereld van bewoners en gemeenschappen in de 

lokale en regionale sociale en ook politieke context van groot belang voor de legitimatie. Het Aedes-
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programma adresseert vooral de niet-formele legitimatie, zonder volledig voorbij te willen gaan aan de 

formele legitimatie. 

 

Legitimatie vraagt actieve wederzijdse verbinding 

Hoe verwerf je de erkenning, het vertrouwen en de waardering die jou als woningcorporatie 

legitimeert? Corporaties worden beoordeeld op basis van waarnemingen of verwachtingen van 

huurders, stakeholders, mensen uit de lokale en regionale samenleving en daarbuiten. De beelden en 

de verwachtingen ten aanzien van woningcorporaties zijn zeer uiteenlopend en worden nogal eens 

vrijblijvend uitgesproken. Het is onmogelijk om aan het verwachtingspatroon te voldoen van álle 

huurders, stakeholders en allerlei opiniemakers in de lokale en regionale samenleving. Maar er is meer 

mogelijk dan soms wordt gedacht, zeker als je te werk gaat op basis van actieve, wederzijdse 

verbinding en ruimte schept voor maatschappelijke betrokkenheid en beïnvloeding. Dat is de 

legitimatie-opdracht van een maatschappelijke organisatie in dit tijdsgewricht en vormt ook de basis 

van het Aedes-programma.   

 

Hoe geef je actieve wederzijdse verbinding vorm? 

Hoe geef je aan deze actieve wederzijdse verbinding tussen corporatie en de omgeving vorm en hoe 

werk je als corporatie aan je legitimatie? Een verkenning van deze complexe materie begint bij het 

stellen van enkele vragen, zoals: 

 Wat is legitimatie eigenlijk en hoe krijg ik vat op dat fenomeen? 

 Welk aspect van de handelingspraktijk van corporaties legitimeert bij welke 

‘vertegenwoordigers van de samenleving’? In hoeverre gaat het daarbij bijvoorbeeld om 

concrete dienstverlening, volkshuisvestelijke prestaties of het leiderschap van de bestuurder? 

 Wat is daarin de betekenis van betrokkenheid van huurders en andere belanghouders bij de 

corporatie? Welke rol spelen formele (huurders-)organisaties? Welke dagelijkse input 

ontvangen de professionals van de corporatie?  

 Welke verbindingen geven mensen in de doelgroep en omgeving van woningcorporaties 

betekenis? 

 Van wie is de corporatie eigenlijk en wie bepaalt haar koers en inzet van haar vermogen?  

Veel vragen die beantwoording verlangen. Waarbij duidelijk is dat het legitimatievraagstuk van 

corporaties niet alleen te maken heeft met het wezen en het opereren van corporaties.  

 

Een tandje erbij 

Maar in dat opereren van corporaties zaten en zitten wel tekortkomingen. Parlementaire enquête en 

eigen onderzoeken legden legitimatievraagstukken van woningcorporaties en de sector bloot. In het 

‘dagelijks functioneren’ van woningcorporaties is nog voldoende ruimte voor verbetering. Zoals: de 

aanscherping van domein en doelstelling, duidelijkheid over de plaats in het lokale netwerk en de 
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samenwerking met andere partijen en verbindend, dienstbaar en competent leiderschap. Maar ook de 

versterking van het intern toezicht, het betrekken van belanghouders en belanghebbenden bij de 

beleidsprioritering, houding en gedrag van medewerkers, klantgerichte dienstverlening, lage 

bedrijfslasten en goede volkshuisvestelijke prestaties.  

Op veel van deze terreinen zijn corporaties de laatste jaren aan het werk gegaan. Aandacht hier blijft 

nodig, ook omwille van de legitimiteit. Maar er is meer. 

 

Een structuurfout in de governance van maatschappelijke organisaties 

Een meer structurele kwestie is de (onduidelijkheid in) positionering en eigenaarschap van 

woningcorporaties als maatschappelijke organisaties. Het maatschappelijk middenveld kan worden 

beschouwd als een vierde maatschappelijk domein, gepositioneerd tussen dat van staat, markt en 

gemeenschappen. Onderstaande figuur laat deze positionering zien en maakt duidelijk dat de vier 

domeinen in een samenleving in omvang kunnen variëren en dat organisaties daarbinnen een 

ontwikkeling doormaken. Woningcorporaties hebben hun wortels in het domein van de 

gemeenschappen, maar zijn in hun ontwikkeling intensief verbonden geraakt met de andere domeinen. 

Als maatschappelijke onderneming, in het midden van de maatschappij, dienen zij zich te verhouden 

tot alle domeinen, zich daarin te legitimeren en in staat zijn daartussen verbindingen aan te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: maatschappelijke domeinen 
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De Haagse politiek en de sector spreken al lang over het ‘governancetekort’ dat een gevolg is van de 

positionering van corporaties. Het gegeven dat corporaties geen bedrijven zijn met aandeelhouders of 

een eigenaar, geen overheidsorganisatie met een democratisch gelegitimeerd bestuur en niet (langer) 

een vereniging met lidmaatschapsstructuur, maakt de maatschappelijke erkenning en het vertrouwen 

in de aansturing van woningcorporaties kwetsbaar. Dit punt is nog steeds niet opgelost, ook niet met 

de recente versterking van overheidsinvloed en aanscherping van de wetgeving. Een stevige vorm van 

‘maatschappelijke (mede)zeggenschap’ kan mogelijk invulling geven aan het ‘govenancetekort’ van 

corporaties op dit gevoelige punt van maatschappelijke erkenning en vertrouwen,. 

 

Maatschappelijke verwijdering, vervreemding en uitsluiting 

Maar er is meer aan de hand. Breed in de samenleving bestaat een sterk toenemende behoefte aan 

‘maatschappelijke (mede)zeggenschap’. Ondanks dat veel mensen aangeven individueel gelukkig te 

zijn, neemt de onvrede over de samenleving en de verbindende instituties juist toe. Vrijwel ieder 

moment van de dag zien we in de media maatschappelijke verwijdering, vervreemding en uitsluiting 

terugkomen, ondanks de ambities van de inclusieve samenleving. Veel bewoners (dus ook huurders) 

voelen zich maatschappelijk buitengesloten en niet serieus genomen. Zij hebben het gevoel er niet bij 

te horen, het gevoel dat ze niet gehoord worden door organisaties en personen die in belangrijke mate 

hun woon- en leefomgeving bepalen. Een nieuwe term die voor deze doelgroep ook gebruikt wordt is 

‘het precariaat’ (een samenvoeging van de woorden precair en proletariaat). Deze groep kenmerkt zich 

door het hebben van korte banen, lage inkomens, moeilijke relaties, weinig sociale zekerheid en/of het 

ontbreken van een politieke stem. Naast een dreiging van toenemende armoede, is het precariaat 

bovendien vatbaar voor populisme en extremisme. En dat terwijl ze wensen om gehoord te worden en 

alle mogelijkheden hebben om hun geluid te laten horen. Maar wie luistert er anno 2016 echt naar hen 

en kan ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk iets met hun signalen gebeurt? 

 

Mensen willen van betekenis zijn, ertoe doen, gehoord worden, serieus genomen worden en invloed 

hebben op hun wonen en leven1. De ‘instituten uit het traditionele maatschappelijk middenveld’ 

hebben moeite om hier invulling aan te geven. De taal van de professional in deze organisaties is in 

veel situaties verbonden met het maatschappelijk systeem waarin de organisatie functioneert en richt 

zich maar zeer beperkt op de leefwereld met de alledaagse werkelijkheid van haar gebruikers en 

                                                   
1 Voor een goed evenwicht in de analyse is het nodig om op te merken dat de oorzaak van het verlies aan verbinding 
niet eenzijdig aan de kant van instituten moet worden gezocht. Uit onderzoek naar leefstijlen en beleving (BSR-model) 
blijkt dat een groeiende groep mensen zich ‘buitenstaander’ voelt of als zodanig te identificeren is. Aangaan van 
verbindingen met deze groep is per definitie lastig. Aan een deel van deze groep is de term ‘precariaat’ verbonden. Het 
gaat om een nieuwe, opkomende sociaal-economische klasse, gekenschetst door hoogleraar Economie Guy Standing 
van de universiteit van Bath 
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belanghebbenden. De ‘rauwe werkelijkheid’ blijft daarmee vaak onbesproken, terwijl deze juist 

betekenisvol is. 

 

Leefwereld en systeemwereld 

Meer dan ooit leven we in een wereld die bepaald wordt door sociale interactie. De betekenissen in die 

interacties vormen een belangrijk deel van de sociale realiteit waarin wij leven. Die realiteit is aan 

verandering onderhevig. De manier waarop de wereld betekenis krijgt voor mensen wordt vaak 

beschreven vanuit de begrippen ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’ (ontleend aan de Duitse filosoof en 

socioloog Habermas). In de alledaagse leefwereld komt het individu steeds terugkerende situaties 

tegen en ontstaan betekenisvolle manieren van doen, veiligheid, vertrouwdheid en dierbare ruimtes. 

Maar ook reacties van anderen . Dit alles leidt tot inzichten en ervaringen die invloed hebben op het 

gedrag van mensen. 

 

In de systeemwereld wordt vanuit de ‘formele’, ‘georganiseerde’ maatschappij het beeld van 

samenleving en het individu bepaald. In de maatschappij reguleren organisaties en instituties (religie, 

onderwijs, muziek) vaak vooraf de relatie tussen individuen. Het individu wordt onderworpen aan 

processen van de samenleving waarbij de niet-direct-ervaren wereld een plek krijgt in de persoonlijke 

leefwereld.  

 

Het organiseren van betrokkenheid en sociale interactie is niet alleen iets dat zich in de leefwereld 

afspeelt. Ook in de systeemwereld ontstaan op basis van sociale interactie patronen die het gevoel 

geven van een stabiele structuur met bij behorende overtuigingen. Corporaties vervullen een 

maatschappelijke taak. Tot voor kort namen zij met zorg en onderwijs een sterke positie in binnen het 

‘maatschappelijk middenveld’. Dit massieve middenveld is echter geërodeerd en de roep om 

verantwoording is groot. Bij de formele publieke verantwoording gaat het om bieden van inzicht aan 

relevante toezichtsorganen over het eigen doen en laten met de doelstelling: de kwaliteit van het 

wonen voor de doelgroep van beleid te verbeteren.  

 

Maar legitimatie vraagt ook om een meer zachte verantwoording in het domein van de leefwereld. Hier 

gaat het om de sociale verplichting om verantwoording af te leggen aan direct belanghebbenden als 

huurders en gemeenten. Maar ook gaat het om het verkennen van de rauwe werkelijkheid en om het 

serieus nemen van aanwijzingen uit de leefwereld. Dit meervoudig verantwoorden in de leefwereld is 

niet vrijblijvend, ook al ontbreekt de hiërarchie en de sanctiemogelijkheid. In het Aedes-

legitimatietraject is daarom ook bekeken hoe legitimatie in de leefwereld meer betekenis kan krijgen 

voor de huurders, andere stakeholders en de lokale sociale netwerken.  
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Toestaan rauwe werkelijkheid vraagt moed 

Bestuurlijke moed is nodig om je als woningcorporatie in de leefwereld te verantwoorden, de lokale en 

regionale werkelijkheid te verkennen en toe te staan dat bewoners en andere relaties in relevante 

sociale netwerken fundamentele invloed krijgen op de handelingspraktijk van de corporatie: niet vanuit 

beleid maar vanuit de rauwe werkelijkheid. In die verhouding gaat het niet meer om ‘even het net 

ophalen’ of om ‘een goed advies’ maar om een ontmoeting met de leefwereld van deze groep. Die 

krijgt de ruimte om belangrijke kwesties te agenderen en op basis daarvan mede het beleid te 

bepalen. Een groep die de rauwe werkelijkheid op tafel kan leggen en die ook wordt uitgenodigd om 

haar eigen lokale kennis en betrokkenheid in te zetten om kwesties aan te pakken. Daaruit kunnen ook 

vormen van co-creatie en sociaal ondernemerschap ontstaan.  

Legitimatie, zoveel is wel duidelijk, is een complex vraagstuk en kent verschillende invalshoeken. Niet 

alle invalshoeken en aspecten worden bediend met het Aedes-legitimatieprogramma. Hier ligt de focus 

op de verbinding met en invloedrijke betrokkenheid van de samenleving bij corporaties. En op het op 

nieuwe wijze verbinden van leef- en systeemwereld.   
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2. Het begrip legitimiteit 
 

Legitimiteit is afgeleid van het Latijnse woord voor wet (lex) en heeft in modern Nederlands nog min of 

meer dezelfde betekenissen: rechtmatig, rechtvaardig of gegrond. Tegenwoordig is legitimiteit 

gedefinieerd als de aanvaarding van (en het vertrouwen in) het gezag van ons openbaar bestuur door 

de burgers of door de maatschappij als geheel. Het gaat er dan dus niet (alleen) om of het gezag 

‘wettelijk’ is, maar juist of dit ook zo door burgers (of de maatschappij als geheel) geaccepteerd wordt.  

 

Legitimiteit is relationeel 

Legitimiteit is dus relationeel: het komt tot stand in interactie met de samenleving. Meestal wordt over 

legitimiteitsproblemen gesproken als het handelen van een orgaan wel een wéttelijke basis heeft, maar 

de maatschappij aan die basis geen legitimiteit (meer) verleent. Bij corporaties (en andere organisaties 

in het maatschappelijk middenveld) is maar beperkt sprake van dergelijk wettig gezag; hoewel 

corporaties als toegelaten instellingen wel enige (historische) privileges en bijzondere plichten 

genieten. De grenzen tussen overheid, markt en gemeenschappen zijn in ons land met een traditioneel 

sterk middenveld nooit echt scherp geweest, en sinds de jaren negentig verder vervloeid. Dit is 

bijvoorbeeld zichtbaar in de bestuurlijke en financiële ‘verzelfstandiging’ van woningcorporaties 

halverwege de jaren negentig. Zeker voor corporaties past dus een legitimiteitsbegrip dat breder is dan 

de term ‘wettig gezag’ alleen. Woningcorporaties zullen hun legitimatie moeten verwerven in de volle 

breedte van de maatschappij, in de domeinen van staat, markt én gemeenschappen. 

 

Legitimiteit is meervoudig 

Als we naar legitimiteit kijken zien we dat er veel dimensies zijn. We noemen er hier een aantal: 

 Uitingen van legitimiteit waarmee de samenleving uitdrukking geeft aan de legitimiteit van een 

organisatie: erkenning/acceptatie, vertrouwen én waardering. 

 Legitimatiebronnen: input (wie heeft invloed en zeggenschap), throughput (hoe wordt er 

besloten), output (wat wordt er besloten) en outcome (wat is het resultaat, wat zijn de 

prestaties en effecten). 

 Legitimatieprofielen: formeel (op basis van wetgeving), georganiseerd (op basis van 

georganiseerde momenten en arrangementen), praktisch (op basis van voorzien in behoeften 

van direct belanghebbenden in de dagelijkse leefwereld) en geïnternaliseerd (op basis van 

waarden, houding en gedrag van medewerkers). 

 Aspecten van legitimatie: onderdelen van het functioneren van een organisatie waarmee 

legitimatie ‘verdiend’ kan worden, zoals doelstelling, leiderschap, governance, kwaliteit van 

dienstverlening en prestaties. 
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 Niveaus van legitimiteit van het systeem zelf en het niveau van de personen en/of organisaties 

die in het systeem opereren en hun daden. Iemand kan bijvoorbeeld wel de Nederlandse 

rechtstaat aanvaarden of vertrouwen, maar niet een specifiek kabinet. 

 

Deze verschillende dimensies maken inzichtelijk dat bij het werken aan legitimatie niet met een 

eendimensionale en lineaire aanpak kan volstaan. Een doordachte en (bij een maatschappelijke 

organisatie) passende aanpak werkt vanuit en werkt in op verschillende aspecten, bases en niveaus. 
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3. Aandacht voor legitimatie en maatschappelijk 
belanghouderschap bij corporaties 

 

Woningcorporaties besteden in verschillende mate en op verschillende manieren aandacht aan 

legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap2. Hieronder volgen observaties en reflecties vanuit 

het Aedes-programma legitimatie. 

 

Legitimatie: urgent of niet? 

Er zijn wisselende beelden over de urgentie en noodzaak van het werken aan legitimiteit. Omdat de 

parlementaire enquête Woningcorporaties en de Woningwet alweer achter ons liggen en niet tot 

‘onoverkomelijke’ veranderingen op het gebied van legitimatie voor corporaties hebben geleid, zou dit 

kunnen leiden tot de gedachte dat het ‘voldoen aan wettelijke compliance` voldoende is om als sector 

legitimatie te bewerkstelligen. 

Deze houding doet echter geen recht aan de verschillende legitimatiegronden die er zijn én de 

veranderingen in de samenleving. Een evenwichtige legitimatie is immers gebaseerd op meerdere 

pijlers: formeel (aan de wet houden), praktisch (tegemoet komen aan behoeften van direct 

belanghebbenden in de praktijk van alledag), georganiseerd (structuren en vormen waarmee 

benoemde belanghouders betrokken worden) en geïnternaliseerd (legitimatie door borging in houding 

en gedrag van bestuurders en medewerkers). Legitimatie vraagt dus om meervoudige verantwoording 

op verschillende terreinen en vraagt van corporaties dat ze continu ermee bezig zijn. Legitimatie is niet 

in beton gegoten en dient voortdurend herijkt dient te worden; vooral nu we ons bevinden in een 

tijdperk van transities (en van transitie van tijdperken).  

 

Niet alleen omdat het moet van de wetgever 

Verschillende corporaties houden zich al vele jaren bezig met het nut en de noodzaak om 

belanghouders en belanghebbenden te betrekken. Het betrekken van belanghouders is daarbij vooral 

een zaak van ‘georganiseerde legitimiteit’ op eigen initiatief, die wordt gestimuleerd door afspraken 

(Governancecode) en goede praktijken uit de sector en heel soms van daarbuiten. De zoektocht van 

corporaties is er nu vooral op gericht om vormen van maatschappelijk belanghouderschap te vinden 

                                                   
2 In deze notitie gebruiken we soms de term ‘maatschappelijk belanghouderschap’. Het verwijst naar een concept en 
een werkwijze waarin woningcorporaties betrokkenheid van de samenleving mogelijk maken en organiseren. Een met 
maatschappelijk belanghouderschap verwante term is ‘stakeholdermanagement’, in de corporatiesector en ook 
daarbuiten in veel bedrijfstakken een meer ingeburgerde term dan ‘maatschappelijk belanghouderschap’. In deze 
publicatie gebruiken we maatschappelijk belanghouderschap omdat stakeholdermanagement onterecht de associatie 
kan oproepen van het eenzijdig managen van (de relatie met) de stakeholder. 
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die 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. 

Uit de pilots binnen het programma blijkt het werken aan legitimiteit en maatschappelijk 

belanghouderschap evenmin vanzelfsprekend. In de dagelijkse waan van de dag delft de inzet hierop 

regelmatig het onderspit tegenover andere activiteiten, zelfs daar waar het als belangrijk 

aandachtspunt is benoemd. Legitimatie krijgt de aandacht die het verdient in situaties waarin aandacht 

voor legitimatie is vertaald in verantwoordelijkheden (functies) en werkwijzen (processen) binnen de 

corporatie, verankerd is in een orgaan of een beleidscyclus of sprake is van verinnerlijking inhouding 

en gedrag. Maar krachtiger nog is wanneer het de samenleving is die aandacht vraagt. In de praktijk is 

dat nu vooral te zien in formele trajecten van Woonvisie en prestatieafspraken. Een Corporatieraad kan 

eveneens leiden tot de gewenste aandacht. Maar alles begint met het besef dat sprake is van een 

legitimatievraagstuk dat aandacht en actie verdient. 

 

Legitimatie, een vraagstuk op lokaal niveau? 

Corporaties – en veel andere (publieke) organisaties en gezagsdragers – ervaren in algemene zin een 

‘legitimatietekort’. Dat tekort manifesteert zich in elk geval op landelijk niveau, bij de landelijke politiek 

en instituten (wetgever), in de pers en in de algemene publieke opinie. Op lokaal niveau lijkt het 

legitimatietekort minder, dit blijkt onder meer uit de (overwegend positieve) visitatiebeoordelingen. 

Maar ook hier zijn legitimatievraagstukken aan de orde. De breed-maatschappelijke ontwikkelingen 

vertalen zich immers lokaal. En zijn deels een gevolg van de landelijke beeldvorming. Zo zien we op 

lokaal niveau onvrede over salarissen van management, over onvoldoende empathie en 

klantgerichtheid (huurders die zich niet serieus genomen voelen), over bescheiden volkshuisvestelijke 

prestaties (de corporatie investeert te weinig), over de slechte staat van verhuurde woningen en over 

onvoldoende invloed en betrokkenheid. 

Niet altijd worden deze vraagstukken lokaal als legitimatiekwesties herkend en benoemd. Sterker nog: 

binnen de pilots werd de vraag naar het lokaal ervaren legitimatietekort met een ‘nee’ of een aarzelend 

‘ja’ beantwoord. Dit lokale bewustzijn verdient aandacht, helemaal omdat legitimatie vooral lokaal 

verworven moet worden. Dat begint met het verwerven van inzicht in de lokale legitimatiesituatie, 

bijvoorbeeld door het gericht inzetten van het instrument dat Aedes daarvoor ontwikkelde: de TRIAS 

Legitimatiecheck. En misschien blijkt het dan inderdaad mee te vallen. 

Hieronder gaan we in op twee andere manieren om te werken aan legitimatie: door stakeholderinvloed 

en door huurdersparticipatie. 
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1. Legitimatie door stakeholderinvloed? 

Legitimatie of reputatie? 

Het organiseren van intensieve betrokkenheid en invloed van belanghouders bij en op de handelswijze 

van de woningcorporatie is binnen de sector beperkt ontwikkeld, zo laten ook de pilots zien. Wel wordt 

het belang van aandacht voor en van een goede relatie met belanghebbenden onderkend, maar het 

daadwerkelijk invloed geven aan stakeholders is geen breed gevoelde noodzaak. Het betrekken van 

belanghouders gebeurt deels vooral vanuit ‘eigen organisatiebelang’ en 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 ander deel van de corporaties wil belanghouders (in een 

vroeg stadium) betrekken bij beleid. Hun beweegreden: als corporatie ben je een maatschappelijke 

organisatie en dus werkzaam voor en met de samenleving en ook een beetje ván diezelfde 

samenleving en haar vertegenwoordigers. Maatschappelijke invloed en eigenaarschap, dat legitimeert, 

zo is de gedachte. 

 

Werken aan legitimatie? Gewoon goed presteren!? 

Overigens blijkt er ook twijfel over de veronderstelde relatie tussen stakeholderbetrokkenheid en –

invloed enerzijds en legitimatie anderzijds. Een deel van de corporaties stelt zich namelijk de vraag of 

meer stakeholderinvloed en wel zal leiden tot meer legitimatie. Moet de oplossing van het 

legitimatietekort worden gevonden in versterking van de positie en status van belanghouders? Is het 

leveren van goede prestaties en dienstverlening en het bieden van toegevoegde volkshuisvestelijke 

waarde niet primair belangrijk? En zijn een goede relatie en reputatie niet minstens zo belangrijk als 

uitkomsten van stakeholderbetrokkenheid? Is de gekozen route niet te veel gericht op verdere 

formalisering en professionalisering? Het zijn reflecties die een deel van de corporaties terughoudend 

maakt om zwaar in te zetten op (meer) stakeholderinvloed. Betrekken en aandacht geven: ja, maar 

zeggenschap? In de notitie Legitimatie; naar een hernieuwing van balans staat uitgelegd waarom 

legitimatie van een woningcorporatie meer inhoudt dan het leveren van goede producten en diensten. 

 

Welke mate van invloed, eigenaarschap en macht sta je af?  

Een belangrijk vraagstuk in de betrokkenheid van stakeholders is de mate en aard van invloed, 

zeggenschap, betrokkenheid, eigenaarschap, enzovoorts. Hoe ver wil/durf je als corporatie 

(bestuurder, RvC) werkelijk gaan in het delen van macht? Dat is en blijft een gecompliceerde vraag. 

Het gaat om vertrouwen, ambitie, geloof, moed, risico’s, loslaten en het is ook een vraag naar 

                                                   
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 professioneel stakeholdermanagement verdienen beide aandacht 
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effectiviteit en opbrengst. Want wat is daarbij verstandig en waarom? Invloed geven aan stakeholders 

veronderstelt ook het hebben van vertrouwen in de (goede) intenties en (constructieve) inzet van 

stakeholders en een bereidheid tot het delen van macht én inzicht in wat dat oplevert bij alle 

betrokken partijen. Deze voorwaarden zijn niet alom aanwezig.  

Een grotere betrokkenheid van stakeholders bij de corporatie kan bijdragen aan de legitimatie van die 

corporatie blijkt uit theorie over legitimatie, uit de analyse van het hedendaagse legitimatievraagstuk 

en vanuit het concept van de maatschappelijke onderneming. Bovendien zijn er andere opbrengsten: 

beter beleid, meer draagvlak voor beleid, meer maatschappelijk eigenaarschap. Ook de praktijk laat 

zien dat meer invloed loont. Met een waarschuwing vanuit die praktijk: invloed geven is geen ‘u vraagt 

wij draaien’ en vraagt een zorgvuldige werkwijze met antwoorden op de vragen: wie, wat, waarom, 

hoe en wanneer. 

 

Vraag het je stakeholders! 

Een interessante route naar zicht op dit vraagstuk – en antwoorden op hierboven gestelde vragen - is 

het voorleggen ervan aan stakeholders. In hoeverre wil ‘de samenleving’ invloed en zeggenschap 

(benoemde belanghouders, directe belanghebbenden, wetgever en medewerker)? Hoe wil zíj 

betrokken worden en wat kan zij doen om de relatie te versterken? Een zogenoemde 

’stakeholderjourney’ kan interessant inzichten opleveren. Uit een rondgang van een corporatie onder 

haar stakeholders bleek dat een deel van de partijen helemaal niet meer invloed wensten, maar wél 

aandacht, betrokkenheid en samenwerking. Een eyeopener? 

 

Van wie is de corporatie? 

Blijft overeind de fundamentele kwestie: ‘van wie is de corporatie?’. Een deel van het legitimatietekort 

van woningcorporaties komt zoals gezegd voort uit het ontbreken van (maatschappelijk) 

eigenaarschap of aandeelhouderschap. Er is sprake van een ‘structuurfout’ in de governance van 

maatschappelijke organisaties. Een beperkt deel van de corporaties ervaart deze fout als echt 

problematisch en nog een beperkter deel ziet de noodzaak om dit ‘gat’ te dichten. Dat doen met een 

extra orgaan, een ‘derde laag’, kan op het eerste gezicht niet op veel weerklank rekenen. 

Toch ervaart nu al een twintigtal corporaties de opbrengsten van zo’n orgaan (vaak: een 

maatschappelijke adviesraad) van belanghebbenden.  

 

De opbrengsten: Een brede maatschappelijke betrokkenheid. Mooie adviezen op maatschappelijke 

kwesties. Een goed gesprek tussen samenleving en corporatie(bestuurder). Maar er zijn ook 

beperkingen. Het initiatief en de regie liggen vaak eenzijdig bij de corporatie: zij heeft de raad 

ingericht om mee te denken met en te adviseren aan de bestuurder, vaak op onderwerpen die de 

corporatie voorlegt. In nogal wat van deze organen zitten (professionele) vertegenwoordigers van 

lokale of regionale maatschappelijke organisaties. Dit kan het institutionele karakter van deze vorm 
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van maatschappelijke verankering versterken. Bovendien, zo vertellen openhartige bestuurders, wordt 

een beperkte toegevoegde waarde ervaren en kost het moeite om de zaak gaande te houden. In 

gesprek zijn met vertegenwoordigers van de samenleving legitimeert zonder meer, maar veel 

toegevoegde waarde en echte maatschappelijke verbinding levert het meestal niet op. Zonder de 

bestaande adviesraden tekort te willen doen lijkt een andere invulling van een derde orgaan meer 

betekenis te kunnen hebben voor zowel corporatie als samenleving: de Corporatieraad.  

 

De Corporatieraad: ei van Columbus? 

De deelnemers aan de pilot Corporatieraad zijn enthousiast over het concept en zien de betekenis 

vooral in: 

 Het neerleggen van het initiatief, de regie en sturing bij de samenleving. 

 Het binnenhalen van leefwereld en rauwe werkelijkheid in de bestuurlijke systeemwereld. 

 

Tegelijk blijken de pilotdeelnemers ook te worstelen en aarzelen: 

 ‘Moeten we de status en positie van de Corporatieraad wel formaliseren? ’ Het is een aarzeling 

die te begrijpen is vanuit een vrees voor de perverse effecten van formalisering en 

institutionalisering. Of is het een vrees voor het uit handen geven van zeggenschap? En uiting 

van behoefte aan een zekere vrijblijvendheid? 

 ‘De Corporatieraad als hoogste orgaan? Dat hoeft toch niet..?!’ Ook hier: maar waarom 

zouden we niet doorpakken? Is het angst voor een ingewikkelde relatie met bestuur, RvC en 

formele organen (zoals de wettelijke huurdersvertegenwoordiging) en formele trajecten(zoals 

dat van de prestatieafspraken)? 

 ‘Natuurlijk is het een belangrijk orgaan, maar een vrijwilligersvergoeding volstaat.’ Het 

beloningsvraagstuk blijkt ingewikkeld. Er zijn referenties (zoals de honorering van 

commissarissen), maar in de pilots is volstaan met een beloning ter hoogte van een 

gebruikelijke vergoeding voor vrijwilligerswerk. Waarom? 

 ‘Waarom kunnen we niet toch deskundigen opnemen in de Corporatieraad en hen om advies 

vragen?’ Het blijkt, ook in de pilots, lastig om los te komen van de beleids- en systeemwereld.  

 ‘De leden van de Corporatieraad vragen heel veel van ons. We moeten wel meer doen dan 

toehoren en toelichten.’ Het is enorm wennen: zelf op je handen gaan zitten en van anderen 

te vragen hun handen uit de mouwen te steken. 

 

Het zijn deze overpeinzingen en aarzelingen die de essentie van het concept in de pilotpraktijk ter 

discussie stellen. Het zijn ook deze vragen die het functioneren van de onafhankelijk voorzitter van de 

Corporatieraad lastig bleken te maken en hem of haar in onzekerheid brengen. Hier past 

waakzaamheid bij het aan de slag gaan met een Corporatieraad. 
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Meer informatie is te vinden in de handleidingen Corporatieraad en praktijkvoorbeelden 

stakeholderbetrokkenheid. 

 

2. Legitimatie door huurdersparticipatie? 

In het voorgaande is ingezoomd op legitimiteit door stakeholderinvloed. Een bijzondere vorm van 

stakeholderinvloed is die door huurders(organisaties). Ook een goede participatie van 

huurders(organisaties), inclusief krachtige (mede)zeggenschap, kan bijdragen aan legitimiteit van 

woningcorporaties. Woningcorporaties hebben dus belang bij goede participatie en daarom belang bij 

goede functionerende huurdersorganisaties. 

 

Eerst oplossingen voor de problemen van nu 

In de onderzoeken en proeftuinen binnen de pilot Versterking Huurdersorganisaties is een aantal 

hedendaagse knelpunten in huurdersparticipatie en –organisatie benoemd en aangescherpt. Het gaat 

om zaken als de smalle basis (capaciteit en kwaliteit van de huurdersorganisatie), de 

terughoudendheid voor verplichtende verantwoordelijkheden (die behoort bij medezeggenschap), het 

ingewikkelde contact met en de legitieme vertegenwoordiging van de achterban, het werken met 

verouderde structuren en werkwijzen, het ontbreken van een heldere en reële beloning voor 

‘professionele vrijwilligers’, de soms lastige samenwerking tussen de partijen corporatie, 

huurdersorganisatie (en gemeente) en het ontbreken van echte co-creatie in het ontwikkelen van 

beleid en dienstverlening.  

Deze professionele uitdagingen voor huurdersorganisaties en corporaties leveren de volgende 

aanbevelingen op: 

 

Aanbevelingen voor woningcorporaties: 

 Geef ruimte en ondersteuning aan het geven van professionele tegenkracht van 

huurders(organisaties) in houding en gedrag. Bied huurdersorganisaties de mogelijkheid om 

cursussen te volgen en zich naar behoefte professioneel te laten bijstaan, zowel in hun 

ontwikkeling tot professionele organisatie (‘ontwikkelplan’) als in het daadwerkelijk 

participeren (‘participatieplan’). 

 Maak duidelijke procesafspraken. Wanneer kunnen huurders welk stuk verwachten? In welke 

beleidsfase bevind je je? Een jaarkalender kan helpen. 

 

Aanbevelingen voor huurdersorganisaties:  

 Versterk deskundigheden en vaardigheden, inhoudelijk op het gebied van wonen en 

procesmatig op gebieden als behartigen van belangen, onderhandelen en samenwerken. Maar 

realiseer je hierbij dat dit niet voor iedereen is weggelegd en dat dit niet allemaal ineens kan. 

https://www.aedes.nl/corporatieraad
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
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 Naast vaste betrokkenheid en verplichte verantwoordelijkheid in een bestuur kan meer 

projectmatige, ad hoc en/of thematische betrokkenheid voor veel huurders – met name 

jongeren en allochtonen – aantrekkelijk zijn om te participeren. Bovendien kan ‘marketing’ 

van participatie bijdragen aan het imago van participatie. Ook kan actieve ‘praktische’ 

participatie in de buurt worden benut als kraamkamer en springplank voor ‘georganiseerde 

participatie’ met invloed op beleid. 

Lees meer aanbevelingen voor corporaties en huurdersorganisaties in de handleiding Versterken 

huurdersorganisaties. 

 

De oplossingen van nu zijn (deels) anders dan die in een perspectief op huurdersparticipatie over tien 

jaar. Nu moeten concrete knelpunten worden opgelost en direct ondersteuning en professionaliteit 

worden georganiseerd binnen heldere en stevige structuren die relatief dichtbij de bekende en 

bestaande formele structuren staan. Op langere termijn kan dan worden gezocht naar vormen die de 

huidige vormen kunnen verrijken, aanvullen of vervangen. Vormen die als kenmerken hebben: meer 

informeel, meer in houding en gedrag, meer in praktisch handelen, dichtbij direct belanghebbende 

huurders en hun leefwereld, gebruikmakend van technologie om individuele mensen meer te betrekken 

en invloed te geven.  

 

Semi-professionaliteit is een kansrijk concept 

Een kansrijke ontwikkelrichting voor de komende jaren is die van een professionalisering-light, met 

uitwerking van het concept van ‘semi-professionaliteit’ in concrete kwesties als goed gedrag/bestuur, 

contact met de achterban en honorering. Huurdersorganisaties en hun leden blijven in dit scenario 

vrijwilligers(organisaties) of semi-professionals. Ze worden in hun belangenbehartiging van huurders 

richting corporatie (en gemeente) ondersteund door externe onafhankelijke full-professionals. Er wordt 

gewerkt aan deskundigheid op relevante gebieden. Huurdersorganisaties, professionele ondersteuners 

en corporatie werken gezamenlijk aan een goede participatie en (mede)zeggenschap. En er wordt 

gewaakt voor het doorslaan van professionalisering die kan leiden tot vervreemding ten opzichte van 

achterban en bedoeling. 

 

Stap voor stap voorwaarts 

Overigens komen in de proeftuinen ook worstelingen en aarzelingen naar voren: 

 ‘We worden compleet overvraagd door deze ontwikkeling. Ik weet niet of ik hierin mee kan of 

wil. Dat was nooit mijn bedoeling.’ Hoe gaan huurdersorganisaties om met (bestuurs)leden die 

wel willen maar niet kunnen? 

 ‘Als ik kijk naar wat leden van raden van commissarissen verdienen kan ik niet begrijpen 

waarom ik als huurdervertegenwoordiger niet een fatsoenlijke vergoeding krijg.’ Het ervaren 

beloningstekort werkt soms demotiverend. 

https://www.aedes.nl/versterkenho
https://www.aedes.nl/versterkenho
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 ‘Ik twijfel of deze professionalisering de goede weg is. Gaat dit echt ten goede komen van de 

huurders en hun belangen? Moeten we niet juist minder formeel aan de slag? ’ Van tijd tot tijd 

doemt deze fundamentele aarzeling bij corporaties op. 

 

Toch leveren de proeftuinen vooral positieve geluiden op. Beide kanten ervaren dat nieuwe 

verhoudingen serieus vorm krijgen, zij het in kleine stapjes. Er wordt meer en vroeg in het proces 

samen opgetrokken door corporatie en huurdersorganisatie. Er is vertrouwen in elkaar, met respect 

voor elkaars belangen en waardering voor de inzet. En huurdersorganisaties benutten diverse 

bouwstenen voor hun professionalisering.  

De beoogde ontwikkeling is gaande. We volgen met bijzondere belangstelling in hoeverre deze 

ontwikkeling zal bijdragen aan de legitimatie van woningcorporaties. 
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4. Conclusies en aanbevelingen voor het werken 
aan legitimatie 

 

De Woningwet en het Aedes-programma legitimatie hebben nogal wat in beweging gebracht. Tientallen 

woningcorporaties intensiveren en professionaliseren hun inzet op legitimatie, participatie en 

maatschappelijk belanghouderschap of beproeven kansrijke vernieuwingen. Belanghouders en 

belanghebbenden, vertegenwoordigers van de samenleving, worden daarbij nadrukkelijk betrokken. 

 

Legitimatie in de kern: functioneren en structuur van corporaties en maatschappelijke 

verbinding 

Goed beschouwd is het natuurlijk niet de Woningwet noch het Aedes-programma die voor beweging 

zorgen. Legitimatie- en verbindingskwesties binnen het werkdomein en in de bedrijfstak van 

woningcorporaties sporen partijen aan tot actie. Het functioneren van woningcorporaties vraagt 

continu aandacht op diverse aspecten. In de positionering en inrichting van woningcorporaties moet de 

structuurfout in de governance – het ontbreken van maatschappelijk eigenaarschap - worden opgelost. 

Het concept van de eigensoortige maatschappelijke onderneming, organisatie van het maatschappelijk 

middenveld, verdient een nieuwe kans. Het kan de legitimatietekorten van overheid, markt en 

gemeenschappen verzachten en compenseren. Krachtiger en urgenter nog is de maatschappelijke 

dynamiek en onvrede bij een groeiend deel van de burgers, voor een deel terug te voeren op het 

onvermogen van instituten en hun bestuurders (systeemwereld) om dienstbaar te zijn aan de 

behoeften en verlangens van bewoners en hun gemeenschappen (leefwereld). Maatschappelijke 

verbindingen tussen die leef- en systeemwereld moeten hersteld worden. 

 

Legitimatie: principiële dilemma’s en professionele kwesties oplossen 

In het werken aan legitimatie hebben woningcorporaties - en hun maatschappelijke relaties - diverse 

knelpunten op te lossen. Ze gaan daarbij op hun eigen manier om met principiële dilemma’s en 

professionele kwesties. Een aantal dilemma’s: 

 Moeten we ons nóg meer verantwoorden en investeren in checks and balances? Doen we al 

niet genoeg met al het externe en interne toezicht, accountantscontroles, visitatie, 

jaarverslaglegging, etc?  

 Hoe kan ik de leefwereld bereiken en die verinnerlijken in mijn organisatie en handelen? 

Vraagt dat een (nieuwe) structuur, een orgaan, of kan het ook anders? 

 Willen we echt verdergaan in invloed geven aan de samenleving en echt zeggenschap geven? 

 Wat doet/wil/kan de stakeholder zelf? Wil die wel meer invloed en zeggenschap? 

 Is ‘de stakeholder’ wel de goede ‘vertegenwoordiger van de samenleving’? Hoe ‘verwerken’ we 

de inbreng van verschillende belanghouders? 
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 Is professionalisering van stakeholdermanagement en van huurdersparticipatie de beste (en 

enige) route? Kan het ook light? 

 Hoe zorgen we dat onze inspanningen op het gebied van stakeholderbetrokkenheid echt iets 

opleveren? Hoe voorkomen we sleet in routines, moeheid bij betrokkenen en doorgeslagen 

institutionalisering? 

 Kunnen we bij dit alles zorgen dat het goede gesprek overeind blijft als basis? 

 

 

Aanbevelingen bij werken aan legitimatie 

In de corporatiepraktijk en in de pilots zijn antwoorden gevonden op deze kwesties. Woningcorporaties 

komen tot verschillende antwoorden, mede door verschillen in ambities en context. Hieronder een 

aantal aanbevelingen op basis van waarnemingen in het Aedes-programma, de diverse pilotpraktijken 

en vanuit een bredere context van sector en samenleving. 

1. Werk voortdurend en vanuit een meervoudige benadering aan het vraagstuk van legitimatie 

en maatschappelijk belanghouderschap. En vertrek daarbij vanuit een goed inzicht in de lokale 

staat van legitimatie. Goede gesprekken (intern en extern) en daadwerkelijk meten van 

legitimiteit – bijvoorbeeld met de TRIAS Legitimatiecheck - dragen bij aan bewustzijn en een 

gerichte aanpak! 

2. Geef ‘(goed) maatschappelijk belanghouderschap’ vorm samen met belanghouders. Bespreek 

hoe belanghouders betrokken willen worden bij de corporatie, haar sturing en handelen. 

Organiseer een stakeholderjourney. 

3. Benut de talrijke beschikbare concepten, modellen, vormen en instrumenten op het gebied 

van legitimatie en maatschappelijk belanghouderschap. En ontwikkel en deel nieuwe om de 

inzet op dit gebied te professionaliseren. Er is een uitgebreide gereedschapskist beschikbaar! 

(maar wees attent op vervreemdende over-professionalisering en instrumentalisering). 

4. Pak door in het versterken van maatschappelijke invloed, betrokkenheid, verbinding en 

legitimatie. Zoals met het instellen van een Corporatieraad. De belofte van de Corporatieraad 

is de moeite van het experimenteren meer dan waard: het biedt een antwoord op het 

structuurtekort in de governance van maatschappelijke organisaties, het voorziet in behoefte 

van de samenleving om meer invloed uit te oefenen en het draagt aan de verbinding en 

internalisering van de leefwereld in het (bestuurlijk) handelen van de corporatie. 

5. Onderzoek hoe vormen van maatschappelijke betrokkenheid en –invloed kunnen worden 

ontwikkeld die dichter bij de dagelijkse praktijk en leefwereld van huurders en professionals 

staan. Er is een groeiend verlangen om maatschappelijke verbindingen en zeggenschap meer 

vanuit de leefwereld vorm te geven, met rechtstreeks betrokkenheid en invloed van direct 

belanghebbenden. Zorg voor actieve verbindingen met leefwereld, bijvoorbeeld door meer 
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‘directe en doe-democratie’ toe te laten. Concrete voorbeelden zijn het organiseren van 

betrokkenheid o.b.v. loting én het stimuleren van wooncoöperatieven. 

6. Werk aan bewustzijn, houding en gedrag van medewerkers, management van corporaties en 

betrokken belanghouders. Legitimatie, verbinding en belanghouderschap veronderstellen meer 

dan doordachte structuren en systemen van bestuur en RvC. Internalisering van 

maatschappelijke waarden en normen in houding en gedrag van medewerkers en 

management breed in de organisatie kan de noodzaak van structurering en formalisering 

beperken. Van bestuurders van corporaties mag worden verwacht dat ze hier in voorgaan. 

7. Werk samen met huurdersorganisaties aan participatie en (mede)zeggenschap die verder 

gaan dan waartoe wetgeving verplicht. Huurdersorganisaties dienen aan wetgeving te voldoen 

én er op moeten op een goede manier zorgen dat ze huurders betrekken en 

vertegenwoordigen. Er is enthousiasme en op dit punt is een ontwikkeling gaande. Werk 

samen met huurdersorganisaties aan hun (semi-)professionaliteit. 

8. Blijf open staan voor nieuwe ontwikkelingen, ideeën en kansen. Experimenteer met nieuwe 

vormen. Vormen van directe democratie, gebruikmakend van nieuwe informatie- en 

communicatietechnieken. Vormen van ‘maatschappelijke governance’ binnen netwerken van 

personen en organisaties (‘netwerkgovernance’). Herontdekking van het concept van de 

maatschappelijke onderneming, ditmaal compleet met een structuur van maatschappelijke 

sturing. Terug naar kleinschaligheid en verenigingsvorm, waarom niet?  

 

We zijn hier verre van compleet. De lokale experimenten op het gebied van de Corporatieraad en 

Versterking Huurdersorganisaties zijn goed beschouwd net begonnen. We gaan de ontwikkeling van 

dichtbij volgen en opbrengsten optekenen en delen. 

 

Legitimatie vraagt lef 

De legitimatie van woningcorporaties behoeft nieuwe grondslagen. Een legitimatie gebaseerd op 

andere pijlers dan (alleen) de formele. Een legitimatie die is gefundeerd in het praktisch handelen van 

mensen in de leefwereld. Een legitimatie die ‘van binnenuit’ komt, in zelf georganiseerde structuren en 

in geïnternaliseerde cultuur. Een eigensoortige legitimatie die past bij organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en die legitimatietekorten van staat, markt en gemeenschappen verzacht 

of compenseert. Een legitimatie die ten diepste is geworteld in het vertrouwen van mensen in elkaar. 

Een legitimatie die verbindt. 

 

En legitimatie vraagt om actie; het is een werkwoord. De balans is niet hersteld met een rapport en 

met nieuwe wetgeving. Woningcorporaties werken hard aan verbeteringen in hun functioneren om hun 

legitimatie te vergroten. Aanscherping van hun doelstelling, goede bestuurders, sterk intern toezicht, 

stakeholders betrekken bij beleid, verbetering van dienstverlening en prestaties. Ze zijn nodig en er 
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wordt aan gewerkt. Meer fundamentele veranderingen bij corporaties, in lokale gemeenschappen en in 

de samenleving als geheel voltrekken zich niet van de één op andere dag. Ze vragen een lange adem 

van veel partijen, in Den Haag en in lokale gemeenschappen. Woningcorporaties kunnen daaraan hun 

steentje bijdragen. Bestuurders en toezichthouders voorop. Het vraagt lef om door te pakken en op 

basis van een lokaal gewortelde visie en aanpak de balans te vernieuwen. 
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Bijlage 1  

Legitimatie verdiept: gedachten over het 

legitimatievraagstuk 
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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 november 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. 

 

Leeswijzer 

In deze notitie verdiepen we het legitimatievraagstuk aan de hand van gedachten die in 

wetenschappelijke theorie en in de praktijk zijn gevormd. We kiezen daarbij, na een korte verkenning 

van het legitimatiebegrip, voor een opbouw van smal naar breed. Hierbij beginnen we met legitimatie 

als governance-vraagstuk van corporaties en eindigen we met legitimatie als vraagstuk van 

betekenisgeving en interactie in de samenleving.  

 

De ordening in deze notitie is gebaseerd op twee dimensies. De eerste daarvan is het type organisatie 

en het niveau waarop het vraagstuk zich manifesteert: is het (specifieks) iets van corporaties en hun 

functioneren? De tweede dimensie betreft de aard van het vraagstuk: is er sprake van een vraagstuk 

van ordening en structuur of van sociale interactie en cultuur? Hieronder de hoofdstukindeling.  

 

1. Legitimatie, het begrip 

Een verkenning van het begrip legitimatie bij corporaties.  

 

2. Legitimatie en het eigenaarschap van woningcorporaties als maatschappelijke 

organisaties 

Een korte verkenning van de lacune of ‘structuurfout’ in de governance van maatschappelijke 

organisaties, namelijk het gebrek aan maatschappelijk eigenaarschap en ‘maatschappijsturing’ bij 

maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties.  

 

3. Legitimatie en de ordening van de maatschappij (en het maatschappelijk middenveld 

daarbinnen) 

Legitimatie kan ook worden benaderd vanuit de ordening van onze maatschappij, met daarbinnen 

verschillende domeinen met hun eigen logica’s en mechanismen die ‘om de heerschappij strijden’. 

Corporaties nemen daar, als organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld, een bijzondere – 

soms ook ongemakkelijke – positie in.  

http://www.aedes.nl/legitimatie
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4. Legitimatie als vraagstuk van maatschappelijke besluitvorming 

Legitimatie kan ook gezien worden als vraagstuk van maatschappelijke besluitvorming, tegen de 

achtergrond van erosie van representatieve democratie en de methode van verkiezingen.  

 

5. Het legitimatievraagstuk als vraagstuk van maatschappelijke verbindingen  

Niet in de laatste plaats is legitimatie een vraagstuk van het verlies van maatschappelijke verbindingen 

in veel opzicht, zoals tussen systeem- en leefwereld, elite en gewone man en in- en uitgeslotenen.  
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1.  Legitimatie, het begrip  

 

1.1 Algemene definities 

Legitimiteit is afgeleid van het Latijnse woord voor wet (lex) en heeft in modern Nederlands nog min of 

meer dezelfde betekenissen: rechtmatig, rechtvaardig of gegrond. Tegenwoordig is legitimiteit 

gedefinieerd als de aanvaarding van (en het vertrouwen in) het gezag van ons openbaar bestuur door 

de burgers of door de maatschappij als geheel. Het gaat er dan dus niet (alleen) om of het gezag 

‘wettelijk’ is, maar juist of dit ook zo door burgers geaccepteerd is.  

 

Legitimiteit is dus niet objectief, maar relationeel: het wordt verkregen vanuit de maatschappij, in 

brede zin. Meestal wordt juist over legitimiteitsproblemen gesproken als het handelen van een orgaan 

wel een wettelijke basis heeft, maar de maatschappij aan die basis geen legitimiteit (meer) verleent. 

Bij corporaties (en andere organisaties in het maatschappelijk middenveld) is maar beperkt sprake van 

dergelijk gezag; hoewel corporaties als toegelaten instellingen wel enige (historische) privileges en 

bijzondere plichten genieten. De grenzen tussen overheid, maatschappij en markt zijn in ons land met 

een traditioneel sterk middenveld nooit echt scherp geweest en sinds de jaren negentig verder 

vermengd. Dit is bij corporaties bijvoorbeeld zichtbaar in hun bestuurlijke en financiële 

verzelfstandiging halverwege de jaren negentig. Zeker voor corporaties past dus een legitimiteitsbegrip 

dat breder is dan de term ‘wettig gezag’.  

 

Als we breder naar legitimiteit kijken, zien we dat er ook veel onderliggende bronnen van legitimiteit 

zijn, die bepalen of systemen, organisaties en hun bestuurders en handelingen aanvaard worden 

(waarbij de meningen vaak ook nog verschillen over het belang van deze bronnen):  

 Uitingen ten aanzien van legitimiteit: de termen waarin de samenleving uiting geeft over de 

legitimiteit van een organisatie, zoals een corporatie: erkenning/acceptatie, vertrouwen én 

waardering. 

 Legitimatiebases: input (wie heeft invloed en zeggenschap), werking (throughput of 

procedurele legitimiteit: hoe wordt er besloten), output (of inhoudelijke legitimiteit: wat wordt 

er besloten) en outcome (wat is het resultaat, wat zijn de prestaties en effecten). 

 Legitimatieprofielen: formeel (op basis van wetgeving), georganiseerd (op basis van 

georganiseerde momenten en arrangementen), praktisch (op basis van voorzien in behoeften 

van direct belanghebbenden in de dagelijkse leefwereld) en geïnternaliseerd (op basis van 

waarden, houding en gedrag van medewerkers). 

 Aspecten van legitimatie: onderdelen van het functioneren van een organisatie waarmee 

legitimatie ‘verdiend’ kan worden, zoals doelstelling, leiderschap, governance, kwaliteit van 

dienstverlening en prestaties. 
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 Niveaus van legitimiteit van het systeem zelf en het niveau van de personen en/of organisaties 

die in het systeem opereren en hun daden. Iemand kan bijvoorbeeld wel de Nederlandse 

rechtstaat aanvaarden of vertrouwen, maar niet een specifiek kabinet. 

 Dynamiek: onderscheid tussen legitimiteit als een meer statisch begrip (waarbij eenmaal 

verkregen legitimiteit vrij stabiel is) of een meer dynamisch begrip (waarbij legitimiteit continu 

in de praktijk gewonnen moet worden). 

 

Verschillende soorten legitimiteit worden op verschillende manieren gecreëerd, geborgd en zo nodig 

hersteld. Zo vergt een gebrek aan legitimiteit van procedures en toegang tot de besluitvorming (wie 

beslist er) hele andere oplossingen dan een gebrek aan vertrouwen in het presterend vermogen van 

een maatschappelijk systeem of haar organisaties. Bijvoorbeeld: als mensen massaal teleurgesteld zijn 

in een bedrijf voor openbaar vervoer vanwege hoge prijzen en grote vertragingen (outcome), zal het 

instellen van een medezeggenschapsorgaan voor reizigers (input) niet meteen voor de hand liggen. 

Meer medezeggenschap helpt wel, als er het probleem is dat reizigers het gevoel hebben dat er niet 

voldoende naar ze geluisterd wordt. Natuurlijk ondersteunen en versterken de verschillende aspecten 

elkaar: als mensen bijvoorbeeld vertrouwen hebben dat er goede bestuurders en goede procedures 

zijn, dan zullen ze ook makkelijker vertrouwen krijgen in de besluiten die vervolgens genomen worden. 

En indirect kan het één wel een instrument voor het ander zijn. 

 

1.2 Legitimatie volgens rapport Complementaire Bewegingen4 

60 stakeholders hebben verkend hoe de legitimiteit van corporaties via verbindingen met stakeholders 

in het heden versterkt kan worden met een blik op de toekomst. De uitkomsten staan in het rapport 

Complementaire bewegingen van Aedes en Drift (transitiebureau Erasmus Universiteit). Het resultaat 

is een aanvulling op de bestaande legitimiteitsdiscussies die zich vooral lijkt te richten op governance-

oplossingen om legitimiteit te vergroten. In de sessies viel juist op dat aanpassingen aan governance 

niet werden aangedragen door de 60 stakeholders. Tegelijkertijd realiseren we ons dat ook goede 

governance een aspect vormt om legitimiteit te behouden. Het advies is dan ook om een twee-sporen-

benadering te volgen, waarbij enerzijds corporaties via een vernieuwde governance (participatieve) 

waarborgen inbouwen die legitimiteitsaantastende incidenten voorkomen; en anderzijds door het 

bewijzen van meerwaarde in de praktijk en een toekomstbestendige visie op de maatschappelijke 

bestaansgrond van corporaties.   

Andere aanbevelingen voor de sector: 

 

 Verken maatwerk en diversiteit als nieuwe waarden. 

 Communiceer open, eenvoudig, vroeg, vaak en vanuit de wereld van de ander. 

                                                   
4 Zie voor het complete rapport aedes.nl/legitimatie 
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 Maak maatschappelijke meerwaarde corporaties inzichtelijk. 

 Verken en faciliteer de toekomst in de praktijk (o.a. de netwerkcorporatie, samenwerking met 

Google, coöperatieven). 

 

1.3 TRIAS Legitimatiecheck 

In het kader van het Aedes legitimatie-project is een instrument voor corporaties ontwikkeld om 

gericht aan legitimatie te kunnen werken, op basis van inzicht in het begrip én kennis van de eigen 

legitimiteit: de TRIAS Legitimatiecheck (TLC). Het denkraam van de TLC biedt inzicht in de 

verschillende dimensies van legitimiteit, namelijk: legitimatie-uitingen, legitimatieaspecten, 

legitimatieprofielen en de legitimatieopdracht voor corporaties. 

 

Legitimatie-uitingen 

In de theorie over legitimiteit komen veel begrippen en termen naar voren die daaraan verwant zijn, 

een deelaspect ervan aanduiden of er een uiting van zijn. De TRIAS Legitimatiecheck gaat uit van een 

indeling in drie elementen waarmee ‘vertegenwoordigers van de samenleving’ – wetgever, direct 

belanghebbenden of benoemde belanghouders - tot uitdrukking brengen hoe het met de legitimiteit 

van de corporatie gesteld is. Die uitingen zijn: erkenning, vertrouwen en waardering. Daarmee wordt 

de abstracte term legitimiteit ontward tot herkenbare en ‘meetbare’ begrippen. 

 

 

 

 

Erkenning (ook wel acceptatie of aanvaarding) is iets dat de corporatie ontvangt van de samenleving. 

De samenleving erkent de corporatie in ‘wie’ ze is en waarvoor ze staat. De samenleving stelt: de 

corporatie mag er zijn, hoort erbij en mag haar werk doen. We erkennen haar positie met de daarbij 

horende deelaspecten identiteit, doelstelling en plaats in het netwerk. 

 

Vertrouwen spreekt de samenleving uit over de manier waarop de corporatie keuzes maakt en wordt 

geleid en aangestuurd. De samenleving stelt: we hebben vertrouwen in de corporatie, in haar 

(aan)sturing met de daarbij horende deelaspecten leiderschap, governance en beleid. 
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Met waardering (ook wel tevredenheid) spreekt de samenleving zich uit over de corporatie, in het 

bijzonder over haar gedrag, haar dienstverlening en presteren. De samenleving stelt: we stellen op 

prijs hoe de corporatie met ons omgaat, wat ze voor ons doet en betekent met de daarbij horende 

deelaspecten waardepatroon, organisatie van de uitvoering en prestaties. 

 

Legitimatieaspecten 

De TRIAS Legitimatiecheck onderscheidt (naast drie uitingen) drie hoofdaspecten waarop de corporatie 

haar legitimatie kan verdienen of verliezen, namelijk: positionering, sturing en gedrag.  

 

Deze drie aspecten hebben elk (hoofdzakelijk) invloed op een van de bovengenoemde uitingen. Het 

functioneren van de corporatie (het beeld dat betrokkenen hebben) ten aanzien van: 

 De positionering van de corporatie heeft (vooral) invloed op de erkenning. 

 De sturing van de corporatie bepaalt (vooral) de mate van vertrouwen in de corporatie. 

 Het handelen en presteren van de corporatie heeft direct invloed op de waardering die 

belanghouders en stakeholders voor de corporatie hebben.  

Elk van deze hoofdaspecten bevat drie sub-aspecten. In totaal zijn er dus negen legitimatieaspecten.  

De drie hoofd- en negen deelaspecten van legitimatie zijn terug te vinden in onderstaand schema. 
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Legitimatieprofielen – de pijlers van legitimatie 

Een corporatie kan op verschillende manieren omgaan met haar legitimatie en daarin eigen accenten 

aanbrengen. De TRIAS Legitimatiecheck onderscheidt – naast de bovengenoemde uitingen en aspecten 

- vier legitimatieprofielen (of -stijlen), namelijk: formele, praktische, georganiseerde en 

geïnternaliseerde legitimatie.  

 

Elk van deze profielen is van belang voor een gebalanceerde legitimatie: ze vormen de vier pijlers 

waarop de legitimatie van de corporatie staat. En ze bieden een perspectief voor ontwikkeling van de 

corporatie om haar legitimatie te versterken. De vragenlijst – het Reflectie onderdeel van de TRIAS 

Legitimatiecheck meet zowel op de legitimatieprofielen als op de boven beschreven 

legitimatieaspecten. Op basis van de uitkomsten worden ook zowel op de profielen als op de aspecten 

suggesties voor interventies gegeven om de legitimiteit te behouden of versterken. 

 

Hieronder worden de legitimatieprofielen nader toegelicht. 

 

 Formele legitimatie 

De legitimiteit van de corporatie berust voor een deel op het voldoen aan wet- en regelgeving die 

bepalend is voor haar positionering, sturing en gedrag, zoals de Woningwet, de Overlegwet en de 

Governancecode. De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van de wetgever (minister, 

overheid) die toeziet op het functioneren van de corporatie vanuit het belang van het in stand houden 

en goed functioneren van het stelsel van volkshuisvesting. Het is aan de 

corporatie om te tonen dat ze voldoet aan de formele eisen die aan haar 

worden gesteld. Sleutelwoorden die horen bij formele legitimatie zijn: extern 

toezicht en compliance. 

 

 

 Praktische legitimatie 

De legitimiteit van de corporatie berust ook op de relatie met de directe belanghebbenden en de inzet 

voor deze belanghebbenden in de dagelijkse praktijk. De samenleving heeft hier primair de 

hoedanigheid van de belanghebbenden met wie de corporatie in de dagelijkse praktijk direct te maken 

heeft, zoals in elk geval huurders, woningzoekenden en gemeenten, maar ook samenwerkingspartners. 

Het is aan de corporatie om adequaat te reageren op de concrete behoeften, 

wensen en vragen die leven in de lokale gemeenschap en acties te plegen die 

voor een goede relatie gewenst zijn. Sleutelwoorden die horen bij praktische 

legitimatie zijn: klantgericht, informaliteit, nabijheid en korte lijnen. 
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 Georganiseerde legitimatie 

De legitimiteit van de corporatie berust ook op de structurele onderbouwing en afstemming van haar 

beleid met benoemde belanghouders. De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van de 

georganiseerde belanghouder. Het is aan de corporatie om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van 

belanghouders bij de corporatie systematisch is georganiseerd in vaste 

structuren, werkwijzen, beleidsprocessen en verantwoordingsmechanismen. 

Sleutelwoorden voor georganiseerde legitimatie zijn: maatschappelijke 

governance en professioneel stakeholdermanagement. 

 

 

 Geïnternaliseerde legitimatie 

De legitimiteit van de corporatie berust zeker ook op de natuurlijke band die de corporatie heeft met 

de samenleving, omdat legitimatie is geborgd in het ‘DNA’, in de waarden, houding en gedrag van de 

organisatie en van de mensen die er werken. De samenleving heeft hier primair de hoedanigheid van 

‘de bedoeling’ van de corporatie, die geborgd is in hart en ziel van de organisatie en haar 

medewerkers. Het is aan de corporatie om te zorgen dat de medewerkers 

intrinsiek gemotiveerd en op natuurlijke wijze in staat zijn om met oog voor 

menselijke maat en in direct contact met de leefwereld te handelen in de 

geest van de bedoeling. Sleutelwoorden voor geïnternaliseerde legitimatie 

zijn: waarachtigheid, maatschappelijke waarde en vanzelfsprekende 

betekenis.  

 

Het schema op de volgende pagina duidt de relatie tussen de vier profielen aan. Formele en 

georganiseerde legitimiteit vinden hun wortels in de systeemwereld. Praktische en geïnternaliseerde 

legitimiteit komen voort uit de leefwereld. Formele en praktische legitimiteit hebben verder met elkaar 

gemeen dat ze ‘van buitenaf’ komen. Georganiseerde en geïnternaliseerde legitimatie ontstaan 

daarentegen ‘van binnenuit’.  
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De vier legitimatieprofielen hebben de volgende betekenissen: 

 Ze vormen de vier pijlers waarop de legitimatie van de corporatie staat. Voor een legitimatie 

die in balans is zal een corporatie aandacht moeten schenken aan alle profielen. Daarbij zijn 

het ontwikkelstadium van de corporatie en de kenmerken van het krachtenveld waarin ze 

opereert van belang om te weten wat nodig en passend is.  

 Ze vormen aanknopingspunten voor het veranderingsproces van corporaties. Corporaties 

kunnen zich op alle of enkele van de vier legitimatieprofielen ontwikkelen, afhankelijk van hoe 

de interne en (vooral) externe omgeving de legitimiteit beoordeelt. 
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2.  Legitimatie en het eigenaarschap van 
woningcorporaties 

 

2.1  Maatschappijsturing vanwege identiteit en eigenaarschap 

‘Een woningcorporatie, wat is dat eigenlijk voor een organisatie?’ is een vraag die regelmatig wordt 

gesteld. Op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk. Het is een onderneming met een 

maatschappelijk doel, een vastgoedonderneming, een uitvoerder van een publieke taak, een 

organisatie in het maatschappelijk middenveld. Of, van alles wat, een hybride organisatie. Het zijn 

visies en opvattingen over één en dezelfde organisatievorm die kennelijk naast elkaar kunnen bestaan. 

Deze verscheidenheid aan antwoorden over de identiteit van de woningcorporatie vormt een 

legitimiteitskwestie op zichzelf, vanwege de daarmee gemoeide onduidelijkheid. 

De volgende figuur visualiseert de bijzondere positie van woningcorporaties binnen de ‘organisatie van 

de samenleving’. Woningcorporaties zijn daarin bijzonder als organisaties op het maatschappelijk 

middenveld tussen de domeinen markt, staat en gemeenschap. Die ‘eigensoortige’ positie impliceert 

een meervoudig handelingsrepertoire, dat wil zeggen: een woningcorporatie bedient zich van 

mechanismen van verschillende domeinen, heeft stakeholders in al die domeinen en speelt daarmee in 

op en houdt rekening met meerdere belangen . Niet iedereen begrijpt deze eigensoortige positie en het 

meervoudige handelingsrepertoire. 
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Binnen deze ‘organisatie van de samenleving’ hebben woningcorporaties een historische ontwikkeling 

doorgemaakt die goed laat zien waar de legitimiteitskwestie uit bestaat. Die ontwikkeling verliep van 

(ooit) organisaties van bewoners en hun gemeenschappen in de civil society, via uitvoerders van 

rijksbeleid in de naoorlogse periode van de vorige eeuw naar dienstverlenende ondernemingen in een 

market society (dus in het figuur op pagina 34 vanaf links onderin de beweging met de klok mee). 

Binnen de laatstgenoemde periode hebben woningcorporaties vanuit het principe van zelfregulering 

gepoogd status, vorm en inhoud te geven aan het concept van de maatschappelijke onderneming en 

maatschappelijk ondernemerschap. 

Aan de geschetste historische ontwikkeling worden veelal de begrippen vervreemding, verstatelijking 

en vermarkting toegekend5.  

 

Vermindering van legitimiteit is geen eenvoudig meetbaar iets. Wel zijn signalen en ontwikkelingen te 

benoemen. Daar waar woningcorporaties, veelal verenigingen, ooit van en voor hun huurders als leden 

stonden, hebben ze zich meer op afstand ontwikkeld tot ‘leverancier van woondiensten’ voor 

                                                   
5  Zie onder meer de publicatie ‘De corporatie tussen status en contact’ van Jan Kees Helderman in SEV-reeks 

‘Corporaties eigenaardig volwaardig’ (SEV, 2007). 
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‘woonconsumenten’ en zijn woningcorporaties hun huurders klanten gaan noemen. Een ontwikkeling 

overigens die zich in de gehele samenleving en in publieke organisaties heeft voltrokken onder invloed 

van het New Public Management6. De historische ontwikkeling van woningcorporaties tot – in eerste 

aanleg - ‘organisaties van het algemeen publiek belang’ en later ‘zelfstandige ondernemingen’ heeft 

bovendien in sommige gevallen bijgedragen aan het ontstaan van tegengestelde belangen van huurder 

en verhuurder. ‘Woningcorporaties zijn niet meer ‘van, met en voor ons’, zo stellen bewoners. 

 

Een implicatie van de bijzondere positie van woningcorporaties is dat het ook de aansturing van de 

woningcorporatie voor velen onduidelijk maakt. ‘Van wie is de woningcorporatie en haar 

maatschappelijk bestemd vermogen?’ en ‘Wie gaat over haar beleid en de aanwending van haar 

vermogen?’ zijn vragen die worden gesteld over invloed en zeggenschap. Formeel ligt die 

zeggenschap, in het geval van een stichting, bij het bestuur. Maar dat antwoord zegt weinig over het 

eigenaarschap, zeker niet in mentaal of moreel opzicht. Bij gebrek aan aandeelhouders met 

zeggenschap (markt), democratische legitimatie door burgers (staat) en aan lidmaatschap 

(gemeenschap) missen woningcorporaties een (h)erkende vorm van eigenaarschap. En ook van 

zeggenschap. Dit is dan in principiële zin een juist antwoord: ‘De woningcorporatie en het vermogen 

zijn van de samenleving en de directeur-bestuurder dient zich als rentmeester zo te gedragen dat dit 

vastgoed en vermogen ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft.’ Maar daarmee heeft dat 

principe nog niet meteen een operationeel werkende vorm van eigenaarschap en zeggenschap 

gekregen. 

De binnen de Aedespilot ontwikkelde Corporatieraad heeft in potentie de kracht dat zij kan bijdragen 

aan de identiteit van woningcorporaties als maatschappelijke organisatie en het geven van invulling 

aan bijbehorende principes van eigenaarschap en zeggenschap. 

 

2.2  Derde laag voor versterking van checks and balances 

De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in haar publicatie7 Van tweeluik naar 

driehoeken (Versterking van interne checks and balances bij semi-publieke organisaties, 2014) voor 

instelling van een ‘derde laag’ in de governance van maatschappelijke organisaties. De WRR acht een 

derde laag van belanghebbenden (in verschillende posities ten opzichte van de woningcorporatie) van 

groot belang voor ‘tegenkracht’ in het geheel van check and balances van de woningcorporatie.  

 

Uit het rapport: 

‘…..Bestuurders van semipublieke organisaties kunnen heel veel zelf bepalen zonder noemenswaardig 

weerwerk vanuit de organisatie. Dat is het beeld dat oprijst uit onderzoeken naar ontsporingen bij 

                                                   

6  brede term waarmee de golf van hervormingen in de publieke sector sinds de jaren 80 wordt aangeduid 
7 http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Van_tweeluik_naar_driehoek.pdf 
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woningcorporaties, onderwijs- en gezondheidszorginstellingen. Veel van die ontsporingen zijn niet, of 

niet alleen, te wijten aan bewust malafide gedrag van bestuurders, maar vaak ook aan een gebrek aan 

tegenspraak van al te bevlogen bestuurders. De financiële en maatschappelijke gevolgen van al te 

daadkrachtig bestuurlijk handelen en falend intern toezicht kunnen aanzienlijk zijn. In reactie op de 

incidenten pleiten onderzoekers en beleidsmakers enerzijds voor strengere regulering (aangescherpt 

extern toezicht, aansprakelijkheid, ministeriële bevoegdheden) en anderzijds voor meer 

professionalisering (opleiding, gedragscodes en overleg). Wat in het huidige beleidsdebat nog 

ontbreekt is de aandacht voor de versterking van interne checks and balances binnen semipublieke 

instellingen. Als organisaties de interne verantwoording niet goed op orde hebben, zal het ‘vertrouwen 

op de professionaliteit’ van de individuele bestuurder al snel omslaan in een ‘blind vertrouwen’. En als 

het interne weerwerk niet goed functioneert, wordt van externe toezichthouders al gauw het 

onmogelijke gevraagd. Of om het anders te zeggen: wat intern niet goed geregeld is, valt niet met 

externe maatregelen te herstellen. Veel semipublieke organisaties zijn afgelopen decennia sterk van 

karakter veranderd, maar de interne checks and balances die nodig zijn om de bestuurders op het 

juiste pad te houden zijn niet altijd mee ontwikkeld. Verenigingen zijn vervangen door stichtingen 

waardoor de leden uit beeld verdwenen. Door schaalvergroting zijn ook de leken (patiënten, leerlingen, 

huurders) uit beeld geraakt als reguliere gesprekspartner voor bestuurders. Vanuit het bedrijfsleven 

heeft de semipublieke sector het two tier-model overgenomen met een raad van bestuur en een raad 

van toezicht. Maar de ‘publieke aandeelhouders’ zijn daarbij nooit in beeld gekomen. Door deze 

transformaties zijn de financiële belangen en risico’s veel groter dan voorheen, terwijl het aantal 

interne ogen dat meekijkt juist is afgenomen. Ook is niet altijd meer helder wie de publieke 

‘aandeelhouders’ zijn die gezaghebbend kunnen bepalen wat de strategische doelen van de organisatie 

zijn….’ 

 

De pilots binnen het Aedes-project legitimatie rond de introductie van de Corporatieraad waren onder 

meer bedoeld om te verkennen in hoeverre deze een goede invulling kunnen vormen van een ‘derde 

laag’. 
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3.  Legitimatie en de ordening van de 
maatschappij  

 

3.1  Gemeinschaft und Gesellschaft 

Het bestaan van een derde betekenisvol domein, naast staat en markt, wordt niet zelden ‘vergeten’. 

Bij het zoeken van een definiëring van dat derde domein betrappen we ons erop dat één van de 

omissies in ons huidige denken en handelen is dat we niet of nauwelijks meer onderscheid maken 

tussen de begrippen ‘maatschappij’ en ‘gemeenschap’. Deze woorden hebben een verschillende lading: 

de term maatschappij refereert meer aan een georganiseerde doelgerichte samenwerkingsvorm: de 

systeemwereld. De term gemeenschap refereert meer aan wat we zijn: personen die samen (willen) 

leven en iets gemeenschappelijks (willen) hebben: de leefwereld. In de praktijk lopen deze referenties 

door elkaar: de leefwereld en de systeemwereld beïnvloeden elkaar. In onze westerse cultuur lijkt die 

gemeenschap een bijna ondergeschikte positie te hebben gekregen. De vrije markt lijkt het belang van 

de primaire samenleving, de regio, de buurt, de familie en zelfs het gezin aanzienlijk gereduceerd te 

hebben. Ook in economisch opzicht lijkt de gemeenschap te verdampen. Ons kapitaal (inclusief ons 

spaargeld) flitst anoniem de wereld over naar plekken waar het hoogste rendement gemaakt wordt. 

Prijzen worden nauwelijks meer door regionale schaarste of arbeid bepaald maar door mondiale 

schaarste. En de bedrijven waar we werken zijn niet meer van bekenden, van meneer Philips of de 

familie Heijn maar van anonieme conglomeraten met een digitale brievenbus.  

 

De maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, functioneren tegelijkertijd in dat deel van 

de samenleving dat de Duitse socioloog Tönnies heeft beschreven als Gemeinschaft (de gemeenschap), 

als in de werkelijkheid van de Gesellschaft (de maatschappij, het stelsel). Bij de gemeenschap draait 

het om de wil om met anderen een relatie aan te gaan als groep; de verbinding. Bij de maatschappij 

gaat het om regels en formele organisaties die op basis van die regels zijn opgetuigd en hun invloed 

doen gelden. Al die regels hebben niet kunnen verhinderen dat de legitimatie in sociale en lokaal-

politieke zin is verkruimeld. Kennelijk hebben al die regels uit de maatschappij niet opgeleverd wat 

mensen die samen leven en samen willen leven in de gemeenschap (willen) hebben. Legitimatie wordt 

dan bereikt door het terugkeren naar het fundament van wat de Gemeinschaft  anno de 21e eeuw van 

de corporatie wil zien. 

 

3.2  Exit, voice en loyalty  

In zijn klassiek geworden studie Exit, voice and loyalty heeft de econoom en filosoof A. O. Hirschman 

de basis gelegd voor legitimatie op basis van betrokkenheid. Onderzoekers stelden vast dat bedrijven 

en organisaties – hoe goed ze ook zijn – na verloop van tijd in verval raken. Correctie kan plaatsvinden 

door het marktmechanisme van het (anonieme) ‘stemmen met de voeten’. Je gaat gewoon niet meer 
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naar de supermarkt waar de kwaliteit van de producten of van dienstverlening te wensen overlaat. 

Gelukkig heb je de keuze (choice). Je stemt, anoniem en effectief met de voeten (exit, noemt 

Hirschman dat). Andere bedrijven die op dit punt beter zijn floreren wel en de betreffende supermarkt 

zal worden weggevaagd als deze zijn beleid niet aanpast. Ziedaar de effectiviteit van het 

marktmechanisme. De econoom Milton Friedman ging zover dat hij ook het openbaar onderwijs met 

het marktmechanisme wilde disciplineren. Ouders van kinderen met de schoolleeftijd kunnen met 

vouchers het onderwijs als dienst voor hun kinderen ‘aanschaffen’. Zo kunnen ouders op de meest 

directe en efficiënte wijze hun visie op de school duidelijk maken. Zonder dit marktmechanisme 

moeten ze op een moeizame – ‘omslachtige’, zegt Friedman – manier, via politieke kanalen, hun 

bezwaren onder woorden brengen (voice, in de woorden van Hirschman) en zo verandering teweeg 

proberen te brengen. Hirschman stelt ook dat loyaliteit de voice-optie stimuleert, terwijl de 

mogelijkheid van exit de effectiviteit van voice vergroot.  

 

Passen we de theorie van Hirschman toe op corporaties dan ziet dat er als volgt uit: 

In veel woningmarktgebieden (gemeenten) is er voor huurders weinig te kiezen als het om corporaties 

gaat: hetzij omdat er maar éen corporatie aanwezig is, hetzij omdat er weliswaar wel meerdere 

corporaties zijn maar de druk op de woningmarkt zó hoog is dat je als huurder al snel ‘ja’ zegt tegen 

een sociale huurwoning als je er kans op maakt. Naar analogie van bovenstaande theorie: er is geen 

exit (choice) mogelijk, je kunt niet switchen naar een vergelijkbare andere partij zoals je dat bij 

supermarkten wel zou kunnen. 

In de politiek kun je kenbaar maken wie/welke partij je aan het roer zou willen, door stemgedrag 

wordt een partij beloond of weggestuurd, stemmers beïnvloeden zodoende ook de politieke kleur van 

het land in het beantwoorden van vraagstukken. Ditzelfde principe geldt in het bedrijfsleven: de 

aandeelhouders belonen de directie, zenden hen huiswaarts of bepalen met stemgedrag welke richting 

het bedrijf op zou moeten. Van dit principe (voice in bovengenoemde theorie) is ook geen sprake bij 

corporaties. Je kunt immers de bestuurder of de RvC niet wegstemmen of door middel van 

verkiezingen ‘de kleur’ van de koers en het beleid bepalen.  

 

Woningcorporaties kennen op basis van deze redenatie geen exit (choice) én geen voice: dat zou hun 

gebrek aan legitimatie kunnen verklaren. Een oplossing zou dan gezocht moeten worden in óf het 

toelaten van meer spelers zodat er keuze (mogelijkheid tot exit door nieuwe toetreders) ontstaat óf 

door het vergroten van de voice binnen de woningcorporatie. Voor die laatste variant is gekozen 

binnen de Aedespilot legitimatie: hoe vergroten wij de voice van stakeholders?  
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4.  Legitimatie als vraagstuk van maatschappelijke 
besluitvorming 

 

4.1 Erosie van de representatieve democratie 

Met het vraagstuk van de effectiviteit van voice betreden we het vakgebied van de bestuurskunde en 

de politieke wetenschap. De discussie over democratie en ‘ledeninvloed’ c.q. de effectiviteit van voice 

is in ons taalgebied nieuw leven ingeblazen door de Belgische cultuurhistoricus David van Reybrouck. 

Zoals we hiervoor reeds omschreven stelt hij in zijn publicatie Tegen verkiezingen dat overal in Europa 

de democratie ernstig in het slop zit en dat politici deel van het probleem zijn. Bestuurders aanwijzen 

door loting is democratischer.  

 

David van Reybrouck schetst in zijn boek alternatieve manieren van democratische besluitvorming 

voor het ons bekende representatieve model. De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt 

volgens hem steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is 

zoek, de politiek lijkt meer bezig met de volgende verkiezingen dan met de lange termijn: de huidige 

verkiezingen vormen een vermolmde procedure. Van Reybrouck raakte geïnspireerd om werk te 

maken van zijn model door de uitspraak van een Belgische politicus die hem vertelde: ‘Ik weet perfect 

wat ik moet doen aan het klimaatvraagstuk, maar als ik dat doe, word ik nooit meer verkozen. ’ Mede 

gebaseerd op internationale studies en experimenten presenteert Van Reybrouck een voorstel voor een 

echte democratie, de sleutel naar een bestuursvorm waarbij het volk zich werkelijk uitspreekt, deze 

ligt in het democratische beginsel van het klassieke Athene: loting. In plaats van verkiezingen worden 

mensen door loting ‘aangewezen’ voor een (tijdelijke) publieke taak. Van Reybrouck zegt 8 daarover:  

 

‘In een moderne communicatiemaatschappij als de onze hebben mensen gewoon meer recht op 

zeggenschap, maar dat recht moet je eerlijk verdelen. Loting is de beste manier om te vermijden dat 

alleen wie geld, diploma's of connecties heeft, mag spreken.’  

 

Wat heb je aan een parlement vol juristen die de prijs van het brood niet meer kennen? Loting maakt 

de democratie representatiever. Die ingelote leken hoeven er trouwens niet alleen voor te staan, ze 

moeten overleggen met experts en gekozen politici. Alle ervaringen in het buitenland tonen aan: ze 

nemen hun taak bijzonder ernstig. Het onderscheid tussen bestuurders en bestuurden vervalt: alle 

burgers kunnen beide rollen vervullen. Dat is het allerbelangrijkste om het vertrouwen in de politiek te 

herstellen. Aristoteles zei al dat vrijheid een kenmerk van democratie is, en vrijheid betekent 

afwisselend regeren en geregeerd worden. Dat is geniaal als inzicht. Er wordt al veel geëxperimenteerd 

                                                   
8 http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3522206/2013/10/06/Loten-is-democratischer-dan-stemmen.dhtml 



 

Legitimatie, participatie en stakeholderinvloed, verslag van het Aedes-programma legitimatie  

 

42/46 

 

 

 

 

met loting. In IJsland bijvoorbeeld hebben 25 burgers in vier maanden tijd een nieuwe Grondwet 

geschreven die vervolgens met 70 procent van de stemmen door de bevolking is goedgekeurd. Op de 

traditionele manier, langs partijpolitieke lijnen in het parlement, was het nooit zo snel gegaan, en was 

er ook nooit zo'n eensgezindheid geweest. En in Ierland zijn 66 ingelote burgers en 33 partijpolitici 

samen bezig een aantal artikelen uit de Grondwet te herschrijven. 

 

Van Reybrouck verwijst naar loting als een eerlijker systeem voor bijvoorbeeld de totstandkoming van 

de Eerste Kamer. Elke kiezer kan worden geloot en is dan gehouden een functie 2 of maximaal 3 jaar 

te vervullen. Herloting is niet mogelijk. Men kan zich dan richten op een taak zonder in te zitten over 

een volgende verkiezing (of partijpolitiek). Kern is dat de ‘rauwe werkelijkheid’ effectiever onder de 

aandacht van bestuurders en politici komt. In een interview met VNG werd Van Reybrouck de vraag 

gesteld : ‘Als je op die reaguurders van De Telegraaf en Geen Stijl afgaat, zou je het vertrouwen in het 

gezond verstand van de burgers kunnen verliezen. Die mensen kunnen ook geloot worden als 

volksvertegenwoordiger.’ Zijn antwoord luidde: ‘Jullie hoogopgeleide Nederlanders zijn zó bang voor de 

Telegraaf-lezer. Je moet hem juist omarmen, hij deugt. (…) De vroegste fase van elke emancipatie is 

grofheid. Dat is vervelend, maar daar moet je even doorheen. (…) Die betrokkenheid van de 

reaguurders, het is een cadeau met prikkeldraad eromheen. Het is typisch voor de politieke elite om 

wantrouwend tegenover de burger te staan. Nederland is aan de buitenkant een pure democratie, 

maar aan de binnenkant een technocratische regentencultuur.’9   

 

Het pleidooi van Van Reybrouck is een voorstel om mensen gelegenheid te geven na te denken 

alvorens een reactie te geven op een opiniepeiling. Hij bepleit een deliberatieve democratie als voice-

model. Het is volgens Van Reybrouck een geneesmiddel tegen wat hij noemt het democratische 

vermoeidheidsyndroom.  

 

Van Reybrouck, de politicoloog Fishkin en anderen richten zich op het vraagstuk van verbondenheid in 

het algemeen. Het probleem doet zich echter ook voor op lokale niveaus en in het bijzonder in de wijze 

waarop verenigingen en coöperaties vormgeven aan hun voice mechanismen. In situaties waar 

collectief beslissingen moet worden genomen wordt geëxperimenteerd met invulling van het voice 

mechanisme, inclusief loting. Wat kunnen wij hiervan leren? Dat is een belangrijke theoretische 

grondslag van het Aedes legitimatieproject en de pilot Corporatieraad.  

Binnen het Aedes-project is gewerkt aan pilots rondom de oprichting van een Corporatieraad en hun 

rol om de ‘rauwe werkelijkheid’ op de bestuurstafel te krijgen. In de pilotfase is het model van loting 

nog niet doorgevoerd maar in de toekomst zou de doorontwikkeling zich uitstekend kunnen lenen voor 

deelname via dit systeem van loting. 

                                                   

9 VNG Magazine, 17-04-2015 
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4.2  Publieke verantwoording en legitimatie: meervoudig verantwoorden 

Corporaties hebben een maatschappelijke taak en willen zich hiervoor ook publiek verantwoorden. Bij 

publieke verantwoording gaat het om bieden van inzicht aan relevante anderen over het eigen doen en 

laten. Doelstelling hierachter is: de kwaliteit van het wonen voor de doelgroep van beleid te 

verbeteren.  

 

Dit verantwoorden gebeurt op verschillende manieren. In de systeemwereld is sprake van een harde 

verantwoording: rekenschap afleggen over van tevoren afgesproken resultaten en prestaties. Bij deze 

verticale verantwoording is sprake van een hiërarchische relatie tussen financiers van de 

woningcorporaties en de wettelijke toezichtorganen enerzijds en anderzijds de woningcorporaties die 

zij controleren en die ze bij onvoldoende resultaat ‘bestraffen’. 

 

Maar er is ook sprake van een meer zachte verantwoording die meestal plaatsvindt in het domein van 

de leefwereld. Hier gaat het om de bereidheid om op een transparante, verantwoorde manier te 

handelen en daar inzicht in te geven. Bij de meer horizontale verantwoordingsrelaties (bijvoorbeeld 

met huurders, gemeenten, (lokale) stakeholders en de relevante sociale netwerken) ontbreekt vaak de 

hiërarchie en de sanctiemogelijkheid. Dat maakt legitimatie in de leefwereld tot een uitdagend 

vraagstuk vooral omdat in de participatiesamenleving de behoefte aan betrokkenheid en 

betekenisgeving alleen maar is toegenomen. Het meervoudig verantwoorden in de leefwereld krijgt het 

karakter van niet vrijblijvende sociale interactie die kan leiden tot co-creatie, alliantievorming en het 

naar vermogen delen van de publieke verantwoordelijkheid. In het Aedes legitimatietraject is met 

name bekeken hoe legitimatie in de leefwereld meer betekenis kan krijgen voor de huurders, de 

betrokken stakeholders en de lokale sociale netwerken. 

Een vast onderdeel binnen het format van de Corporatieraad dat aan deze raad gevraagd wordt langs 

welke weg de woningcorporatie zich zou moeten verantwoorden over haar maatschappelijke prestaties 

richting haar stakeholders. 
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5.  Legitimatie als vraagstuk van maatschappelijke 
verbindingen 

 

5.1 Legitimatie als vraagstuk van scheiding van leef- en systeemwereld 

Er is een breed maatschappelijk perspectief nodig om het legitimatievraagstuk in de samenleving van 

nu en morgen op waarde te schatten. Vrijwel ieder moment van de dag zijn uitingen te zien van 

maatschappelijke ontwikkelingen die te duiden zijn met termen als verwijdering, vervreemding en 

uitsluiting. Verbindingen tussen organisaties en mensen en mensen onderling staan onder druk. 

Daarbij gaat het om vertrouwen in bestuur, in de afwegingen die worden gemaakt, in gezagsdragers 

en hun leiderschap, in instituten. Een groeiend deel van de burgers, dus ook huurders, heeft het 

gevoel er niet bij te horen, het gevoel dat ze niet gehoord worden door organisaties en personen die in 

belangrijke hun leven bepalen. En dat terwijl ze alle mogelijkheden hebben om hun geluid te laten 

horen en volop wensen hebben om gehoord te worden.  

 

Wat de gevolgen zijn van een wegvallen van verbondenheid wordt ook beschreven10 door de 

Amerikaanse filosoof Matthew Crawford in zijn boek De wereld buiten je hoofd (2015): wanneer 

mensen het gevoel van onderlinge verbondenheid met anderen niet langer werkelijk voelen, begint 

ieder van ons zichzelf te zien als de vertegenwoordiger van iets algemeens. We brengen dit 

‘vertegenwoordiger zijn’ mee in onze ontmoetingen met anderen. Dit vervlakt onze relaties en maakt 

ze abstracter. Wanneer mensen zich meer en meer als de individuele vertegenwoordiger van een 

algemeenheid gaan zien – een positie, een overtuiging of een identiteit – wordt een werkelijk gevoel 

van verbondenheid met anderen moeilijk en misschien wel onmogelijk. Er staat domweg teveel tussen 

mensen in, omdat ze elkaar niet meer als individuen tegemoet kunnen komen, maar de ander als 

vertegenwoordiger van iets zien. De alwetende bestuurder, de populist, de tokkie, de radicale moslim, 

de boze huurder. En ook een individu harnast zichzelf dan met het gelijk van die groep, je gaat je 

gedragen naar het beeld dat men van je heeft. Er is geen sprake meer van een verbindende identiteit, 

maar juist van losgezongen identiteiten, die hun kracht vinden in oppositie. Iedere uiting wordt een 

protestkreet, een blijk van ontzetting en verontwaardiging. Debat en dialoog zijn daarbij uitgesloten. Al 

gauw gaat het dan niet meer om een eenvoudige casus waarover men verontwaardiging voelt, maar 

waar op zich goed mee te leven valt, maar om een existentieel gevoel van miskenning, dat eigenlijk 

niet meer praktisch is op te lossen. De burger voelt het gemis aan verbondenheid en kijkt vragend 

naar de politiek, die geen goed antwoord heeft en de bal vervolgens terugspeelt – waardoor de burger 

zich steeds onverzoenlijker opstelt. De politiek is hierdoor geneigd is zich nog verder in zijn eigen 

bubble terug te trekken en alles onderling te regelen, terwijl men ondertussen de burger steeds meer 

                                                   
10 Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/02/niet-langer-verbonden-1572248-a755832 
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ziet als onbestuurbaar en ten diepste onredelijk. De burger voelt zich op zijn beurt nog meer in de 

steek gelaten en maakt het zich onbegrepen voelen tot zijn identiteit, waardoor het misverstand groter 

en groter, de kloof dieper en dieper wordt.  

 

Het legitimatievraagstuk, zoals hier geschetst, is de onmacht van een grote groep mensen om ertoe te 

doen en gehoord te worden en het onvermogen van instituten en gezagsdragers om hiermee om te 

gaan. Het is de confrontatie van verschillende ‘werelden’ die steeds minder verwantschap lijken te 

hebben, maar die voor een vitale samenleving met elkaar verbonden moeten zijn. Die verschillende 

werelden hebben verschillende namen, maar in dit verband willen we ze kortweg aanduiden als 

leefwereld en systeemwereld, al is dat ook weer een simplificering. De leefwereld, de ‘rauwe 

werkelijkheid’, de ‘gewone’ mensen voelen zich niet gekend, gehoord, vertegenwoordigd noch 

ondersteund door de systeemwereld, de werkelijkheid van bestuur en beleid, door ‘hun’ organisaties 

en leiders. 

 

De Duitse filosoof en socioloog Habermas beschrijft in zijn theorie van communicatief handelen hoe de 

systeemwereld (de wereld van instituten in domeinen recht, politiek en economie) de leefwereld (de 

wereld van het dagelijks leven van mensen) is gaan overheersen. Hij spreekt van ‘kolonisering van de 

leefwereld’ en houdt een pleidooi voor ‘dekolonisering van de leefwereld door communicatief handelen’. 

Het Aedes-project legitimatie wil in de geest van dit communicatief handelen een bijdrage leveren aan 

deze dekolonisering van de leefwereld, door de regie op bestuur en beleid te leggen in handen van 

‘gewone mensen’. Het gesprek in bijvoorbeeld de Corporatieraad, de huurdersorganisatie of de 

maatschappijadviesraad draagt bij aan de verbinding van leefwereld (het dagelijkse echte leven) en de 

systeemwereld (die van organisatie, bestuur en beleid), primair vanuit het perspectief van de 

leefwereld. 

 

5.2 Legitimatie als vraagstuk van participatie, betekenis en sociale interactie 

‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van 

iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en 

omgeving. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan 

hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.’ Dit zei koning Willem-Alexander in zijn 

eerste troonrede. Het werden historische woorden: grootscheeps opgepikt door de media, de term 

participatiesamenleving werd hét woord van het jaar 2013. De term betekent dat de overheid voortaan 

uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder. Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, 

oude of nieuwe Nederlander, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorzieningen ook 

de plicht om voor zichzelf en hun omgeving op te komen. De huidige verzorgingsstaat dreigt door de 

voortdurend stijgende zorgkosten onbetaalbaar te worden. De discussie over de 

participatiesamenleving is ook een verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de overheid, de markt en de 
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burger? De theorie van de participatiesamenleving gaat er verder vanuit dat actief burgerschap 

overheid en maatschappij beter kan laten functioneren. De participatiesamenleving wil, zij het impliciet 

en onbenoemd, de democratie innoveren, zodat het mandaat van de bestuurders beter aansluit op de 

wil van het volk. 

 

De theorie van de participatiesamenleving is ook een theorie van sociale interactie: participatie is 

sociale interactie11! In die sociale interactie geven mensen een eigen betekenis aan de sociale realiteit 

waarin zij leven. Die realiteit is geen vaststaande sociale structuur maar het resultaat van een 

interactieproces. Mensen geven zelf vorm en betekenis aan hun werkelijkheid. En dat is niet zelden een 

andere werkelijkheid dan die van organisaties en hun beleid. In een samenleving die steeds meer 

egalitair12 geworden is kan iedereen zijn of haar betekenis geven aan de werkelijkheid, deze definiëren 

en beïnvloeden. Sociale interactie heeft een complex weefsel gevormd, met talrijke 

gedragsalternatieven voor velen, een complexiteit die niet in één beleidswerkelijkheid kan worden 

gevangen. Het maakt de ambitie van publieke en maatschappelijke organisaties om de samenleving te 

sturen en beïnvloeden niet bepaald eenvoudig. Het vereist dat maatschappelijke organisaties 

participeren in de sociale interactie in hun omgeving en deze toelaten in hun werkelijkheid. 

 

 

 

                                                   
11 Jonathan H. Turner "A theory of social interaction", 1988, Stanford University Press, Stanford 
12 Prak, M. ; Luiten van Zanden,  Nederland en het poldermodel : sociaal-economische geschiedenis van Nederland, 1000-2000 (2013) 


