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Inleiding 

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

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

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

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

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

andere corporaties mee aan de slag kunnen. Deze is te vinden op www.aedes.nl/legitimatie. Verderop in 

deze inleiding staat de inhoud van de toolbox beschreven.  

 

Handleiding Corporatieraad 

Onderdeel van de toolbox is deze handleiding, met informatie over het op- en inrichten van een 

Corporatieraad en de eerste praktijkervaringen van corporaties daarmee. De inhoud is gebaseerd op 

waarnemingen, conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit een pilots met vijf corporaties: 

Leystromen (Gilze en Rijen), Stek Wonen (Lisse), Uwoon (Harderwijk), WonenLimburg (Limburg) en 

Woonmensen (Apeldoorn). 

 

Wat zit er in de toolbox legitimatie? 

Naast deze handleiding vind je de volgende informatie 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. 

 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/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
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
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1. Achtergrond en betekenis Corporatieraad 

 

Waarom een Corporatieraad? 

Is het legitimatieprobleem van woningcorporaties – en vele andere instituten - te ‘reduceren’ tot een 

‘structuurfout’ in de governance van maatschappelijke organisaties? De overtuiging die schuilgaat achter 

de start van de Aedespilot Corporatieraad gaat uit van een veel groter vraagstuk. 

Maar die zogenaamde ‘structuurfout’ is er wel. In 2014 pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) in zijn publicatie Van tweeluiken naar driehoeken daarom voor het instellen van 

een nieuw orgaan bij maatschappelijke organisaties; een orgaan met belanghebbenden, in staat om 

tegenkracht en –spel te bieden aan besturen en raden van commissarissen van onder meer 

woningcorporaties. Dit beeld komt ook terug in rapporten vanuit de politiek (Ver van Huis; rapport 

Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties) en de sector (Balans verstoord en Balans Hersteld, 

Aedes). Vijf corporaties experimenteerden met het concept van de Corporatieraad om invulling te geven 

aan het instellen van een nieuw orgaan. Dit nieuwe orgaan is niet bedoeld om de ‘toezicht-drukte’ rond 

corporaties te vergroten maar juist om een meer ‘dwingende verbinding’ met de lokale en regionale 

samenleving te organiseren en de rauwe werkelijkheid uit de leefwereld op de tafel van de bestuurders 

en commissarissen te krijgen. 

 

Langer al was er in zowel Haagse politiek als binnen de sector zelf onvrede over het onduidelijke 

eigenaarschap van maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. De maatschappelijke erkenning 

en vertrouwen in de aansturing van woningcorporaties was kwetsbaar doordat corporaties geen 

bedrijven zijn met aandeelhouders of een eigenaar, geen overheidsorganisatie zijn met een 

democratisch gelegitimeerd bestuur en niet (langer) een vereniging zijn met lidmaatschapsstructuur. Dit 

punt is nog steeds niet opgelost, ook niet met de recente versterking van overheidsinvloed en 

aanscherping van wetgeving. Een stevige vorm van ‘maatschappelijke (mede)zeggenschap’ kan mogelijk 

op dit gevoelige punt van maatschappelijke erkenning en het vertrouwen, invulling geven. 

 

Rauwe werkelijkheid naar binnen halen 

Een nieuw orgaan, als ‘derde laag’ naast bestuur en intern toezicht, lijkt een simpele oplossing voor dit 

gevoelige vraagstuk. Maar er is meer aan de hand. Breed in de samenleving is 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 zijn uitingen te zien van maatschappelijke verwijdering, vervreemding en 

uitsluiting ondanks de ambities van de inclusieve samenleving. Veel bewoners (hier: huurders) voelen 

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

horen en niet gehoord worden door organisaties en personen die in belangrijke mate hun woon- en 

leefomgeving bepalen. En dat terwijl ze wél alle mogelijkheden hebben om hun geluid te laten horen en 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3wsa0nMHPAhUGVhQKHX4yDuYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wrr.nl%2Ffileadmin%2Fnl%2Fpublicaties%2FPDF-Rapporten%2FVan_tweeluik_naar_driehoek.pdf&usg=AFQjCNGpvEHqHUccaxa1565XfXLg8ClsIg&bvm=bv.134495766,d.d24
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/pew
https://aedescms.getbynder.com/compact/?mediaId=BE4448AD-15A4-4E2C-9B1F3989D7771871
https://aedescms.getbynder.com/compact/?mediaId=63A419D9-55E6-458D-835F143C8C39FDEB
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volop wensen hebben om gehoord te worden. Maar wie luistert er naar en kan ervoor zorgen dat er ook 

daadwerkelijk iets mee gebeurt? 

 

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

kunnen hebben op hun eigen wonen en leven. De instituten uit het traditionele maatschappelijk 

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

organisaties is richt zich maar zeer beperkt op de leefwereld met de alledaagse werkelijkheid van haar 

gebruikers en belanghebbenden. Sommige woningcorporaties hebben maatschappelijke adviesraden die 

worden ingezet om het beleid te toetsen en advies te vragen over de strategie. Op zich is dat een 

legitieme verbinding, maar die leidt niet tot het ophalen van maatschappelijke vraagstukken en het 

afleggen van verantwoording aan een derde laag. De ‘rauwe werkelijkheid’ van die laag blijft daarmee 

onbereikbaar. 

 

Verantwoording en betrokkenheid bij leefwereld ontbreekt 

Woningcorporaties en andere organisaties in het maatschappelijk middenveld zijn geboren in de 

informele leefwereld van mensen en hun gemeenschappen en getogen in de formele systeemwereld, 

waarin ze functioneren en verantwoording afleggen. De leefwereld speelt daarin een beperkte rol, terwijl 

de dagelijkse handelingspraktijk van corporaties juist daarop is gericht. Eerder is al aangegeven dat er 

sprake is van een weeffout in de governance, maar deze betreft niet zozeer het gemis van ieder 

willekeurige extra orgaan. Wat ontbreekt is de verantwoording richting de leefwereld en de daarbij 

horende oprechte betrokkenheid. Het instellen van een derde laag die vanuit de leefwereld de opgave 

van corporaties agendeert en toetst, kan hiervoor een oplossing bieden. Maar als een dergelijk orgaan 

verwordt tot een extra instituut vanuit de systeemwereld, zal dit eerder de kloof vergroten: weer een 

orgaan van professionals die op basis van expertise weten hoe de leefwereld verbonden en getoetst 

moet worden.  

 

Bestuurlijke moed is nodig om als woningcorporatie te komen tot een meer egalitaire verhouding met de 

leefwereld van de lokale en regionale bewoners, huurders en belanghouders. 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, die de rauwe werkelijkheid 

op tafel kan leggen en wordt ook 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. De definities en de betekenisgeving vanuit de leefwereld van deze groep zijn maatgevend voor 

het beleid van de corporatiebestuurder. Die voelt bovendien de sociale plicht om zich te verantwoorden 

richting deze groep over de kwesties die zijn geagendeerd. Op deze manier kan de leefwereld (de rauwe 

werkelijkheid en oplossingsgerichte kennis) van lokale en regionale bewoners met hun dagelijkse 

ervaringen, gezond verstand en met de behoeften ertoe te doen, opnieuw worden verkend. De 
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Corporatieraad kan daadwerkelijk invulling geven aan de derde laag die uitgaat van de leefwereld en 

deze een meer prominente plaats geeft in de systeemwereld.   

 

De Corporatieraad wil een bijdrage leveren aan: 

 Het verminderen van de groeiende tweedeling tussen de systeemwereld van de bestuurlijke 

instituties en de leefwereld van bewoners en hun gemeenschappen. 

 De ontwikkeling naar een inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis kan zijn, 

maatschappelijke vraagstukken kan agenderen en kan bijdragen aan zingeving en 

oplossingsrichtingen. 

 Het organiseren van nieuwe vormen van betrokkenheid, invloed en zeggenschap, die invulling 

geven aan zelfregie en participatie. 

 De corporatie verbinden met de leefwereld van bewoners en belanghouders en daarmee 

invulling geven aan het vraagstuk van maatschappelijk eigenaarschap, tegenkracht en 

zeggenschap over corporaties. 

 Een oplossing bieden voor de weeffout in de governance van maatschappelijke organisaties, in 

het bijzonder woningcorporaties door invulling te geven aan de derde laag. 

 

Bij voorgaande analyse is inspiratie voorhanden vanuit wetenschap en praktijk in verwante 

maatschappelijke domeinen, zoals: 

 Filosofische, sociologische en bestuurskundige gedachten over het (anders) inrichten van de 

samenleving en anders vormgeven van ‘maatschappijsturing’. 

 Ervaringen met verwante modellen, zoals die van verenigings- en coöperatieraden en van 

bestaande maatschappelijke adviesraden. 

 

 

Voor verdere verdieping en inspiratie verwijzen we daarom naar de bijgaande 

documenten: 

 Legitimatie: naar een hernieuwing van balans, essay begeleidingscommissie 

Corporatieraad 

 Referenties voor de Corporatieraad, essay van Gert van Dijk 

 Onderscheid Corporatieraad en Maatschappij(advies)Raad  

 Voorstel honorering Corporatieraad 

 

 

https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=F4931938-B1B5-4635-B881360541A2C299
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=97DDADC6-F953-467E-88D54DA320A54818
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=6DD270F4-B59F-4F98-85B091E1C16B52C6
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=1C29C16C-4285-455E-819702FDCB207848
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2. Wat is en doet een Corporatieraad? 

 

De Corporatieraad is een innovatie in de maatschappelijke governance van corporaties en in het 

organiseren van maatschappelijke verbindingen. Voor de (institutionele) belanghouders hebben 

woningcorporaties wettelijk verplichte organen (bijv. de huurdersorganisatie) of stellen 

woningcorporaties zelf maatschappelijke adviesraden in om stakeholders invloed te laten uitoefenen op 

de woningcorporatie en haar handelen (zie Handleiding praktijkvoorbeelden stakeholderinvloed).  

 

De Corporatieraad gaat een stap verder in het organiseren van lokale betrokkenheid en heeft ook een 

ander vertrekpunt. Corporaties vervullen een maatschappelijke taak in een specifieke regio of gemeente. 

Over de betekenis daarvan en de wijze van invulling ontstaan verschillende beelden in de lokale 

samenleving. Die beelden zijn maatgevend voor de verbinding met de samenleving. Zij 

vertegenwoordigen een lokale rauwe werkelijkheid waarin aanwijzingen liggen besloten om de 

verbinding met de lokale samenleving te versterken, de betrokkenheid te vergroten, de beleidsagenda 

en zelfs de maatschappelijke doelstelling van de corporatie te (her)formuleren. En, in sommige situaties, 

het sociaal ondernemerschap binnen de lokale gemeenschap te versterken. Immers: wanneer de 

corporatie iets niet (alleen) op zich kan nemen, bijvoorbeeld vanwege vigerende wet- en regelgeving, 

staat niets een burgerinitiatief in de weg om die specifieke kwestie wel op te pakken. 

 

Hoe wordt de agenda vastgesteld? 

De Corporatieraad is bedoeld om die rauwe werkelijkheid, die ongepolijste beelden vanuit de lokale 

gemeenschap, op de bestuurstafel van de woningcorporatie te leggen. Dat gebeurt met behulp van een 

(gezaghebbend) onafhankelijke voorzitter die de leden van de Corporatieraad uitnodigt om de 

verschillende kwesties die er volgens de deelnemers en hun netwerk toe doen, in te brengen en 

gezamenlijk te beoordelen. Niet de woningcorporatie bepaalt de agenda maar de spontane inventarisatie 

door de Corporatieraad van gevoelige kwesties, kwesties die er toe doen. Kortom, het initiatief ligt bij de 

Corporatieraad, waarin deelnemers samen de agenda bepalen, aan de slag gaan met problemen en de 

oplossingen van bepaalde kwesties. De Corporatieraad gaat dus vanuit de lokale kennis van de 

deelnemers ook aan de slag met oplossingsrichtingen. Daar kunnen nieuwe vormen van sociaal 

ondernemerschap uit ontstaan die bijdragen aan de versterking van betrokkenheid en aan versteviging 

van de lokale samenleving. Bijvoorbeeld doordat de deelnemers uit de Corporatieraad zelf een vraagstuk 

op zich nemen en een oplossingsrichting tot uitvoering brengen.  

 

De Corporatieraad is een nieuw concept, een nog niet bestaand orgaan van de woningcorporatie – en 

samenleving - dat de samenleving in staat moet stellen invloed uit te oefenen op het beleid van 

woningcorporaties door aandacht te vragen voor kwesties die er toe doen. Maar ook draagt de 

Corporatieraad bij aan ontsluiting van lokale kennis, lokale betrokkenheid en het organiseren van 

http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
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oplossingsrichtingen voor kwesties die urgent zijn. De Corporatieraad kan daarmee druk uitoefenen op 

de woningcorporatie en ervoor zorgen dat maatschappelijke kwesties daadwerkelijk worden opgepakt. 

Voor de woningcorporatie en haar partners kan de Corporatieraad tevens een extra bron zijn voor 

burgerinitiatief en sociaal ondernemerschap.  

 

Hoe ziet een corporatieraad eruit? 

De Corporatieraad is in de pilotfase (2015-2016) en nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar wordt al 

wel in praktijk gebracht bij vijf woningcorporaties. Vanuit concept, in overleg en praktijk tekenen de 

grondbeginselen voor een Corporatieraad zich als volgt af: 

 

 De Corporatieraad bestaat uit 12 tot 20 personen die onder (bege)leiding van een 

onafhankelijk voorzitter inbrengen wat de gemeenschap ervaart. 

 Deelnemers komen uit die lokale gemeenschap om zo goed mogelijk de kwesties die er in 

de lokale gemeenschap toe doen te kunnen verwoorden. Denk aan: werklozen, huisartsen, 

huisvrouwen, imams, hulpverleners, huurders, wijkagenten, jongeren, en ondernemers. Zij 

zijn geen institutionele vertegenwoordigers van publieke of private partijen, maar mensen 

van wie aannemelijk is dat zij weten wat er in de verschillende groepen van de lokale 

samenleving omgaat. Het gaat er hierbij om wie men kent en wat men weet van wat er 

speelt in de wijk, niet om wat men gestudeerd heeft. 

 De Corporatieraad is geen belangenverdediger van de huurdersorganisatie. Wel is in de 

Corporatieraad altijd een aantal huurders (zonder last of ruggespraak) vertegenwoordigd 

met hun eigen inbreng, vanuit in de eerste plaats het gezichtspunt van huurders. 

 De Corporatieraad kan gezien worden als een vorm van georganiseerde legitimatie (voor de 

corporatie) en maatschappelijke medezeggenschap (van de samenleving). 

 Ten opzichte van bestaande vormen van invloed van belanghouders ligt het essentiële 

verschil in afwezigheid van institutionele belangenvertegenwoordiging (leden zijn dit niet) 

en in de omkering van het initiatief, de agenda en regie: die ligt fundamenteel bij de 

Corporatieraad (samenleving). De corporatiemedewerkers (bestuurders, MT of anderszins) 

mogen aanwezig zijn maar horen of lichten toe en hebben verder geen sturende rol. De 

onafhankelijk voorzitter van de Corporatieraad heeft toegang tot alle gremia van de 

woningcorporatie om de Corporatieraad-agenda en de bestuurlijke agenda af te stemmen. 

 De Corporatieraad is geen bestuur, geen raad van toezicht en geen adviesorgaan. De 

Corporatieraad heeft als voornaamste taak het agenderen van (lokale) kwesties die ertoe 

doen en lokale betrokkenheid organiseren om kwesties op te lossen. De corporatiesector is 

veranderd en de toegevoegde waarde ligt steeds meer op het lokale en regionale niveau. 

Mensen op lokaal niveau zetten de toon en dus is het van belang om die lokale kennis op te 

halen. 
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 De Corporatieraad brengt de rauwe werkelijkheid, het onzuivere geluid van de straat, de 

weergave van de werkelijkheid in de leefwereld van ‘gewone mensen’, vanuit ‘het hart’. Dit 

gebeurt door het directe contact met de ‘achterban’, de thematiek, de samenstelling en 

taal/communicatie. Het gaat hier niet om wat je weet (kennis/ intellectueel/jargon), maar 

wat je hebt ervaren en namens wie je dit verwoordt (lokale netwerken, sentimenten in 

straten of buurten). 

 De Corporatieraad formuleert en weegt tijdens de vergadering op basis van gesprekken van 

de deelnemers met elkaar de kwesties die er toe doen. De raad kan thema’s formuleren en 

deze agenderend aan het bestuur voorleggen. De raad geeft dan aan op welke criteria zij 

behandeling van een thema door het bestuur zal beoordelen (de Corporatieraad geeft aan 

hoe het maatschappelijk rendement wordt bepaald). Daar ligt een aanwijzing voor de 

maatschappelijke opdracht voor de woningcorporatie. 

 In het algemeen toetst de Corporatieraad of het bestuur van de woningcorporatie de 

aangedragen kwesties in voldoende mate oppakt. 

 De Corporatieraad is ook in de gelegenheid te toetsen of het bestuur van de 

woningcorporatie de kwesties die ertoe doen, in voldoende mate oppakt en daarover 

verantwoording van de corporatie (bestuurder) te vragen. 

 De Corporatieraad heeft een stevige status: primair op basis van betekenis, kracht, invloed 

en verbinding (in en na het experiment wordt verkend in hoeverre formele 

verankering/bevoegdheden/verantwoordelijkheden wenselijk en nodig zijn). 

 De kennis die een Corporatieraad inbrengt is uniek en derhalve van groot belang, voor het 

corporatiebestuur, maar ook voor de raad van commissarissen (RvC). De wijze waarop de 

RvC met deze kennis omgaat en behandelt in zijn toezichthoudende taak is uiteraard 

formeel en strikt gescheiden van het optreden van de Corporatieraad. Wel kunnen 

toezichthouders welkom zijn om bijeenkomsten van de raad bij te wonen.  

 de Corporatieraad is niet: een nieuw bestuur en evenmin een geïnstitutionaliseerd advies- 

of belanghoudersorgaan met experts/beleidsmensen of institutionele belanghouders! 
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3. Inrichting Corporatieraad: taak en 
samenstelling 

 

Een Corporatieraad bestaat uit circa 12 tot 20 geselecteerde personen die in staat zijn de rauwe 

werkelijkheid uit het werkgebied van de betreffende woningcorporatie voor het voetlicht te brengen. 

Daarmee geeft zij een belangrijke aanwijzing aan de corporatie voor de op te stellen maatschappelijke 

agenda en het na te streven maatschappelijk rendement. De Corporatieraad krijgt een eigen positie in 

de organisatie en speelt een essentiële rol in de (maatschappelijke) governance van de 

woningcorporatie. De Corporatieraad krijgt de ruimte en bevoegdheid om onderwerpen op de agenda 

van het bestuur te plaatsen en de voortgang daarvan te toetsen aan de hand van criteria die de raad zelf 

vaststelt. Deze onderwerpen hebben betrekking op de inkleuring van de maatschappelijke opdracht, te 

realiseren maatschappelijke opbrengsten (‘rendementscriteria’) en te maken keuzes door de 

woningcorporatie. Daarbij is het mogelijk dat de Corporatieraad thema’s of vraagstukken aan de orde 

stelt die niet (noodzakelijk) tot de taak- en rolopvatting van de corporatie behoren, maar waarin de 

woningcorporatie wel van betekenis kan zijn, kan verwijzen of andere maatschappelijke organisaties of 

sociale ondernemers kan aanzetten tot actie. Hoe dan ook, wat de Corporatieraad op de bestuurstafel 

brengt is niet vrijblijvend, vereist bestuurlijke (re)actie en bij achterwege blijven daarvan kan de 

Corporatieraad het bestuur van de corporatie daarop aanspreken. 

 

Hoe formaliseer je bevoegdheden en verantwoordelijkheden? 

De Corporatieraad is (mogelijk op termijn) bevoegd om ‘maatschappelijke decharge’ voor de geleverde 

inzet en prestaties te verlenen of te onthouden. Dat uitspreken van de decharge (en vastlegging in 

jaarverslag) kan bijvoorbeeld eenmaal per jaar, in een bijeenkomst waarin de woningcorporatie zich 

verantwoordt. Ook in de vierjaarlijkse visitatie doet zich de gelegenheid voor tot maatschappelijke 

decharge. De mogelijkheid bestaat om ook statutaire bevoegdheden in de sfeer van het (voordragen 

voor) benoeming, schorsing en ontslag van de raad van toezicht bij de Corporatieraad neer te leggen, 

alsmede bepaalde rechten tot enquête. 

 

Afgesproken is om de formele bevoegdheden en verantwoordelijkheden (vooralsnog) niet als verplichting 

door te voeren. In dit stadium kan formalisering de ontwikkeling van substantie in de weg staan. 

Bovendien lijkt formalisering (iets van de ‘institutionele en toezichthoudende wereld’) op gespannen voet 

te staan met de ratio van ruimte geven aan de rauwe werkelijkheid (de leefwereld). Wel wordt het 

belangrijk geacht de Corporatieraad een stevige, verplichtende status en betekenis te geven. Gezocht 

wordt daarvoor in eerste instantie naar een niet-formeel fundament. In de eerste plaats wordt deze niet-

formele positie bepaald door het bestuur van de corporatie en het functioneren van de Corporatieraad. 

Op een later moment kan alsnog worden besloten deze status formeel te verankeren of bekrachtigen. 

Dat is echter niet de essentie van deze wijze van legitimatie. 
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Het is vooralsnog aan het bestuur en de Corporatieraad zelf om de raad een stevige positie in de 

governance van de woningcorporatie te geven, met eigen rol en verantwoordelijkheden en desgewenst 

ook enkele bevoegdheden. Deze zijn anders en gaan verder dan de maatschappelijke (advies)raden die 

in de afgelopen jaren door woningcorporaties in het leven zijn geroepen. Met de instelling van deze 

Corporatieraad geeft een woningcorporatie structureel invulling aan de principes van legitimering en 

maatschappelijke governance. Deze stap is in lijn met ideeën en opvattingen zoals neergelegd in het 

coöperatieve denken (bijvoorbeeld model PGGM), tegenkracht (checks and balances), toetsing vanuit de 

zogenoemde derde laag (Van tweeluik naar driehoeken, WRR 2014) en met de 

belanghebbendenvertegenwoordiging (in de destijds voorgenomen Wet op de Maatschappelijke 

Onderneming). De betekenis en het opereren van de Corporatieraad is echter nadrukkelijk daarvan 

onderscheidend.  

 

Tijdelijk convenant 

Het oprichten van een Corporatieraad vereist maatwerk. Daarom verdient het aanbeveling om de 

invulling, rol en bevoegdheden van de Corporatieraad in een tijdelijk convenant vast te leggen en 

hieraan een evaluatie te verbinden. Dit convenant is in beginsel opzegbaar en kan worden verlengd. 

Tevens zal bij het opstellen van het convenant de missie en visie (en kernwaarden) van de 

woningcorporatie worden meegenomen. Vanzelfsprekend zal het bestuur erop toezien dat zowel de raad 

van commissarissen als de huurdersorganisatie(s) instemmen met komst van de Corporatieraad en de 

inhoud van het convenant.  

 

De Corporatieraad is complementair aan de huurdersorganisatie. In die raad zullen ook altijd een aantal 

huurders (zonder last- of ruggenspraak) zijn vertegenwoordigd. Zoals eerder gezegd gaat het bij 

legitimatie niet om bevoegdheden en formele posities, maar om nieuwe verbinding. Het gaat niet om 

wat je bent of waarvoor je doorgeleerd hebt, maar namens wie je spreekt en wat je hebt gezien en 

ervaren. Formaliteiten en bevoegdheden zijn verstikkend gebleken als het gaat om legitimatie, een 

gezonde balans tussen gedisciplineerd vertrouwen en georganiseerd wantrouwen. Kortom: democratie. 

 

Wat is de verhouding tussen de een Corporatieraad en de huurdersorganisatie? 

Het is belangrijk om de positie van de Corporatieraad ten opzichte van de wettelijke huurdersorganisatie 

te duiden. Corporatie zouden niet bestaan als er geen huurders waren, huurders zijn onlosmakelijk 

verbonden met de corporatie en daarom zeer belangrijke belanghebbenden of  stakeholders van 

diezelfde corporatie. De manier waarop corporaties met hun huurders omspringen, overleggen of samen 

werken is deels vastgelegd in interne stukken en deels in formele wetgeving: De Overlegwet. Huurders 

zijn echter niet de enige stakeholders die een corporatie heeft. Dit komt door de rol die corporaties 

vervullen en de maatschappelijke opdracht die zij hebben: het bouwen en beheren van vastgoed voor 

huidige en toekomstige generaties binnen leefbare, veilige en vitale wijken en het leveren van 
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woongenot aan alle bewoners.  

 

Om recht te doen aan alle andere stakeholders van een corporatie (o.a. toekomstige huurders, 

gemeenten, ondernemers, kopers) is de Corporatieraad een goede aanvulling op het huidige systeem. 

De huurdersorganisatie dient belangen van (vooral) de huidige huurderspopulatie. De Corporatieraad 

dient belangen van een bredere doelgroep (wel zitten er ook altijd huurders in de Corporatieraad!) en 

van een gemeenschap als geheel. Die raad zoomt niet zozeer in op (ver)huurkwesties, maar op 

maatschappelijke thema’s die in de wijken en gemeenschappen spelen. De verplichting tot het hebben 

van overleg met een huurdersorganisatie is wettelijk vastgelegd, de Corporatieraad is dat niet. De 

Huurdersorganisatie en de Corporatieraad zijn derhalve complementair aan elkaar (bestaan naast 

elkaar). De komst van een Corporatieraad is niet gericht op verdringing (‘Er komt een Corporatieraad 

dus de huurdersorganisatie kunnen we afschaffen’) en ook niet gericht op concurrentie. Sterker nog: de 

huurdersorganisatie kan zich laten verrijken met wat er door de Corporatieraad is besproken en deze 

punten ook meenemen in de gesprekken over prestatieafspraken, waarin de huurdersorganisatie sinds 

de nieuwe Woningwet deelneemt. 

Dat ook Aedes en haar leden de huurdersorganisatie en Corporatieraad als complementair aan elkaar 

zien blijkt ook uit het feit dat er naast de pilot rond het oprichten van een Corporatieraad een pilot bij 

acht corporaties en huurdersorganisaties liep rond het versterken van huurdersparticipatie (i.s.m. de 

Woonbond). 

 

Hoe werkt een Corporatieraad? 

De Corporatieraad is probleemwaarnemend en -signalerend, mede agendazettend en toetsend.  

De raad bepaalt zelf haar agenda en kan besluiten om onderwerpen die regelmatig terugkomen in het 

gesprek op de agenda van het bestuur te plaatsen. Te denken valt aan lokale maatschappelijke 

kwesties, ervaringen, terugkerende kritische incidenten, klachten en/of nieuwe perspectieven en 

tendensen die binnen het netwerk van stakeholders opkomen. Het gaat hier om onderwerpen die op 

basis van eigen waarnemingen in de maatschappelijke praktijk en vooral in gesprekken met personen in 

de samenleving (en niet op basis van rapporten) komen bovendrijven. De leden van de Corporatieraad 

hebben dus een haalplicht richting hun relatienetwerk en de samenleving en een brengplicht richting de 

bestuurder van de woningcorporatie. De leden zijn géén belangenbehartiger van een stakeholdergroep; 

ze zitten er wél om de rauwe werkelijkheid op een voor de stakeholders herkenbare manier te 

bespreken. 

 

Het is niet de taak van de Corporatieraad om (formeel) te adviseren of om gewenste keuzes en 

maatregelen zelf tot stand te brengen. Net zoals de leden van de Corporatieraad vertegenwoordigt hij/zij 

geen belang van een bepaalde groep. De Corporatieraad gaat immers niet op de stoel van de 

beleidsadviseur of bestuurder zitten, maar oefent wel invloed uit. De raad biedt de (vooral luisterende) 

bestuurder een beeld van de perspectieven die aan de orde zijn, helpt de maatschappelijke opdracht en 
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de te hanteren rendementscriteria daarvan te definiëren en geeft aan welke criteria de raad hanteert om 

bestuurlijke maatregelen te toetsen. De Corporatieraad is niet het aangewezen orgaan om de discussie 

rond bedrijfsvoering te voeren. Dit doet de bestuurder met de raad van commissarissen. 

 

Wat is het profiel van de leden van een Corporatieraad? 

De leden van de Corporatieraad staan midden in de samenleving. Zij worden geconfronteerd met 

maatschappelijke vraagstukken die ook de woningcorporatie raken. De leden van de Corporatieraad 

kunnen worden gezien als woordvoerders die gevoelens, ervaringen en verwachtingen van stakeholders 

voor het voetlicht weten te brengen, zonder dat zij daarvan ‘last’ ervaren. Het gaat om mensen met 

samenlevingssensitiviteit die gebaseerd is op de eigen ervaring met relaties en hun vraagstukken. De 

leden van de Corporatieraad hebben contact met hun netwerk in de rauwe werkelijkheid en kunnen deze 

personen en groep(en) en hun werkelijkheid sprekend vertegenwoordigen. Samen zorgen de leden van 

de raad voor een brede maatschappelijke oriëntatie en vertegenwoordiging. Essentieel is verder dat de 

leden van de Corporatieraad hun bevindingen delen. Het moment van vergaderen is dan ook van grote 

betekenis. 

 

De leden van de Corporatieraad zijn géén professionele vertegenwoordigers die maatschappelijke 

ervaringen vertalen in beleidsadviezen of -voorstellen. Het zijn ook geen bestuurs- en beleidstijgers die 

jargon hanteren of sociaal wenselijke thema’s agenderen. Het zijn mensen die zonder verdraaiingen de 

werkelijkheid van bepaalde groepen verwoorden en daarbij ook pijnlijke onderwerpen niet vermijden. 

Door de diversiteit binnen de Corporatieraad krijgt de volle maatschappelijke werkelijkheid kleur in de 

verschillende verhalen, beelden en patronen die worden neergelegd. Deelnemers van de Corporatieraad 

kunnen per deelnemende woningcorporatie verschillen en iedereen van boven de 16 jaar oud is welkom 

om deel te nemen ongeacht achtergrond. Gedacht kan worden aan personen die bekend zijn met en/of 

werkzaam zijn in/voor: de jeugdzorg, de mantel- of thuiszorg, de politie, het maatschappelijk werk, de 

lokale sportclub, de schuldsanering, een VvE of bewonersinitiatief, de retail, het onderwijs, de zorg of 

arbeidsparticipatie. Ook personen met goede kennis van het echte leven van mensen zijn welkom, zoals 

een huisarts, een huisvrouw of een werkloze uit de wijk. Natuurlijk mogen ook huurders niet ontbreken. 

Bijzondere expertise kan ad hoc per onderwerp/thema worden uitgenodigd. Steeds is het criterium of de 

leden en de Corporatieraad als geheel kunnen bijdragen aan de formulering van de maatschappelijke 

opdracht en de maatschappelijke rendementscriteria op basis van een krachtige verbinding met hun 

achterban. Bij de start van de pilots hebben woningcorporaties op verschillende wijzen groslijsten van 

potentiële leden tot stand gebracht en deze benaderd voor deelname. In een later stadium zal het vooral 

de Corporatieraad zelf zijn die voor aanvulling en opvolging zorg gaat dragen. Een lid heeft een 

gemiddelde zittingstermijn van twee jaar (zes á acht vergaderingen). 
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Competenties lid Corporatieraad: 

 Is lokaal verankerd: heeft een lokaal/regionaal netwerk. 

 Kan de geluiden vanuit de samenleving en zijn specifieke domein en netwerk inbrengen. 

 Kan kwesties overbrengen in de (ongepolijste) taal waarin deze zijn gehoord. 

 Is authentiek en vertrouwenwekkend. 

 Zoekt niet vooraf de nuance en vervalt niet in al te grote redelijkheid, maar weet de rauwe 

werkelijkheid te verwoorden. 

 Is in staat de denkkracht, daadkracht en vakmanschap van de hele Corporatieraad te benutten en 

boven eigen belang/perspectief uit te stijgen. 

 Kan conflicten relativeren. 

 Beseft een representerende taak te hebben. 

 Werkt aan wederzijds respect en is samenwerkingsgericht. 

 Dient het collectief belang i.p.v. het individueel belang. 

 

Wie zit een Corporatieraad voor en welk profiel past daarbij? 

De Corporatieraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter organiseert het 

goed functioneren van de raad zoals; het gesprek in de raad, de rolvastheid van de raad, de relatie met 

bestuur en raad van commissarissen in de vergaderingen. De voorzitter fungeert als procesbegeleider, 

zorgt voor een veilig klimaat en stimuleert deelnemers om hun ervaringen uit de rauwe werkelijkheid in 

te brengen en zorgt ervoor dat er ruimte is voor anders kijken, denken en doen. Ook zorgt de voorzitter 

ervoor dat de ingebrachte individuele ervaringen niet verdampen in breed maatschappelijke 

vraagstukken, maar juist uitnodigen tot maatwerkoplossingen. Aan het eind van een vergadering 

inventariseert de voorzitter de opbrengsten en prioriteert of categoriseert deze samen met de 

deelnemers. Met deze inventarisatie kan de woningcorporatie verder aan de slag. 

 

Daarnaast zorgt de voorzitter voor een agenda voor het overleg. De voorzitter wordt bij de 

agendabepaling bijgestaan door een kleine ad hoc agendacommissie bestaande uit leden van de 

Corporatieraad. Hij/zij kan zich ook laten bijstaan door medewerkers van de corporatie. 

 

Competenties voorzitter: 

 Is lokaal/ regionaal verankerd: kent de “couleur locale”. 

 Kan een veilig klimaat kweken waar alle deelnemers zich gehoord en gerespecteerd voelen. 

 Kan de geluiden vanuit de Corporatieraad goed samenvatten en bij de corporatie 

verderbrengen. 

 Heeft natuurlijk gezag en deinst niet terug om ook moeilijke kwesties over te brengen aan de 

bestuurder. 

 Is authentiek en vertrouwenwekkend. 
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 Weet hoe hij/zij niet vooraf de nuance moet zoeken (in redelijkheid vervallend), maar weet de 

rauwe werkelijkheid op te roepen en deze goed samen te vatten en/of te prioriteren 

 Is in staat  de denkkracht, daadkracht en het vakmanschap van de hele Corporatieraad te 

benutten. 

 Kan conflicten in het juiste perspectief zetten. 

 Beseft een representerende taak te hebben. 

 Werkt aan wederzijds respect en is samenwerkingsgericht. 

 Is pro-actief in het nabellen van afwezige deelnemers. 

 

In de pilotpraktijk bleek het voor de voorzitter niet altijd eenvoudig om een nieuw gremium als de 

Corporatieraad vorm te geven en hun rol goed te spelen; hierover staat meer te lezen in de bijlagen 

behorende bij deze notitie over de Corporatieraad. 
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4. Stappenplan: Inrichting Corporatieraad 

 

Wat moet ik doen om een Corporatieraad in te kunnen stellen? 

 

Het inrichten van een Corporatieraad verloopt (idealiter) volgens het onderstaande proces zo is gebleken 

tijdens de pilotfase. Alle corporaties die betrokken waren in de pilotfase gaven aan meerwaarde in de Cr 

te zien, die meerwaarde zit er ook in dat deelnemers elkaar buiten de Cr opzoeken, er veel korte lijnen 

ontstaan er betekenisvolle verhalen uit eigen praktijk worden verteld en er meer sociale verbondenheid 

ontstaat. Het oprichten van een Corporatieraad werd door de pilotcorporaties omschreven als een 

gezamenlijke reis, de Cr brengt de corporatie in verwarring, wat pilotcorporaties betreft mag dat vaak 

zelfs nog wat brutaler, krachtiger en scherper. Mooie opbrengsten werden geboekt door het stellen van 

hele concrete vragen.  

Om als corporatie te komen tot een Cr is het raadzaam de volgende stappen te volgen:  

 

stap 1: Oriëntatie op de Corporatieraad  

Bepalen nut en noodzaak, (beoogde) betekenis, ophalen en bespreken van verwachtingen. Inzamelen 

informatie over legitimatie en de werking van een Corporatieraad. 

Betrokken zijn in elk geval: 

- intern (bestuur, RvC, corporatiemedewerker die de totstandkoming verzorgt) 

- extern (belanghouders, huurdersorganisatie) 

Dit proces neemt redelijk veel tijd nodig omdat er in eerste aanleg vooral intern behoorlijk veel geregeld, 

afgestemd en besproken moet zijn alvorens men kan overgaan tot de daadwerkelijke oprichting van een 

Corporatieraad. Ook tijdens de pilotfase is gebleken dat corporaties tijd nodig hadden om intern 

conceptueel op één lijn te komen en het format goed duidelijk te maken aan RvC en 

huurdersorganisatie. Een corporatie doet er goed aan voor deze eerste fase tenminste 3 maanden in te 

rekenen (mede afhankelijk van vergadermomenten, eventuele vakanties).   

 

Stap 2: Maatschappelijke ambitiebepaling 

Bij deze stap verkent de corporatie intern de vragen: ‘Hoe sta ik als woningcorporatie ‘in de wereld’?’ 

‘Welke ambities heb ik als het gaat om maatschappelijke verbinding, invloed en legitimatie? ’. De 

uitkomsten van deze vraag worden meegenomen bij stap 3.  

 

 Lees ook de handreiking maatschappelijke identiteit  

 

Stap 3: Schets van contouren, opstellen doelstelling en gewenste uitkomst 

Bij deze stap formuleert de corporatie wat de Corporatieraad voor de corporatie zelf, de lokale 

gemeenschap en de deelnemers kan en moet betekenen en worden kaders en condities benoemd. 

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


 

Handleiding Corporatieraad 

17/47 

 

 

 

 

 Lees ook de ervaringen van deelnemende corporaties aan de pilot Corporatieraad 

 

Stap 4: Communicatie, profiel opstellen, werving en selectie 

Betrokken in deze fase: omgeving, leden, voorzitter. 

Communiceer intern en extern om de Corporatieraad te profileren, te legitimeren en te vormen. 

Pilotcorporaties geven aan dat zij allen gebaat zijn bij een brede samenstelling van de Corporatieraad: 

huisarts, wijkagent, voedselbank, vluchtelingenwerk, ondernemer uit de wijk, ervaringsdeskundigen als 

een ex-dakloze, een werkloze huurder, een alleenstaande moeder, imam vanuit bestuur moskee, een 

jongere, een woningzoekende, een gemêleerd gezelschap dus met en zonder baan, wel of niet vanuit 

professie aanwezig. Ook de voorzitters hadden elk een andere achtergrond, variërend van hun beroep 

tot de ervaring die zij hadden in het vervullen van de voorzittersrol. In elk geval was het voor allen 

duidelijk dat het zijn van voorzitter van een Corporatieraad best ingewikkeld is: zo’n raad is immers 

geen bestuur, geen toezichthouder en geen adviesorgaan (wat dan wel? Conceptuele gesprekken en 

training zijn eigenlijk voor zowel corporatie als voorzitters onontbeerlijk) en de voorzitter dient de 

corporatie als toehoorder af en toe wel aan het woord te laten ter verduidelijking van casuïstiek, maar 

ervoor te waken dat de corporatie geen eigenaar wordt van de vergadering. Ook bleek het in de praktijk 

voor te komen dat deelnemers vaak als reflex meteen in oplossingenmodus schieten, of dat zij in ruil 

voor deelname aan de Corporatieraad om begunstiging vroegen met betrekking tot diensten van de 

corporatie. Hoe de Corporatieraad zich onderling tot elkaar en tot de corporatie dient te verhouden, 

welke rol de voorzitter daarin speelt en hoe de corporatie zich bij dit alles dient op te stellen vormde in 

de pilotfase interessante leermomenten en bleek in de praktijk smakelijke anecdotes op te leveren.   

 

Pilotcorporaties kwamen elk op andere manier tot de samenstelling van de Corporatieraad: in 

samenspraak met/via eigen netwerk of dat van de onafhankelijk voorzitter, door inspraak van alle 

corporatiemedewerkers (van receptie, F&C tot directie), door voorselectie vanuit MT, enz. In deze fase is 

het nog te vroeg om aanbevelingen te doen over de beste manier om de samenstelling te 

bewerkstelligen of kwaliteit/diversiteit te borgen. Zeker is wel dat deelnemers mee mogen doen voor een 

beperkte periode van 2 jaar en daarna hun eigen opvolging moeten organiseren waardoor de opvolging 

via de Corporatieraad zal gaan plaats vinden. 

 

 Lees de wervingsbrief die Leystromen heeft verstuurd om leden te werven voor de 

Corporatieraad 

 Bekijk het voorstel voor de honorering van deelnemers en voorzitter van de Corporatieraad dat 

voor deze pilot is ontwikkeld 

 

Stap 5: Organiseer een installatie/start(bijeenkomst) voor de Corporatieraad 

De startbijeenkomst is in veel gevallen door de Voorzitter benut om onderling kennis te maken, al dan 

niet aan de hand van een werkvorm of het uiteen gaan in kleinere groepjes, waarna de corporatie-

https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=1C29C16C-4285-455E-819702FDCB207848
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=1C29C16C-4285-455E-819702FDCB207848
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bestuurder werd uitgenodigd om te vertellen wat voor de corporatie de reden is geweest om te starten 

met de Corporatieraad (voorzien van context). Deelnemers kregen vervolgens de gelegenheid om uit te 

leggen wat hun betrokkenheid was en waarom zij gemotiveerd waren om deel te nemen aan de 

Corporatieraad. 

In sommige gevallen is er al een eerste ronde gedaan van het ophalen van thema’s die de leden graag 

verder zouden willen bespreken en op de agenda van de corporatie wilden krijgen. 

 

Stap 6: Richt als voorzitter de werkwijze en agendabouw van de Corporatieraad in en stel je 

als corporatie daarin bescheiden en dienstbaar op – je bent te gast-! 

De werkwijze van de Corporatieraad verschilde per corporatie. We geven hier weer welke bouwstenen 

volgens de voorzitters en corporaties het meest hebben bijgedragen aan succes, eigenlijk informatie 

voor de voorzitter van de Corporatieraad: 

 Organiseer een vergaderfrequentie van eens per kwartaal (gemiddeld 4 keer per jaar) 

 Wijs uit het midden van de Corporatieraad per vergadering een duo aan dat samen met de 

Voorzitter de volgende vergadering voorbereid. 

 Nodig voor alle vergaderingen ook de directeur-bestuurder én een beleidsmedewerker uit maar 

laat hen niet de agenda bepalen. Laat hen per vergadering terug koppelen en verantwoorden 

wat er met de signalen van de voorgaande vergadering is gedaan en op welke wijze de 

corporatie de input heeft verwerkt in beleid. 

 Kies steeds een andere vergaderplek, bijv. bij de organisatie van een van de deelnemers, in een 

buurthuis enz. 

 Geef deelnemers de kans iets te presenteren dat hen bezig houdt (thema). 

 Maak van besproken zaken een beknopt verslag of actiepunten lijstje en laat de rol van notulist 

door de corporatie verzorgen. 

 Schrijf als voorzitter zelf de Corporatieraad aan (niet via corporatie) en bel mensen na als zij 

niet aanwezig konden zijn. 

 Nodig een keer de voltallige RvC uit om van gedachten te wisselen, doe dit pas als de 

Corporatieraad tenminste 3 of 4 keer bijeen is geweest. 

 En last but not least ons advies aan de corporatie: geef als corporatie de deelnemers en de 

voorzitter een fatsoenlijk honorarium. 

 

Stap 7. Aan de slag in de Corporatieraad 

Pilotcorporaties gaven aan meerwaarde te ervaren van de Corporatieraad, tegelijk realiseren we ons dat 

we een beperkte pilotduur hebben gehad (in feite ongeveer een jaar waarin de corporaties drie tot zes 

bijeenkomsten hebben gehouden) met een beperkt aantal deelnemers. Om te spreken over opbrengsten 

richting governance vraagstukken, prestatieafspraken of maatschappelijk rendement is het simpelweg 

nog te vroeg. Wel kunnen we zeggen dat in algemene zin: 
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 De Corporatieraad een verzameling mensen brengt die op basis van hun achtergrond kan 

zeggen wat er speelt, stevig kan zijn en ook bereid is om zelf zaken te achterhalen. 

 De corporatie door deze brede groep een brede discussie krijgt met integrale vraagstukken die 

met behulp van inzet vanuit de corporatie ontrafeld kan worden: welke kracht heeft de 

corporatie qua kennis, capaciteit, netwerk, enz. 

 De Corporatieraad zorgt voor agendering en de corporatie aan het denken en aan het werk zet. 

 De introductie van de Corporatieraad mogelijk een start vormt voor het inregelen van ander 

model corporatie. 

 

Wat de corporaties en voorzitters nu al opgehaald, geagendeerd en in gang gezet hebben is aanzienlijk: 

 Agenderen van thema’s als psychiatrie, jeugd, ouderen, concentratie van problemen in 

specifieke wijken, vergunninghouders, participatiemaatschappij, werkloosheid, sociale 

betrokkenheid, woonvormen in de zorg, mantelzorgers die zelf zorg behoeven, verpaupering en 

eenzaamheid (bijv. bij beginnende dementie) en de rol van corporaties daarbij. 

 Op verzoek van de corporatie meeschrijven aan het ondernemingsplan. 

 Agenderen van leegstaand vastgoed en medewerking aan herbestemming. 

 Vergaderen samen met de RvC en op die manier invloed uitoefenen. 

 

Bij het inrichten en werken met een Corporatieraad lopen deelnemers tegen een aantal vragen aan, 

zoals:  

 Het tempo van de deelnemers (snel) versus tempo corporatie, hoe voorkom je teleurstelling? 

 De vraag of alles wel bij de corporatie thuis hoort wat er besproken wordt?  

 Er is veel energie onder deelnemers om dingen aan te pakken maar tegelijkertijd ook het gevoel 

van hopeloosheid als je de verhalen uit de rauwe werkelijkheid hoort. Hoe ga je om met 

schijnbaar uitzichtloze casuïstiek? 

 De wereld van de straat is een andere wereld dan die van de professionals: hoe ga je daarmee 

om? 

 Hoe draag je er zorg voor dat de rauwe werkelijkheid wordt opgehaald en de Corporatieraad 

niet zelf naar oplossingen gaat zoeken omdat de corporatie daarvoor is, hoe krijg je de 

Corporatieraad in een rol als ‘vuilnisman’ (het ophalen van zaken) in plaats van in de rol van 

afvalverwerker en recycling (oplossen van zaken).  

 Hoe voorkom je dat een Corporatieraad zich al te formeel-institutioneel gaat gedragen (terwijl 

de bedoeling juist is om de leefwereld te versterken en binnen te brengen)?  

 Hoe houden we de Corporatieraad enerzijds vitaal maar voorkomen we anderzijds 

vrijblijvendheid? 

 Wat betekenen de (formele) maatschappelijke bevoegdheden van de Corporatieraad (onderdeel 

van de governancestructuur van de corporatie) voor de positie van en verhoudingen met de 



 

Handleiding Corporatieraad 

20/47 

 

 

 

 

raad van commissarissen? En wat wordt de verhouding met de officiële 

huurdersvertegenwoordiging? 

 Hoe gaan we straks het succes van de Corporatieraad vaststellen? Dat is enerzijds afhankelijk 

van de lokale doelstelling/inzet, anderzijds van een gezamenlijke ambitie voor de sector (de 

Corporatieraad als model voor andere/alle woningcorporaties?). Wanneer is de Corporatieraad 

geslaagd? 

 Hoe gaat de woningcorporatie om met bezoldiging van de Corporatieraad? 

 

  



 

Handleiding Corporatieraad 

21/47 

 

 

 

 

5. Lessen van corporaties met een Corporatieraad  

 

De lokale pilot-Corporatieraden zijn eind 2016 een half tot heel jaar bezig. Een aantal eerste observaties 

en reflecties uit de (pilot)praktijk: 

 

 Over het algemeen is er groot enthousiasme bij zowel woningcorporaties als bij leden van de 

Corporatieraden over het initiatief en over de eerste stappen. De werving en selectie van 

onafhankelijk voorzitter en de Corporatieraad is meestal voorspoedig verlopen. Ook werden de 

eerste bijeenkomsten ervaren als inspirerend, participatief en lerend. Leden van de 

Corporatieraden zien het belang van hun bijdrage in de raad. Geen enkele corporatie had 

moeite om deelnemers te motiveren om deel te nemen: de animo is er. 

 De deelnemende corporaties en ‘hun’ Corporatieraden hebben binnen de algemene 

grondbeginselen eigen accenten aangebracht in positionering, samenstelling en werkwijze van 

de Corporatieraad.  

 In de werving en selectie van leden zijn verschillende wegen gevolgd om te komen tot 

samenstelling van de eerste Corporatieraad. Gemeenschappelijk daarin is het opstellen van een 

profiel en een brede oriëntatie op het lokale netwerk. Door de een is dat opgepakt vanuit 

bestuur en staf, bij de ander door de vraag neer te leggen binnen alle geledingen van de 

corporatie. 

 Alle pilotcorporaties hebben gekozen voor het niet-formeel, met stevige en vastgelegde 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden inrichten van de Corporatieraden (in elk geval voor de 

duur van de pilot). De reden daarvoor: 

a. In een pilot moet vooraf niet teveel worden vastgelegd. Een sociale innovatie als deze heeft 

behoefte aan ontwikkelruimte. Nu alles willen vastleggen en dichtregelen zal vernieuwing 

kunnen blokkeren. En kan leiden tot gedoe met bestaande bestuurlijke structuren, zoals RvC en 

huurdersorganisatie.  

b. De vraag is of het vormgeven van een vitale maatschappelijke verbinding gediend is met 

formalisering en institutionalisering. Loop je niet grote risico’s dat hierdoor juist niet wordt 

bereikt wat je wilt? Namelijk: het goede gesprek, een vitaal gremium, een krachtige externe 

oriëntatie en verbinding, betekenisvolle invloed vanuit de leefwereld en van gewone mensen. 

c. De vraag is of het wenselijk is om zeggenschap en regie bij de samenleving en 

belanghebbenden te leggen. Moeten de concepten van maatschappijsturing en tegenkracht wel 

zo letterlijk worden genomen dat ze vorm krijgen in zwaardere bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden voor dit nieuwe orgaan, in zekere zin als hoogste orgaan binnen de 

governance van de corporatie?  

Naarmate de Corporatieraad wordt ingevuld als volwaardige derde laag dienen verhoudingen 

met bestuur, RvC de formele huurdersvertegenwoordiger en met andere maatschappelijke 
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actoren in formele trajecten (zoals prestatieafspraken) anders te worden uitgewerkt en 

beschreven. Vanwege het ‘onbelemmerd leren’ binnen de pilot is van deze formalisering 

vooralsnog afgezien, maar deze toekomstige ontwikkelrichting is nog niet losgelaten. Het kan 

gaan om een fundamentele keuze voor óf ‘formeel en zwaar’ óf ‘infomeel en licht’ of om een 

poging om het beste van twee werelden te combineren.  

 Bijzondere aandacht is vereist voor de rol en het optreden van de onafhankelijk voorzitter van 

de Corporatieraad. In de pilots blijkt dat voorzitters, vanuit een eigen achtergrond en stijl, 

inhoud en vorm geven aan hun rol en optreden. Tot op zekere hoogte is dat (juist) prima, maar 

een aantal vaste competenties en eigenschappen zijn is degelijk te benoemen. Een duidelijk 

profiel, goede werving en selectie en (mogelijk) ‘coaching on the job’ zijn essentieel voor het 

functioneren van de Corporatieraad en daarmee voor de levensvatbaarheid van dit nieuwe 

orgaan. Naarmate het orgaan bovendien meer statuur en status dient te verkrijgen moeten 

hoge(re) eisen worden gesteld aan rolinvulling van de voorzitter. 

 Naast de rol van de onafhankelijk voorzitter is ook aandacht vereist voor de rol van een 

sleutelpersoon binnen de woningcorporatie die als verbindingsofficier tussen corporatie en 

Corporatieraad optreedt en (zeker in de beginfase) de Corporatieraad in hoge mate faciliteert. 

Hierin schuilt tegelijkertijd het risico van een afwachtende Corporatieraad, waar zelfinitiatief en 

–regie gewenst zijn. 

 Een bijzonder punt van aandacht betreft de beloning van voorzitter en leden van de 

Corporatieraad. Daarvoor kunnen, vanuit diverse principes en referenties richtlijnen worden 

opgesteld, bijvoorbeeld het belang van de Corporatieraad, de vereiste competenties, inzet van 

de leden, de beloning van leden van RvC, vrijwilligersvergoeding en fiscaliteit. Zie hiervoor ook 

het voorstel voor de honorering van de Corporatieraad. In de pilot is op basis van onderling 

overleg tussen de deelnemers een pragmatische oplossing gevonden. 

 Enkele losse aandachtspunten: Let op dat het gesprek in de Corporatieraad zich primair 

beweegt tussen de leden van de raad. Geen gesprek tussen Corporatieraad en bestuurder, geen 

gesprek tussen voorzitter en leden. 

 

 

 

 

  

https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=1C29C16C-4285-455E-819702FDCB207848
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6. Conclusies, aanbevelingen en perspectieven 
Corporatieraad 

 

De pilots Corporatieraad lopen nog geen jaar. Op basis daarvan is vooral ervaring met het oprichten en 

inrichten van een Corporatieraad, het trainen van de onafhankelijk voorzitters, de interne besluitvorming 

om te komen tot de keuze voor een Corporatieraad (medewerkers, bestuurder en RvC) en aanwijzingen 

en aandachtspunten voor corporaties die een Corporatieraad willen. Ook zijn er eerste ervaringen en 

inzichten over de (praktische) werking van en Corporatieraad, met grote gelijkenis en verschillen tussen 

deelnemende woningcorporaties en hun Corporatieraden. Vanwege het korte tijdsbestek is nog 

betrekkelijk weinig zicht op de doorwerking op lange termijn en het realiseren van de beoogde effecten 

van een Corporatieraad: gaat die zorgen voor sterke maatschappelijke verbindingen; voor betekenisvolle 

invloed en zeggenschap van belanghebbenden op het bestuur en beleid van de corporatie? Gaat die 

bijdragen aan vermindering van groeiende tweedelingen, aan het slechten van de kloof tussen elite en 

volk? En versterkt een Corporatieraad de legitimiteit van een woningcorporatie? 

 

De (eventuele) realisatie van deze beoogde effecten en de vaststelling ervan liggen verder weg in de 

tijd. Wel kunnen we iets zeggen over het enthousiasme bij betrokkenen, intern en extern. Want dat is 

er! Ook over de brede maatschappelijke thematisering en agendering. Ook die is er! Net als de gebleken 

en uitgesproken waarde van de ontmoeting, het goede gesprek met elkaar en versterking van het lokale 

netwerk. Het zijn indicaties van goed op weg zijn. En er zijn positieve verwachtingen ten aanzien van het 

realiseren van de gezamenlijke en eigen doelen. 

 

Maar er zijn nog genoeg beren op de weg. Aandacht is nodig om niet in oude gewoontes te vervallen. 

Zoals het risico van het (blijven) hanteren van beleidstaal en een professionele benadering van 

vraagstukken door de leden van de Corporatieraad, waardoor deelnemers afhaken omdat zij zich niet 

herkennen in hetgeen besproken is of zichzelf niet competent genoeg achten. De rauwe werkelijkheid 

verwoorden vanuit het perspectief van gewone mensen is voor velen niet eenvoudig. Het kost tijd om af 

te leren of om de juiste mensen te vinden die deze kwaliteiten meebrengen. En er is nog een wereld te 

winnen bij gevestigde instituten als bestuur en RvC van de corporatie en bij de wettelijke 

huurdersvertegenwoordiging in het loslaten, in het afstaan van macht en overdragen van initiatief en 

regie. Dat manifesteert zich zowel in praktische zin – wat regelt een Corporatieraad zelf? – als in 

strategisch-bestuurlijke zin – welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt de raad? 

 

Hoe gaat het verder met de Corporatieraad? 

Vanuit deze eerste conclusies kunnen twee perspectieven voor de Corporatieraad worden geschetst. 

Perspectief 1: De Corporatieraad als een keuze-optie uit vele vormen 

Het eerste perspectief is voortzetting van het ingezette leerproces, toewerkend naar de Corporatieraad 
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als een verband van mensen die elkaar onder leiding van een onafhankelijk voorzitter treffen voor een 

goed gesprek of debat over belangrijke maatschappelijke kwesties, gebaseerd op signalen van gewone 

mensen uit hun netwerk. Met haar inbreng zal de Corporatieraad de corporatie aanzetten tot actie maar 

ook verbindingen leggen of initiatieven nemen om lokaal sociaal ondernemerschap (door en met 

anderen) te stimuleren. Daarvoor is het belangrijk om ervaringen op te doen, om binnen het concept 

van de Corporatieraad de nieuwe rol en werkwijze te internaliseren en praktiseren. Doorgaan dus, al 

doende lerend en ontdekkend wat werkt en niet werkt; successen, grondbeginselen en werkzame 

principes borgend in werkwijze, houding en gedrag (licht ondersteund door beschrijvingen en 

governance-instrumentarium). En vervolgens inzichten en ervaringen overdragen binnen de sector, 

waarbij op meer plaatsen Corporatieraden en verwante vormen (kunnen en mogen) ontstaan. 

 

Perspectief 2: De Corporatieraad als hoogste orgaan 

Een tweede perspectief is dat van formalisering en institutionalisering van een Corporatieraad als 

hoogste orgaan van een woningcorporatie, met alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van dien. 

De Corporatieraad organiseert maatschappijsturing en zorgt voor tegenkracht. Ten opzichte van de 

huidige pilots zijn dan enkele ingrijpende bijstellingen aan de orde: samenstelling, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen eenduidig beschreven te worden. Verhoudingen met 

bestaande bestuurlijke (formele) organen zoals huurdersvertegenwoordiging, bestuur en RvC behoeven 

namelijk een meer gedetailleerde uitwerking en beschrijving. Governance-instrumenten, zoals statuten 

en reglementen vragen actualisatie. Er zullen zwaardere eisen moeten worden gesteld aan competenties 

en functioneren van de Corporatieraad, aan voorzitter en leden. En met dit alles zullen grondbeginselen 

van het concept Corporatieraad strakker bewaard en bewaakt moeten worden, via de Aedescode 

bijvoorbeeld. Een dergelijke formalisering mag geen afbreuk doen aan de vitale essenties en 

randvoorwaarden van rauwe werkelijkheid, leefwereld, goed gesprek, gewone mensen(taal) enzovoorts. 

De Corporatieraad is immers de gelegenheid bij uitstek om systeem- en leefwereld te verbinden.  

 

Zo mogelijk nog lastiger te realiseren dan voorgaande formaliteiten: het overwinnen van de weerstand 

tegen institutionalisering én het creëren van bereidheid binnen de huidige organen, bestuur en RvC 

voorop, om macht te willen afstaan. De Corporatieraad tot hoogste orgaan binnen de corporatie maken 

is zeker mogelijk, maar vraagt om meer tijd en een nog meer geleide ontwikkeling, één die ondersteund 

wordt vanuit codes en bedrijfstak. Met het perspectief van duurzame en betekenisvolle maatschappelijke 

verankering en legitimatie voor corporaties als bijzondere maatschappelijke organisaties voor ogen is dit 

wellicht alsnog een gewenste (experimentele) ontwikkeling. 

 

Welke route de Corporatieraad ook kiest, de enorme behoefte aan een verbindend arrangement tussen 

systeem- en leefwereld, de eerste positieve ervaringen uit de pilotpraktijk en de dragende (theoretische) 

noties ondersteunen zowel potentieel nut als grote noodzaak van een Corporatieraad. Zowel de 

deelnemende pilotcorporaties als de begeleidingscommissie hebben aangegeven dat zij graag zouden 
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zien dat Aedes in 2017 weer nieuwe deelnemers uitdaagt om te starten met een Corporatieraad. Deze 

hebben dan als groot voordeel dat er al veel ontwikkeld, bedacht en bediscussieerd is door de vijf 

pilotcorporaties waardoor zij de stap naar een Corporatieraad goed onderbouwd kunnen maken!   
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Bijlagen: reisverslagen corporaties en voorbeeldbrief 
 

Reisverslagen 

 Reisverslag Stek Wonen 

 Reisverslag De Woonmensen 

 Reisverslag UWOON 

 Reisverslag Leystromen 

 De Corporatieraad van Leystromen, nader uitgewerkt 

 

Voorbeeldbrief 

 Voorbeeldbrief kandidaten gezocht voor Corporatieraad Leystromen 
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Reisverslag Stek Wonen 

 

1. Het reisidee: “ik zou wel eens naar ……” 

Stek Wonen stond en staat midden in de samenleving. Er was al regelmatig overleg met stakeholders. 

Met name met de huurdersorganisaties en de huurderskoepel HBVB. Maar ook met de overige 

stakeholders in het werkgebied is overleg. Dat is dan eens per jaar op een bijeenkomst waar Stek een 

voorzet gaf (op basis van bijvoorbeeld de jaarstukken) en waar de stakeholders konden reageren.  

 

Die situatie was weinig interactief. Het was meer geven dan nemen. Stek wil juist de signalen vanuit alle 

geledingen van de samenleving opvangen en daar iets mee kunnen doen. Vanuit verschillende groepen. 

Daarom is besloten mee te doen aan het experiment De Corporatieraad. 

 

In het begin was het overleg lastig, ook met de collega-corporaties en de begeleiders vanuit Aedes, 

Atrivé en Nyenrode. Het was niet zo goed duidelijk wat de status van een Corporatieraad zou moeten 

zijn. Wij hadden de indruk dat dit bij meer deelnemers en ook begeleiders het geval was. Kreeg een 

Corporatieraad bevoegdheden? Wat willen we eigenlijk bereiken, iets meer dan alleen signalen ophalen. 

Nemen we de Corporatieraad op in de Governance Structuur van Stek? Stek wilde de Corporatieraad wat 

zwaarder aanzetten dan in het oorspronkelijke voorstel was verwoord. Dus ook adviesrechten toekennen 

aan de Raad. Hierover is flink gediscussieerd. 

 

Eigenlijk is het format daarna toch iets vrijer geworden. De nadruk kwam te liggen op de status van 

experiment. We zouden gewoon starten en dan gaandeweg de rit kijken of er aanpassingen, bijstellingen 

nodig zouden zijn. Dus ook geen reglement, maar starten en ervaren. 

 

2. De reisvoorbereidingen: “ik ga op reis en neem mee….” 

Er zijn verschillende groepen benoemd van wie Stek signalen wil opvangen. En dan van mensen die in 

de dagelijkse praktijk problemen ondervinden, ontwikkelingen signaleren, etc. Gekozen is voor een niet 

al te grote groep deelnemers, maximaal vijftien. 

 

Allereerst is een lijst opgesteld van disciplines die volgens Stek vertegenwoordigd zouden moeten zijn in 

de Corporatieraad. Dit waren: zorg, welzijn, maatschappelijk werk, ondernemers, politie. Zo ook de 

bedrijfsleider van de voedselbank, de coördinator vluchtelingenwerk, etc. 

 

Ook is gekeken wie een geschikt voorzitter zou kunnen zijn voor de Corporatieraad. Iemand met statuur 

en iemand die de omgeving van Stek goed kent. Iemand die goed vergaderingen zou kunnen leiden. Al 

snel viel de naam van Gerrit Kleijheeg. Hij is benaderd en was meteen enthousiast.  
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De verschillende disciplines zijn tegelijkertijd intern voorgelegd bij Stek aan alle medewerkers met 

daarbij de vraag of de medewerkers uit de dagelijkse praktijk mensen zouden kennen die goed zouden 

passen in het plaatje en die daadwerkelijk iets zouden kunnen inbrengen in een Corporatieraad. Dit 

leverde een lijst aan namen op. Met de voorzitter is ook gebrainstormd over geschikte kandidaten. Dit 

leverde ook een lijst op met mogelijke kandidaten. 

 

Vervolgens zijn alle kandidaten eerst per e-mail benaderd met de vraag of zij eventueel zitting zouden 

willen nemen in de Corporatieraad. Dit vergezeld van een document waarin de Corporatieraad werd 

beschreven.  

 

Het bleek dat de benaderde aspirant-kandidaten bijzonder enthousiast waren over het idee. Vervolgens 

is een extern begeleider in gesprek gegaan met de mogelijke kandidaten. Dit was zeer enerverend, het 

bleek dat de kandidaten best wel ideeën hadden over hun rol in de Corporatieraad en over de 

Corporatieraad als geheel. Opvallend was dat er niet gesproken werd over rechten en plichten van de 

Corporatieraad, maar over het uitwisselen van informatie. Dat vond men belangrijk en daar wilde men 

graag een bijdrage aan leveren. Alle benaderde kandidaten zijn gevraagd om in de Corporatieraad zitting 

te nemen en zo kon van start gegaan worden. Een eerste bijeenkomst kon worden belegd. 

 

3. Het vertrek: “kom, we gaan … ” 

De startbijeenkomst – medio april – was een groot succes. Iedereen schaarde zich achter het idee van 

de Corporatieraad. Er werden direct onderwerpen naar voren gebracht die zeker in de Corporatieraad 

besproken zouden moeten worden zoals vluchtelingenproblematiek, sociale betrokkenheid en 

woongroepen. Deze onderwerpen zijn na de eerste bijeenkomst verder uitgewerkt in werkgroepjes van 

de Corporatieraad en die uitwerkingen zijn besproken op de tweede bijeenkomst medio juni. Vervolgens 

is de zet aan Stek: wat gaat Stek doen met alle opmerkingen die zijn gemaakt? 

 

4. De reis: “wat een belevenissen!” 

Eigenlijk was dit zeer positief. We hadden verwacht dat wellicht ook de Corporatieraad zich meer een 

formele status zou willen toedichten, maar dat was absoluut niet geval. Juist de uitwisseling van 

informatie vond men zeer nuttig. Het was met andere woorden niet meer de Corporatieraad van Stek, 

maar de Corporatieraad van de aanwezigen, die ook onderling informatie gingen uitwisselen.  

 

Het enthousiasme was zeker de eerste bijeenkomst bijzonder groot. Opvallend is wel dat sommige leden 

meer op de voorgrond treden dan andere leden. Vandaar dat het instellen van werkgroepjes wel een 

goed is. De deelnemers gaven ook aan te willen rouleren met de vergaderlocatie. Op die manier kunnen 

de deelnemers letterlijk een kijkje in de keukens van elkaar nemen. 
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Over de vergoedingen is slechts kort gesproken. Eigenlijk wilde niemand van de Corporatieraad een 

vergoeding ontvangen. Men neemt deel omdat men het interessant vindt. Maar Stek zou de vergoeding 

ook in één keer aan een goed doel kunnen geven. 

Obstakel is en blijft het organiseren van een bijeenkomst. Dit heeft te maken met de groepsgrootte. 

Bijzonder is dat er nu een deel van de Corporatieraad zich buigt over de invulling van een complex van 

Stek. Wie zouden we daar kunnen huisvesten. 

  

5. De thuiskomst: “dat is nou echt thuiskomen…” 

Een en ander zal nog een vervolg krijgen richting de medewerkers van Stek, dat is nog niet gebeurd. 

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn allerlei vragen gesteld aan Stek. Die vragen zullen worden gedeeld 

worden met en voorgelegd worden aan de medewerkers. Op deze wijze willen wij de aansluiting met de 

medewerkers realiseren. 

 

6. Reflecties en herinneringen: “er was eens ….” 

Belangrijkste doelen die zijn bereikt zijn: 

 Er is een groep mensen die individueel signalen afgeeft aan Stek. 

 Meer nog: in interactie met elkaar komen meerdere signalen bij elkaar, hetgeen ook zou kunnen 

leiden tot een reactie op die signalen die verder gaat dan de reactie van Stek alleen. 

 Men kan elkaar ook buiten de vergadering vinden. 

 De meerwaarde is nu al duidelijk, het uit zich al in een concreet project waarbij de Corporatieraad is 

betrokken. De Corporatieraad krijgt ook veel ruimte van Stek Wonen om actief met een dergelijk 

project aan de slag te gaan.  

 Dus het is zeker aan andere corporaties aan te bevelen.  

 

Belangrijkste valkuilen: 

 Men is enthousiast en dat willen we graag zo houden. Toch merkten we wel dat er wat afmeldingen 

waren voor de tweede bijeenkomst. Dat was jammer, maar dat had te maken met privé redenen. 

 We moeten ook echt iets doen met de signalen. Er is geen verplichting, maar wellicht dat we toch 

eens kunnen nadenken over een soort vorm waarin er een garantie wordt gegeven voor een reactie. 

 

7. De reis gaat verder 

De Corporatieraad blijft bij elkaar komen. Er is al een overleg gestart over het ondernemingsplan. 

De Corporatieraad wordt serieus genomen. De deelnemers blijven enthousiast. Ik denk dat de 

Corporatieraad langere tijd zal blijven bestaan, waarbij deelnemers zullen uitstromen en instromen, 

maar dat is alleen maar goed in een Corporatieraad die dynamisch wil opereren.  
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Reisverslag de Woonmensen 
 

1. Het reisidee: “ik zou wel eens naar ……” 

In het voorjaar van 2015 ontstond het plan om een citytrip te maken naar de stad Klantendoorn in het land 

Klantrijk (of United Klantdom, Samenrijk). Een stad met potentie. Een mooie stad met provinciale trekjes, 

gelegen in het groen, niet zo groot. Nog niet zo toeristisch, met nog onontdekte plekjes waar het goed en 

minder goed toeven is.  

Het doel van de stedentrip was om inwoners van deze interessante stad, met verschillende achtergronden, 

goed te leren kennen. Zodanig dat we inzicht krijgen in waar ze behoefte aan hebben en waarin we ze kunnen 

helpen. Hoe we kunnen faciliteren om de inwoners prettiger te laten wonen. 

We hebben in de Lonely Planet gelezen dat de opvang en integratie van vluchtelingen uit oorlogsgebieden nog 

niet vlotjes loopt en dat er in dit land relatief veel mensen wonen met een rafelrandje. Zij woonden eerst in 

de buitengebieden van de stad. Maar er is  besloten dat de meesten zelfstandig, onder de gewone mensen 

moeten gaan wonen. Voor een groot deel van deze groep is dat prima. Maar er zijn ook buurten waar sprake 

is van een behoorlijke concentratie. Hun buren weten niet zo goed wat ze met deze nieuwkomers, die anders 

zijn, aan moeten. En het zelfstandig wonen gaat ook (nog) niet iedereen even goed af. Daarnaast lijkt het 

erop dat de inwoners van Klantendoorn elkaar niet zo goed meer kennen, noaberschap wordt gemist. 

 

Het reisgezelschap is samengesteld  uit mensen met diverse achtergronden en ervaringen, die de 

problematiek van bepaalde groepen inwoners goed kennen en kunnen verwoorden. Daarnaast nemen  de 

directeur, manager Wonen en de coördinator Buurt van de Woonmensen, de woningcorporatie die de 

stedentrip organiseert, deel aan de reis.  

 

2. De reisvoorbereidingen: “ik ga op reis en neem mee….” 

De tourleader is een bevlogen, enthousiaste man, die mensen meekrijgt en aan het denken zet over hoe een 

bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving voor de ‘Klantendoorners’. Hij heeft een uitgebreid netwerk 

in de Klantendoornse samenleving en kent het reilen en zeilen van een woningcorporatie goed.  

Het is verder een bont gezelschap o.a. een huisarts, horeca ondernemer, wijkagent, kunstenaar, 

verpleegkundige en natuurlijk een aantal huurders. Het gezelschap wil regelmatig in contact treden en de 

dialoog aangaan met de directeur van de Woonmensen. De corporatie opereert toch wel enigszins op afstand, 

vanuit haar mooie kantoor aan de Deventerstaat. Ze heeft het beste voor met de huurders van haar ruim 

5000 woningen, maar of ze hen echt centraal stelt in haar denken en handelen…. Zij wil hier graag aan 

werken en heeft het reisgezelschap gevraagd een handje te helpen.  

Het reisgezelschap vertegenwoordigt een lokaal netwerk uit de praktijk, is verfrissend, kritisch en 

maatschappelijk betrokken. En, niet onbelangrijk: ze hoeven niet genuanceerd te zijn. 
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Hun bagage bestaat uit: kennis van en betrokkenheid met maatschappelijke kwesties, ieder vanuit een ander 

perspectief, afhankelijk van hun achtergrond en ervaring.  

 

Na een tijdje onderweg te zijn, kwam de focus steeds meer te liggen op twee belangrijke thema’s:  

1) vluchtelingen (onbekend maakt onbemind) en 2) een krachtige buurt (o.a. door individualisering kennen 

mensen elkaar niet echt meer en leeft men anoniem naast en niet met elkaar). 

 

De reis is geboekt bij ‘Raw Reality Travel’, een touroperator gespecialiseerd in het vertegenwoordigen van de 

belangen van woningcorporaties. Eén van hun activiteiten is het organiseren van citytrips die leiden tot sterke 

maatschappelijke verbindingen met en het vergroten van invloed van belanghebbenden en tot beter inzicht in 

wat bewoners beweegt en wat ze verwachten van een woningcorporatie.  

 

Aangezien de reis behoorlijk avontuurlijk is en dat het nog niet helemaal duidelijk was waar deze zal eindigen 

heeft men lang getwijfeld. Gaan we voor safe en sluiten we voor vertrek een uitgebreide reisverzekering? Of 

nemen we een (gecalculeerd)risico en zien we gaandeweg wel waar de reis toe leidt? Er is voor het laatste 

gekozen. Het is ten slotte een ontdekkingsreis met verrassingen onderweg en onzekere uitkomsten. Er is 

geen een verzekeringsmaatschappij die dit soort reizen goed verzekert. 

 

3. Het vertrek: “kom, we gaan … ” 

De tourleader en twee medewerkers van de Woonmensen zijn gaan brainstormen over de samenstelling van 

het gezelschap. Ze waren op zoek naar een zo divers mogelijk gezelschap, waarbij iedereen een bepaalde 

groep goed konden vertegenwoordigen en die geen oponthoud zouden veroorzaken door uitgebreide 

vergaderneigingen. Ze zijn gaan bellen en iedereen heeft een enthousiasmerende mail van de tourleader 

ontvangen. De reacties waren positief. Helaas konden vanwege tijdgebrek niet mee op reis. En in het begin 

gingen er te weinig huurders van de Woonmensen mee. Gelukkig is een aantal gaandeweg alsnog ingevlogen. 

 

Eerst was men wat afwachtend en moest men elkaar leren kennen. Tijdens een bonte avond, op een speelse 

manier, heeft men bij de Woonmensen kennis met elkaar gemaakt. De meeste reizigers kenden het 

werkgebied van een woningcorporatie niet zo goed. Wat deden ze nu eigenlijk? De manager Wonen heeft ze 

in vogelvlucht mee genomen in de geschiedenis van de volkshuisvesting. Er staat nog een financieel tripje 

gepland zodat ze ook meer inzage krijgen in de financiële structuur van een corporatie. 

Een reiziger vond het uniform van de wijkagent niet passend, te formeel voor het type reis dat we gingen. De 

eerstvolgende bijeenkomst had hij de juiste reiskleding aangetrokken, casual maar netjes. 

 

4. De reis: “wat een belevenissen!” 

De eerste bijeenkomsten stonden in het teken van een inventarisatie van de onderwerpen die de 

verschillende reizigers en hun achterban bezighielden en die ze van belang vonden voor de woningcorporatie. 

Omdat het voor iedereen een nieuwe manier van reizen was en de eindbestemming nog onbekend, voelde het 
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wel enigszins als een sprong in het diepe.  

 

Na de tweede tussenstop wisten we het even niet meer en waren we verdwaald. Hoe zorgden we ervoor dat 

de schwung erin bleef? Ziet iedereen nog wel het nut van deze reis? De tourleader kreeg het erg druk met 

andere werkzaamheden waardoor er vertraging optrad en overleggen een aantal keer werden verzet. Tot 

enigszins irritatie van het reisgezelschap. Bij de derde en vierde bijeenkomst hadden we weer de smaak te 

pakken. Dat kwam vooral doordat steeds duidelijker werd dat we met twee onderwerpen de tocht verder 

zouden ondernemen. 

 

Het duurde lang voordat Raw Reality Travel een indicatie gaf van de hoogte van de vergoeding voor de 

tourleader en de overige deelnemers. Ook dit leidde tot wat ergernis. 

 

Een goede voorbereiding door de tourleader van de tussenstops is heel belangrijk. Het is wenselijk dat hij alle 

medereizigers betrekt in deze voorbereiding. Bijeenkomsten waarbij kleine groepen bepaalde onderwerpen 

aanpakten werkte goed. Er kwamen stevige discussies op gang.  

 

Een reiziger met een Turkse achtergrond bleek bijzonder verfrissend te zijn. Hij kwam met out of the box 

ideeën en opmerkingen en zette het reisgezelschap aan het denken. Hij nodigde het gezelschap uit om een 

keer bij elkaar te komen in het ACEC gebouw (Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur), een 

inspirerende omgeving waar verschillende evenementen zoals debatten, workshops en discussieavonden 

georganiseerd worden. Een van de directeuren van Raw Reality Travel was hierbij aanwezig. 

 

De Woonmensen thuisblijvers zijn bij de start op de hoogte gebracht van de voorgenomen reis tijdens een 

medewerkersbijeenkomst. De vorderingen van het reisgezelschap zijn besproken in coördinatoren overleggen. 

Het wordt overigens wel weer eens tijd om een communicatiemoment te prikken. Ook de wethouder Wonen 

volgt het proces en is geïnteresseerd in de afloop van de reis. We merken dat het wel lastig uit te leggen is 

wat het verschil is tussen de Corporatieraad en andere vertegenwoordigersgremia zoals bijvoorbeeld een 

huurdersbelangenvereniging.   

 

5. De thuiskomst: “dat is nou echt thuiskomen…” 

We zitten nog midden in onze reis en hebben het gevoel dat we net begonnen zijn. Dus we zijn nog niet thuis 

gekomen.  We vinden wel dat we de thuisblijvers beter moeten informeren. Dit hebben we tot op heden 

beperkt gedaan. Incidenteel worden collega’s betrokken naar aanleiding van een thema (o.a. de manager 

Financiën en een Buurtontwikkelaar). 

Tot op heden heeft de reis opgeleverd dat de Woonmensen een spiegel is voorgehouden waarin breder, vanuit 

een voor ons onbekende invalshoek naar situaties/problematieken gekeken wordt. Dat geeft ons andere 

inzichten waarmee concreet aan de slag kunnen en daar krijgen we energie van.  
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Wellicht is een feestelijke afsluiting van deze ‘studiereis’ een idee. Daarmee markeren we het einde van de 

pilot en het luiden we een nieuwe fase van de reis in. De samenstelling van het reisgezelschap zouden we 

kunnen aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de thema’s die we moeten oppakken. Een 

reisgenoot kan maximaal een X aantal jaar mee op reis en zorgt daarna voor een volwaardige opvolger. 

 

6. Reflecties en herinneringen: “er was eens ….” 

Zoals hierboven beschreven hebben we het gevoel dat we pas aan het begin van de reis zijn en nog  

onvoldoende thuis in de wereld van de inwoners van Klantendoorn. Er is sprake van een studiereis die nog 

niet in de vakantiegids winterreizen 2016-2017 kan. Het is ook duidelijk een project, nog niet ingebed in de 

organisatie van de Woonmensen. 

 

Een jaarplanning van de reis met vermelding van (verschillende) locatie(s), ruim van te voren bekend bij het 

reisgezelschap, is essentieel. Iedereen is druk, druk, druk met als gevolg dat er altijd wel een aantal niet van 

de partij is tijdens een bijeenkomst. Een geldelijke vergoeding zorgt ervoor dat het minder vrijblijvend is. Het 

is ook belangrijk om duidelijk te maken dat het een gezamenlijke verkenning is met vallen en opstaan en dat 

we niet meteen een formule hebben die staat als een huis.                                                                                       

 

Van een brede insteek naar uiteindelijk een focus op twee onderwerpen, waarin verschillende problematieken 

terug komen (en die we dan ook echt bij de kop pakken), heeft gewerkt: ‘Het ontbreken van een krachtige 

buurt’ en ‘Anders denken over vluchtelingen’. De Woonmensen heeft van de Corporatieraad huiswerk 

gekregen en heeft voor het eerste thema een kader inclusief mogelijke acties geformuleerd. De tourleader 

heeft artikelen met positieve verhalen over een andere manier van vluchtelingen huisvesten verspreid. 

 

Enthousiasme is belangrijk. We kregen energie van in kleine groepen discussiëren, van concrete 

aanbevelingen en van het napraten in een informele setting, een afterparty waarbinnen we elkaar beter 

leerden kennen in een gemoedelijke, informele sfeer. Een deelnemer heeft zijn levensverhaal verteld: mooi 

en interessant. Hij heeft regelmatig afwijkende meningen/ideeën, die je aan het denken zetten. Erg 

verfrissend. Zulke mensen hebben we nodig om verder te komen. Ook moeten we duidelijk maken dat de 

reisgenoten hun beroep moeten loslaten (de professionals). De valkuil is natuurlijk dat je gaat vissen in de 

vijver van de bekende professionals. Daarom is het goed als je collega’s met veel contacten vraagt of zij 

geschikte reisgenoten weten. Ze worden betrokken bij de reis en zij kennen mensen uit de praktijk. 

Ervaring opdoen met deze manier van werken is behaald. Maar het is nog een dunne ervaring. Het heeft nog 

niet geleid tot concrete acties/interventies, dus het effect op de Klantendoornse samenleving is nog niet te 

zien. Het is wel fijn dat we aan de slag zijn gegaan met twee concrete en actuele thema’s. Maar we moeten 

de reis wel verlengen om tot een concreet einddoel te komen. 
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7. De reis gaat verder  

We gaan verder met de twee reeds vermeldde onderwerpen. We moeten met elkaar een plan maken om het 

in te bedden in de organisatie. Informeren tijdens medewerkersbijeenkomsten is niet voldoende. Als we de 

thema’s verder gaan uitdiepen betrekken we collega’s erbij. De huurderbelangenvereniging is op de hoogte 

gesteld van deze studiereis, maar ook zij moeten beter en structureler geïnformeerd worden.  

 

We informeren de wethouder in ons halfjaarlijkse bijpraatmoment. Hij is zeker geïnteresseerd in de pilot en 

wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. 
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Reisverslag UWOON 

 

Eind 2015: Motivatie om mee te doen met experiment Corporatieraad en uitgangspunten  

UWOON gaat meedoen in een pilot project de Corporatieraad. Dit project is opgezet door Aedes en 

Atrivé en wordt mede begeleid door Nyenrode. De Corporatieraad brengt kennis vanuit de ongefilterde, 

maatschappelijke werkelijkheid van buiten naar binnen.   

 

De Corporatieraad bepaalt wat voor hen van belang is en geeft aan wat de corporatie daar wellicht in 

zou kunnen betekenen in plaats van dat wij een belanghoudersbijeenkomst organiseren waarbij 

organisaties op basis van een thema worden uitgenodigd en gevraagd input te leveren. De 

Corporatieraad geeft ook aan wat vanuit hen gezien het maatschappelijk rendement, dus de uitkomst 

van de opdracht zou moeten zijn. 

 

Met de instelling van deze Corporatieraad geeft UWOON structureel invulling aan de principes van 

legitimering en ‘maatschappijsturing’ (maatschappelijke governance). 

 

Uitgangspunten: 

 De Corporatieraad krijgt geen formele positie binnen de governance structuur, maar krijgt wel de 

bevoegdheid om onderwerpen op de agenda van het bestuur te plaatsen en de voortgang daarvan te 

toetsen aan de hand van criteria die de raad zelf vaststelt. Met andere woorden niet formeel, maar 

ook niet vrijblijvend.  

 Deze onderwerpen hebben betrekking op: 

1. De definitie van de maatschappelijke opdracht. 

2. De te realiseren maatschappelijke opbrengsten (rendementscriteria). 

3. De te maken keuzes door de corporatie, waaruit bestaat de maatschappelijke opgave. 

4. Daarbij is het mogelijk dat de corporatieraad thema’s of vraagstukken aan de orde stelt die niet 

(noodzakelijk) tot de taak- en rolopvatting van de corporatie behoren, maar waarin de corporatie 

wel van betekenis kan zijn, kan verwijzen of anderen kan aanzetten tot actie.  

 De Corporatieraad is bevoegd om maatschappelijke decharge voor de geleverde inzet en 

prestaties te verlenen, dan wel deze te onthouden. De Corporatieraad wordt daartoe bijv. in de 

gelegenheid gesteld eenmaal per jaar - in een bijeenkomst waarin de corporatie zich verantwoordt - 

deze decharge uit te spreken en deze schriftelijk aan de jaarverslaglegging toe te vertrouwen. Ook 

in de vierjaarlijkse visitatie doet zich de gelegenheid voor tot maatschappelijke decharge. 

 De corporatieraad helpt UWOON in haar goede bestuur en toezicht, over kwesties als ‘Hoe 

stakeholders te betrekken en invloed te geven?’ en ‘Hoe verbindingen te maken met de diverse 

maatschappelijke achterbannen?  

Het huurdersplatform was zeer positief en zij steunen het vormen van een corporatieraad. 



 

Handleiding Corporatieraad 

36/47 

 

 

 

 

Eind 2016: Uitkomsten na 1 jaar experiment 

Samenvatting bijeenkomsten 2016 

 

 

25 februari 2016 

 Toelichting Bestuurder Moniek van Balen over UWOON en motivatie voor de Corporatieraad. 

Verstrekken informatie (position paper).  

 Toelichting rol en taken corporatieraad door voorzitter Carin Wormsbecher.  

 Toelichting verwachtingen en motivatie door de leden. Eerste inventarisatie thema’s.  

 Vele verhalen vanuit de achterban passeren de revue. Gevoel van een aantal is dat we moeten 

uitkijken dat het niet te veel van de ene kant naar de andere kant schiet. Om deze reden wordt 

gezamenlijk afgesproken tot een aantal thema’s te komen.  

 

Afspraken: 

 We komen jaarlijks 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Experiment loopt 2 jaar. 

 Afgesproken wordt naar buiten toe uit te leggen wat de corporatieraad inhoudt.  

 De agenda wordt opgesteld door de voorzitter aan de hand van de samen besproken thema’s. 

 Volgend overleg hebben we de gekozen thema’s scherp. 

 

 

14 april 2016 

De drie gekozen thema’s zijn: 

 Psychiatrie in wijken. 

 Jongeren en huisvesting. 

 Ouderen/vergrijzing. 

 

Aan de hand van onderstaande door de leden ingebrachte vragen zijn groepjes uiteen gegaan om 

thema’s te bespreken om een beter gezamenlijk beeld te krijgen:  

 Tegen welke problemen loopt de huurder aan? 

 Waar lopen omwonenden tegenaan? 

 Waar loopt UWOON tegen aan? 

 Zijn er adviezen richting UWOON? 

 

Bij nabespreking tussen bestuurder UWOON en voorzitter, vastgesteld dat de verleiding groot is om 

adviezen te geven. De taak van de Corporatieraad is het agenderen van thema’s, waar (bestuur van) 

UWOON mee aan de slag gaat. Voorzitter zal dit benadrukken in volgend overleg. 
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23 juni 2016 

 Twee leden van de RvC stellen zich voor en lichten toe wat de rol van de RvC is. De RvC toetst de 

besluitvorming en bedrijfsvoering van UWOON. De Corporatieraad ziet de RvC als een mooie 

aanvulling om de verbinding met de maatschappij van UWOON te verstevigen. In een groep als deze 

kan de eventuele blinde vlek van UWOON aan de oppervlakte komen. Bovendien is het goed (ook) 

via deze weg de signalen uit de maatschappij te horen.  

 

 Eén van de Corporatieraadsleden verwoordt de overeenkomst tussen RvC en Corporatieraad: 

‘We hebben een zelfde soort rol als de RVC. De RVC is alleen van boven naar beneden en de 

Corporatieraad is van beneden naar boven, vanuit de maatschappij dus. We kunnen naar korte en 

lange termijn kijken. We agenderen onderwerpen waar UWOON iets mee zou moeten, en houden de 

vinger aan de pols bij UWOON. We kunnen op een positieve wijze voor wrijving zorgen, maar als het 

nodig is ook een gele of rode kaart geven.’ 

 

 Bespreking van de drie gekozen thema’s, met tot slot de oproep van bestuurder UWOON dat er met 

achterbannen gesproken wordt. Zien zij zaken – met name in relatie tot de gekozen thema’s - 

waarop UWOON zich moet richten?   

 

 Een eerste opdracht richting UWOON: Denk na over sneller/flexibeler kunnen inspelen op 

veranderingen in de maatschappij. Hoe en op welke manier kan sociale verbinding bijdragen aan 

prettig wonen in wijken? 

 

 

13 oktober 2016  

 De heer Gert van Dijk start de avond met zijn visie wat het belang en de rol is van de 

Corporatieraad. Dit geeft helderheid bij Corporatieraadleden. Na een korte reflectie van enkele leden 

verlaat Van Dijk de bijeenkomst. 

 

 Ter voorbereiding op deze avond had ieder lid een aantal opdrachten meegekregen.: 

1. Wat is je achterban? 

2. Zijn de drie genoemde thema's hierin vertegenwoordigt? Welke wel/niet? 

3. Schrijf wat je achterban over de drie thema's graag inbrengt. 

 De inbreng wordt verwerkt en opgepakt in 2017.  

 

 Voorstel voorzitter Wormsbecher voor 2017: Vanuit de rauwe werkelijkheid de ideale werkelijkheid in 

beeld te brengen. In de komende vier bijeenkomsten, met de achterban, dromen hoe wonen er in de 

toekomst uit zou moeten zien. We zijn daarin geheel vrij. Dus hoeven we geen rekening te houden 

met bestaande woonsituaties, de wetgeving en/of geld. 
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 Daarmee geven wij aan UWOON terug: 

1. Wat is volgens de "rauwe werkelijkheid" de ideale werkelijkheid? 

2. Welke rol kan UWOON daarin zou kunnen vervullen. 
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Reisverslag Leystromen 

 

1. De vertreksituatie 

In mei 2015 werd er, vanuit Aedes, een oproep gedaan om mee te doen aan de challenge voor de pilot 

Corporatieraad.  

 

Redenen 

Invloed van buiten naar binnen halen:  

 Het vertrouwen terugwinnen vanuit de maatschappij, dat door een aantal excessen bij corporaties 

aanzienlijk was gedaald. 

 

En toen gingen we op reis met een vier andere corporaties, begeleid door Aedes, Atrivé en Gert van Dijk 

van Nyenrode Business Universiteit. Tijdens de route moesten we soms de koers verleggen of laveren.  

 

Ultieme doel 

Voor Leystromen is het ultieme doel is om de legitimatie van de organisatie buiten de corporatie neer te 

leggen. Hiermee wordt de zogenoemde derde macht bedoeld. Liever spreken we van de derde kracht. 

Het is nog niet duidelijk of de Corporatieraad deze rol alleen gaat vervullen of in combinatie met 

huurdersorganisaties en stakeholders, waaronder gemeentes.  

 

Afgeleid doel 

Als bestuur van Leystromen willen wij gevoed worden met (toekomstige) ontwikkelingen vanuit de 

diverse geledingen vanuit de maatschappij; 

 Hoe ontwikkelt zich onze doelgroep? 

 Houden wij ons met de juiste dingen bezig? 

 Wat zijn de wensen op het gebied van zorg, langer zelfstandig thuis wonen? 

 Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van toekomstige woningbouw? 

 

2. De reisvoorbereidingen 

 Helder formuleren van de doelstellingen. 

 Route bepalen. 

 Gebruik maken en uitbreiden van het netwerk. 

 Goed en makkelijk uit te leggen verhaal maken: Why? - What? - How? 

 

Via het netwerk hebben we een oproep met profielbeschrijving uitgedaan. Hierop is weinig response  

gekomen. Wij hebben twee A-4tjes gemaakt over de doelstelling. De begrippen ‘nieuw’, ‘ontdekken’ en  

‘experimenteren’ wekte de interesse van vele mensen. 
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3. Selectie teamleden 

 Het netwerk is gebruikt om namen voor potentiële corporatieraadleden aan te dragen. Dit netwerk 

bestaat uit: maatschappelijke - en zorgpartners, huurdersorganisaties, gemeentes, eigen 

medewerkers. 

 Individuele gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. 

 

Binnen Leystromen hebben we gekozen om alle gesprekken door één persoon uit te laten uit voeren. 

Belangrijke voorwaarde voor een goede Corporatieraad: 

 Goede afspiegeling van de maatschappij. 

 Goede vertegenwoordiging vanuit het werkgebied. 

 Mensen selecteren die een goede ervaring hebben. 

 

Successen 

 Gebruiken van het netwerk. 

 Via kandidaten worden weer nieuwe kandidaten genoemd. 

 

Obstakels 

 Het bij elkaar brengen van een goed team kost veel tijd. 

 Zoeken naar een goede voorzitter. 

 De juiste mix, het juiste DNA (afkomst, ervaring, voeling met de maatschappij). 

 Onduidelijkheid over vergoedingen voor voorzitter en leden (= nu opgelost). 

 Beschikbaarheid van de leden. 

 Er is (te) weinig voeling vanuit de eigen organisatie. 

 Lastig om de jongerenvertegenwoordiging te enthousiasmeren. 

 

Een goed team 

Om een goede challenge neer te zetten is een goed team (Corporatieraad)  een must. Om goed op reis 

te gaan en de route te verkennen zijn er teamleden nodig met voldoende ervaring. 

 

Zijn we op de plaats van bestemming? 

Nee, we zijn er nog niet. We kunnen nog een aantal teamleden toevoegen die op dit moment 

ondervertegenwoordigd zijn. 

 

Zelfsturend team 

We faciliteren de Corporatieraad alleen met het maken van het verslag, het verzorgen en beschikbaar 

stellen van vergaderruimte. 
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Kritische succesfactoren 

Goede groepssamenstelling, gemêleerd qua samenstelling, leeftijd, achtergrond. 

 

De eerste etappe 

Tijdens de eerste etappe is ervoor gekozen om lang stil te staan bij de kennismaking van het team. Met 

speeddating als werkvorm was er direct openheid en kwamen mooie verhalen en ervaringen los. 

 

Randvoorwaarden: 

 Zorg voor een goede ontvangst met hapje en drankje. Hierdoor ontstaat een ongedwongen sfeer. 

 Zorg voor een goede ruimte. 

 Straal enthousiasme uit. 

 

Eerste vangst: 

 Openheid. 

 Oelen van persoonlijke ervaringen en situaties. 

 

4. De thuiskomst ‘dat is nu echt thuiskomen’ 

 Goed gevoel – wow feeling. 

 Warmte binnen de groep. 

 Mensen die er de eerste keer er niet bij waren, vonden dat er jammer. Ze hebben daadwerkelijk ook 

iets gemist.  

 

5. Reflectie en herinneringen 

 Wij zijn op weg, maar zijn er nog niet.  

 

Topervaringen 

 Mensen die elkaar niet kennen, zijn erg openhartig naar elkaar. 

 Er wordt veel input geleverd. 

 

Kritische puntjes 

 Soms toch een beetje preken voor eigen parochie. 

 Wel wat schuring tussen de leden / haantjesgedrag / debat. 

 

Wat had ik beter willen doen? 

 Goede planning. 

 Sneller selectieproces. 
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Tips  

 Maak het niet te ingewikkeld. 

 Maak een goede mix. 

 Goed gastheerschap.  

 Samen eten verbroedert. 

 

Overig 

 Na elke bijeenkomst wordt reflectie vanuit de organisatie op prijs gesteld.  

 Eén persoon is eruit gestapt.  

 De Corporatieraad heeft zelf een agendacommissie ingesteld.  

 

Gevaar 

 Huurdersverenigingen en bewonerscommissies hebben hun langste tijd gehad. 
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De corporatieraad van Leystromen, nader uitgewerkt  

 

Aanleiding  

De afgelopen jaren is de roep om meer zeggenschap van huurders over het beleid en keuzes van de 

woningcorporaties sterker geworden. Woningcorporaties, ooit begonnen om de woon- en 

leefomstandigheden van de arbeidersklasse in de steden te verbeteren, hebben in het verleden hun taak 

en rol in de maatschappij steeds verder uitgebreid. Ze bouwen en verhuren niet alleen sociale en middel 

dure huurwoningen, maar zijn vaak ook actief op het gebied van leefbaarheid, welzijn en sociale 

dilemma's in de samenleving, vernieuwen hun woningbezit. Zij voorzien in gebouwen met een 

maatschappelijke functie en zien de problemen van verschillende bevolkingsgroepen "achter de 

voordeur".  

 

Volgens sommige mensen is de sector enigszins doorgeslagen in haar taakopvatting. Recente 

misstanden zijn in de pers breed uitgemeten en hebben de sector in een ander daglicht gezet. Minister 

Blok heeft het voortouw genomen om ook wettelijk vast te leggen dat woningcorporaties enerzijds na 

moeten denken over de kern van hun bestaan en anderzijds dat de huurders en stakeholders inderdaad 

meer invloed en betrokkenheid krijgt bij de woningcorporatie.  

 

Een van de vormen om betrokkenheid en invloed van stakeholders te vergroten zou de Corporatieraad 

kunnen zijn. Onder leiding van Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) en Nyenrode Business 

Universiteit is een experiment gestart om het nut van zo'n Corporatieraad te ervaren. Er zijn vijf  

woningcorporaties die mee doen met dit experiment, dat tot eind 2016 duurt. Woningcorporatie 

Leystromen is daar één van.  

 

Doel Corporatieraad  

De Corporatieraad is het maatschappelijk geweten van de woningcorporatie. De Corporatieraad heeft tot 

taak kritisch te bezien welke maatschappelijke opdracht Leystromen zou moeten vervullen, al dan niet 

met partners in het maatschappelijk netwerk.  

 

De Corporatieraad moet in elk geval:  

 … de verbinding van stakeholders verbeteren;  

 … de invloed van huurders en burgers vergroten;  

 … de betrokkenheid van huurders en burgers vergroten.  

 

De Corporatieraad functioneert parallel aan de Raad van Toezicht (RvT) maar heeft een andere rol. 

Verschil is in elk geval dat de RvT verantwoordelijk is voor het (financiële) toezicht op de 
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woningcorporatie. Ook is zij de werkgever van de directeur-bestuurder en geeft ze gevraagd en 

ongevraagd adviezen aan het bestuur.  

De Corporatieraad daarentegen gaat niet over de bedrijfsvoering. Ze heeft echter wel een belangrijke rol 

in het agenderen van maatschappelijke kwesties. Ze kan hierover adviezen vragen en adviezen geven. 

De Corporatieraad heeft een toetsende rol ten aanzien van de maatschappelijke opdracht van 

Leystromen. Waar moet de corporatie energie, geld, menskracht en organisatiekracht in steken, en 

waarin niet?  

 

De leden van de Corporatieraad  

 Staan midden in de samenleving. 

 Zijn woordvoerders die gevoelens, ervaringen en verwachtingen van stakeholders voor het voetlicht 

weten te brengen, zonder last of ruggenspraak en op persoonlijke titel. Dus: objectief.  

 Hebben samenlevingssensitiviteit, gebaseerd op de eigen ervaring met stakeholders en hun 

vraagstukken.  

 Praten vanuit een inhoudelijke achtergrond of ervaring.  

 Zijn geen professionele vertegenwoordigers die e.e.a. vertalen in beleidsvoorstellen.  

 Zijn geen bestuurtijgers.  

 Vertellen zonder verdraaiingen de rauwe werkelijkheid van bepaalde groepen.  

 Vermijden geen pijnlijke onderwerpen.  

 Vertegenwoordigen een gevarieerde samenleving.  

 Zijn geen belangenbehartiger.  

 Komen uit verschillende hoeken, bijvoorbeeld: politie, gemeente, welzijn, huurder, wijkraad, 

onderwijs, zorg, cultuur, makelaardij, kringloopwinkel.  

 Zijn maatschappelijk betrokken. 

 Beschikken over een ruim netwerk. 

 Kunnen objectief zijn, over hun eigen schaduw heen stappen (onze inschatting).  

 

Gevraagde competenties  

 Lokale verankering; heeft een regionaal netwerk.  

 Kwesties en dilemma's goed kunnen verwoorden. 

 Authentiek en vertrouwenwekkend. 

 In eerste instantie niet zo genuanceerd. 

 Boven eigen belang kunnen uitstijgen (de kracht van de hele Corporatieraad kunnen benutten). 

 Relativeren.  

 Werkt aan wederzijds respect en is samenwerkingsgericht.  

 Zes tot acht keer per jaar bereid zijn een bijeenkomst bij te wonen (in onderling overleg in te vullen).  

 

De voorzitter  



 

Handleiding Corporatieraad 

45/47 

 

 

 

 

 Is onafhankelijk. 

 Organiseert het goed functioneren van de raad, het debat, de rolvastheid. 

 Is procesbegeleider.  

 Stimuleert deelnemers om ideeën en ervaringen in te brengen. 

 Zorgt ervoor dat de ingebrachte individuele ervaringen niet verdampen in brede maatschappelijke 

vraagstukken maar juist uitnodigen tot maatwerkoplossingen.  

 Zorgt voor het goed functioneren van bijeenkomsten (locatie, agenda, verslag, stukken, besluiten, 

passende werkmethodes voor brainstorms, etc.). Hierin kan Leystromen faciliteren.  

 Komt uit de regio. 

 Leidt bijeenkomsten op een gezaghebbende en inspirerende manier. 

 Stelt de juiste vragen. 

 Zorgt dat verschillende perspectieven op tafel komen.  

 

Rol/taak van de Corporatieraad  

 Probleem waarnemend. 

 Zo nodig agenda zettend. 

 Kwesties die onvoldoende worden opgepakt (o.b.v. eigen waarnemingen of van de achterban). 

 Haalplicht richting het netwerk van stakeholders. 

 Brengplicht richting de bestuurder. 

 Spreken namens stakeholders (hoeveel waarnemingen/ hoeveel gesprekken?). 

 Oefenen invloed uit, zitten niet op de stoel van de bestuurder. 

 Bieden een beeld van perspectieven die aan de orde zijn. 

 Circa 15 – 20 personen. 
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Voorbeeldbrief kandidaten gezocht voor Corporatieraad Leystromen 

 
 
Aan alle geïnteresseerden. 
 

Datum:  11 november 2015 

Onderwerp: Kandidaten gezocht voor corporatieraad Leystromen 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Wie wordt de MOL van Leystromen?  

Maatschappelijke organisaties staan gezamenlijk voor de taak om iedereen in onze samenleving te laten 

‘meedoen’. Ook voor Leystromen is hierin een belangrijke rol weggelegd. Om deze rol nog beter in te 

vullen, zien wij veel toegevoegde waarde in een structurele betrokkenheid van personen die voeling en 

binding hebben met onze doelgroep. Wij doen daarom mee aan een landelijk experiment van onze 

brancheorganisatie Aedes om te komen tot een corporatieraad.  

Wij zijn daarom op zoek naar mollen, waarbij MOL staat voor Maatschappelijke Opgaven Leystromen.  

 

Wat verwachten wij van de corporatieraad?  

Leden van de corporatieraad voeden het bestuur met zaken die zich binnen de maatschappij afspelen, 

bij voorkeur binnen de doelgroep (potentiële) bewoners van sociale huurwoningen in ons werkgebied.  

De corporatieraad bestaat uit circa 20 personen. Aanstelling vindt plaats op basis van ‘op persoonlijke 

titel, zonder last of ruggespraak’. Leden van de corporatieraad ontvangen een onkostenvergoeding per 

bijgewoonde bijeenkomst (inschatting max. 6 x per jaar).  

 

Profiel  

Onze ideale kandidaten hebben voelsprieten in de maatschappij, om zo mee te denken over de 

gezamenlijke opgaven van wonen, zorg en leefbaarheid. Bij voorkeur zoeken wij mensen die functioneel 

niet verbonden zijn aan Leystromen.  

 

Werkwijze  

Via ons eigen netwerk is er al een aantal namen genoemd van mogelijke kandidaten. Wij vragen u als 

partner met ons mee te denken over mensen die passen in het bovenstaande profiel. Namen en/of 

contactgegevens kunt u aanleveren bij Margaret Landman, margaret.landman@leystromen.nl . 

 

Als u meer wilt weten over de corporatieraad kunt u contact opnemen met Paul van der Velden, 

manager Maatschappij & Innovatie (088 031 33 10).  

Wilt u uiterlijk 10 december uw reactie naar ons e-mailen?  
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Wij hopen op veel reacties!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Paul van der Velden,  

Manager Maatschappij & Innovatie  

 

Ps.: Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leystromen.nl. 


