
 

 

Veel corporaties hebben al goede voorbeelden van hoe je stakeholdersinvloed als corporatie kunt 

organiseren. Aedes en Atrivé zoeken 12 tot 15 woningcorporaties die de leerzame praktijkvoorbeelden 

willen helpen inventariseren en bestuderen. Deze praktijkvoorbeelden kunnen aan de basis staan van 

nog betere, voorbeeldige praktijken. Lees hieronder meer informatie over de opbouw van het 

experiment, wie we zoeken en wat u zelf aan het experiment hebt.  

 

Het geheim van goede stakeholdersinvloed 

Woningcorporaties experimenteren al volop met nieuwe vormen van stakeholdersbetrokkenheid. 

Bijvoorbeeld met een klantenraad, een maatschappijraad of andere nieuwe overlegstructuren. Wat 

maakt dat sommige vormen van stakeholders betrekken wel werken (of lijken te werken) en andere 

niet? Wat is het geheim van goede stakeholdersbetrokkenheid met invloed die bijdraagt aan verbinding 

en legitimatie? 

 

Op deze vraag gaan corporaties in de pilot samen antwoord geven door: 

 verschillende vormen in hun werking en opbrengst goed te bekijken; 

 van en met elkaar te leren om (eigen) bestaande praktijken te verbeteren; 

 op zoek te gaan naar goed werkende vormen voor de corporatiesector. 

 

We bouwen een community of practice 

Met behulp van bewezen methodieken en in een lerende werkgemeenschap leren we hoe – en in welke 

vorm – betrokkenheid, invloed en zeggenschap van stakeholders kan bijdragen aan vertrouwen en 

verbinding. We zetten samen de volgende stappen: 

 inventariseren, beschrijven en ordenen van bestaande vormen; 

 onderzoeken en bespreken van elkaars praktijken op wat wél en niet werkt en samen op zoek 

gaan naar de werkzame principes en bestanddelen van verschillende aanpakken; 

 inbrengen van inspirerende voorbeelden uit andere maatschappelijke domeinen en sectoren; 

 delen van onze ervaringen en verworven inzichten met belangstellenden, op het 

verenigingscongres of de Corporatiedag en op andere manieren; 

 ontwerpen van kansrijke prototypen. 

Dit proces duurt anderhalf jaar, van maart 2015 tot najaar 2016. 

 

Wat en wie zoeken we? 

Voor deze verkenning zoeken we 12 tot 15 corporaties die op zoek willen naar vormen van 

stakeholdersinvloed die er echt toe doen. We zoeken:  

 vormen van stakeholdersinvloed die fantastisch (lijken te) werken of dreigen te mislukken; 

 mensen met praktijkervaring met stakeholdersmanagement, werkzaam bij een corporatie, zoals 

een bestuurder, een bestuurssecretaris, een beleidsmedewerker strategie en beleid of 

communicatieadviseur. Maar bijvoorbeeld ook iemand die deelneemt in een bestaande vorm van 

stakeholdersinvloed, bijvoorbeeld als lid van een maatschappelijke adviesraad, is welkom; 

 corporaties die bereid zijn in een gezamenlijk leertraject op hun praktijkvoorbeelden en die van 

anderen te reflecteren en samen goede praktijken die er echt toe doen te ontwikkelen; 

 corporaties die bereid zijn op bepaalde momenten interne en externe stakeholders te betrekken in 

de pilot. 
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Wat hebben u en uw corporatie er aan? 

We hebben u en elkaar veel te bieden: 

 inspiratie en leer- en werkplezier in de zoektocht naar legitimatie; 

 uw vorm van stakeholdersinvloed mogelijk als voorbeeld voor de sector; 

 meer zicht en goede kansen op een (nog) betere eigen praktijk van maatschappijsturing binnen 

uw corporatie, met meer legitimatie als effect; 

 aan de wieg staan van betekenisvolle en kansrijke vormen van stakeholderinvloed; 

 ontmoetingen met boeiende mensen in sessies met professionele begeleiding. 

 

Samen maken we handreikingen voor corporaties over hoe zij om kunnen gaan met stakeholderinvloed 

die legitimeert en verbindt. 

 

Wat kost het u? 

De kosten van de verkenning komen in deze pilotfase voor rekening van Aedes. Wij vragen vooral uw 

betrokkenheid en enthousiaste deelname, van begin tot eind. Verder vragen we uw bereidheid om 

samen met anderen te leren en de inzet van enkele van uw stakeholders op momenten in het proces. 

De pilot vraagt gemiddeld een halve dag per maand van uw tijd, van maart 2015 tot november 2016. 

We streven bij dit project naar geografische spreiding en zullen om die reden meestal bijeenkomen in 

het midden van het land. 

 

Belangstelling? Bring yourself! 

We nodigen u uit uw aanmelding te motiveren. Voeg een korte beschrijving toe van uw corporatie. 

Daarnaast ontvangen wij graag een korte beschrijving van (uw ervaringen met) de manier waarop uw 

corporatie stakeholders betrekt en uw belangrijkste leerpunten daaruit. Een oriënterend gesprek kan 

onderdeel uitmaken van de selectie van deelnemers. Wilt u actief deelnemen aan dit leertraject? Meld 

u dan aan bij Pieter van Hulten (Aedes) of Paul Doevendans (Atrivé). Ook als u niet actief wilt 

deelnemen, maar wel een leerzaam praktijkvoorbeeld hebt, dan horen wij graag van u. 

 

Contactgegevens: 

Pieter van Hulten (Aedes), p.vanhulten@aedes.nl, 06 53 40 35 24. 

Paul Doevendans (Atrivé), p.doevendans@atrive.nl,  06 53 92 51 89. 

 

 

 

Project stakeholdersinvloed, legitimatie en participatie 

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

Aedes. Het project telt in totaal drie pilots. De andere twee richten zich op de instelling van een 

corporatieraad en de versterking van huurdersparticipatie. Het project als geheel wordt begeleid door 

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

ondersteund door onderzoeks- en adviesbureau Atrivé. 
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