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Inleiding 
De legitimatie van corporaties is in het geding en corporaties moeten hun uiterste best doen om deze 

van 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 tal 

van gesprekken, bijeenkomsten en vijf pilotprojecten met tientallen corporaties.  

 

Het resultaat bestaat uit nieuwe inzichten, goede voorbeelden en een uitgebreide toolbox waar andere 

corporaties mee aan de slag kunnen. Deze is te vinden op www.aedes.nl/legitimatie. Onderaan deze 

inleiding staat de inhoud van de toolbox beschreven.  

 

Nieuwe rol huurdersorganisatie en corporatie 

De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders - naast hun 

formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet - nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen 

in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt in 

toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt eisen aan 

huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan woningcorporaties.  

 

In deze handreiking staan inzichten, theorie en praktijkbeschrijvingen over het versteken van 

huurdersorganisaties. De inhoud is tot stand gekomen door de ervaringen van acht corporaties en 

huurdersorganisaties.  

 

 De ervaringen en praktijkvoorbeelden van een aantal van deze corporaties zijn beschreven in 

reisverslagen, zie de bijlage bij deze handleiding. 

 

De pilot bestond uit 2 proeftuinen, namelijk: 

Proeftuin I: Samenwerking in beleidsprocessen 

Heemwonen en Centraal Huurders Overleg Heemwonen  

Havensteder en de Brug 

Patrimonium en Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal 

Poort 6 en Huurdersvereniging Poort6 

 

Proeftuin II: De competente huurdersorganisatie 

ZoWonen en Adviesraad Huurdersorganisatie 

Acantus en Huurders Koepel Acantus 

WonenBreburg en Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg 

RondomWOnen en Argos 

 

http://www.aedes.nl/legitimatie
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=0FDA247A-F59C-4D5F-81942AE53027B75F
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=0FDA247A-F59C-4D5F-81942AE53027B75F
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De proeftuinen werden vergezeld door een klankbordgroep 

Area en Bewonersraad Area 

Woonzorg Nederland en hun Landelijk Huurdersplatform (LHP) 

Qua Wonen en huurdersorganisatie 

Leystromen en huurdervereniging 

 

Wat zit er in de toolbox legitimatie? 

Deze handleiding maakt deel uit van de toolbox legitimatie. Hieronder een overzicht van wat er verder 

in die toolbox te vinden is.  

 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. 

 

  

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. Versterken huurdersinvloed en 
huurdersorganisatie 

 

De rol van huurdersorganisaties is veranderd door de nieuwe Woningwet. Zo hebben huurders - naast 

hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet - nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner 

gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. 

Er wordt in toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt 

eisen aan huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan 

woningcorporaties, hun (uitnodigende en faciliterende) houding en gedrag: ‘it takes two…’. 

 

Overigens is het niet alleen de Woningwet die om versterking van huurdersinvloed en –organisatie 

vraagt. Al langer wordt er op veel plaatsen nagedacht over een nieuwe invulling van de rol van 

huurdersorganisaties, bijvoorbeeld door te gaan van meer reactieve naar meer participatieve 

samenwerking. Ook de Woonbond is nadrukkelijk bezig met vernieuwing van huurdersparticipatie en 

versterking van huurdersorganisaties. Daarom  was de Woonbond partner in deze pilot. 

 

Ook in andere sectoren, bijvoorbeeld binnen de zorg en het onderwijs, zien we een toenemende mate 

van betrokkenheid in medezeggenschapsorganen. Het organiseren van deze betrokkenheid gaat niet 

vanzelf. In de corporatiesector zien we dat er onder een deel van de corporaties scepsis bestaat over 

het vermogen van de huurdersorganisaties om op te treden als volwaardige gesprekspartners. Andere 

corporaties vertrekken juist vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving/corporatie, waarbij de 

huurdersorganisaties een volwaardige positie krijgen en naar vermogen volop meedraaien; en daarbij 

ook ‘tegengas’ krijgen van en geven aan de corporatiebestuurder tijdens de kritische dialoog. 

 

Waarom moet de huurdersparticipatie anders? 

Huurdersparticipatie is sinds de brutering geformaliseerd in de Wet op het Overleg Huurders 

Verhuurder (WOHV, ofwel Overlegwet). De Overlegwet biedt formele kaders voor de samenwerking en 

afstemming met huurders. Daarnaast is er behoefte aan meer door partijen zelf georganiseerde en 

geïnternaliseerde vormen van huurdersparticipatie; participatie niet omdat het moet, maar omdat het 

waardevol en van toegevoegde waarde is. Participatie zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Daarvoor is 

een omslag nodig in denken over participatie en meedoen. Veel corporaties zijn al met hun 

huurdersorganisaties in gesprek over het anders inrichten van participatie. Van alleen de strikte 

formaliteiten uit de Overlegwet, naar een meer integrale huurdersbetrokkenheid bij diverse facetten 

van beleid en organisatie. Aedes en de Woonbond zijn binnen dit pilotproject een samenwerking 

aangegaan omdat het in het belang van beide partijen is dat de huurdersparticipatie ge(re)vitaliseerd 

en in een modern jasje gestoken wordt. In 2015 is via een enquête onder alle corporaties en 
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huurdersorganisaties een nulmeting gedaan naar de stand in het land van huurdersparticipatie. 

Hieronder staat een aantal resultaten uit deze onderzoeken: 

 

 Enkele tientallen corporaties hebben geen huurdersorganisatie (meer) en bijna de helft (44 

procent) van de huurdersorganisaties voert anno 2015 nog geen structureel overleg met de 

gemeente. 

 Corporaties zijn meer tevreden over de wijze waarop huurdersorganisaties participeren dan de 

huurdersorganisaties zelf. 

 Corporaties beschouwen huurdersorganisaties meer als klankbord en minder als 

belangenbehartiger namens de huurders. 

 Corporaties willen belanghebbenden, zoals huurders, graag meer betrekken omdat zij zo een 

beter gedragen beleid krijgen. 

 67 procent van de corporaties denkt dat huurdersorganisaties in de toekomst onvoldoende in 

staat zijn om voor de belangen van de achterban op te komen. Als belangrijkste knelpunten 

noemen zij het kennisniveau van de huurdersorganisaties, het bereiken van de achterban en 

de vergrijzing binnen het bestuur. In de enquête van de Woonbond geeft 53 procent van de 

huurdersorganisaties aan dat ze in de komende jaren onvoldoende in staat zijn om op te 

komen voor de belangen van huurders. Zij willen daarom vernieuwen en professionaliseren. 

 Corporaties betrekken hun huurdersorganisaties pas in de besluitvormingsfase van het beleid. 

Alleen in de gesprekken over het beleid rond participatie en zeggenschap betrekken 

corporaties huurders al eerder. Corporaties moeten dus nog een slag maken door 

huurdersorganisaties al in een eerder stadium te betrekken. 70 procent is dat van plan. Zij 

willen huurders in ieder geval meer invloed geven rond prestatieafspraken en 

participatiebeleid. Huurders moeten daarbij meer meebeslissen en samen met de corporatie 

beleid maken (co-creatie). Ook geeft bijna driekwart van de corporaties aan hun 

huurdersorganisaties te willen ondersteunen in hun professionalisering. 

 

Er was in 2015 geen grote ontevredenheid over hoe het tot op heden ging, maar er waren wel zorgen 

over de toekomst. Zorgen die te maken hebben met vergrijzing, afnemende participatiegeneigdheid 

van burgers, representativiteit en met het kunnen oppakken van de nieuwe rol ook in verband met 

complexiteit van de vraagstukken. Van huurdersorganisaties wordt verwacht dat zij als primaire 

stakeholder van corporaties in staat zijn invloed uit te oefenen op het woon- en corporatiebeleid en 

daarbij de belangen van (alle) huurders op goede wijze te vertegenwoordigen. Die verwachting kan nu 

al niet geheel worden waargemaakt, zo geven zowel huurdersorganisaties als corporaties aan, maar in 

de toekomst wordt het er niet gemakkelijker op. 
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2. Uitdagingen en dilemma’s voor 
huurdersorganisatie en woningcorporaties 

 

Wat wordt er verwacht van woningcorporaties en huurdersorganisaties? 

Zoals hiervoor ook al benoemd, is de rol die huurdersorganisaties spelen in 2015 drastisch veranderd 

door de komst van de Woningwet. Zij worden vanaf dat moment beschouwd als volwaardig partner bij 

het maken van prestatieafspraken met gemeente en corporatie (zogenaamde ‘tripartite overleggen’)1. 

Deze meer strategische rol brengt andere accenten met zich mee dan de traditionele 

huurdersparticipatie en vraagt ook iets anders van de huurders. Waar huurdersorganisaties eerder 

vaak als klankbord voor corporaties dienden om hun beleid te toetsen, wordt nu een actievere rol van 

huurders verwacht. In deze nieuwe rol moeten zij op een ander, meer strategisch niveau gaan 

meedenken. Het ligt voor de hand dat niet ieder bestuurslid van een huurdersorganisatie zich 

comfortabel voelt in deze rol en/of deze rol ook kan of wil pakken. De uitdaging is om qua rol van 

klankbord naar belangenbehartiger te gaan. Een transitie die niet voor iedereen even eenvoudig is. Zo 

wordt van huurders verwacht dat zij namens hun achterban spreken. Maar het is vaak ingewikkeld om 

de meningen van de achterban op te halen. Ook worden huurders geacht verstand te hebben van 

ingewikkelde financiële zaken van een corporatie, of van strategische langetermijnvisies. Dit vergt 

vaak aanvullende training en opleiding. De door Aedes ontwikkelde Transparantietool probeert op 

financieel gebied in ieder geval ondersteunend te zijn aan huurders en de keuzes die bij de corporatie 

voor liggen.  

 

‘Stel competentieprofielen en een verenigingsplan op; dit schept helderheid van verwachtingen’ 

-Patrimonium 

 

Het nieuwe samenspel met huurders vraagt ook wat van corporaties. Zij moeten anders gaan kijken 

naar hun huurdersorganisatie, hen vroegtijdig en op een andere manier betrekken en van informatie 

voorzien. Dit vergt een verandering in werkwijze maar soms ook in attitude. Belangrijk is dat 

corporaties open staan voor ideeën van huurders, hen serieus nemen, en daarbij ook nadenken over 

hoe de huurdersorganisatie optimaal ondersteund kan worden. De huurders in de huurdersorganisaties 

moeten op hun beurt open staan voor professionalisering (daarbij hoort ook zelfevaluatie en schema 

van af- en aantreden, enz.) en modernisering (bijv. gebruik van sociale media of werken met een 

panel).  

                                                   
1 Gebruik voor het maken van prestatieafspraken de checklist prestatieafspraken, opgesteld door Aedes, Woonbond en VNG. Hierin 

staan handvatten voor het maken van procesafspraken voor prestatieafspraken. 

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/stakeholders-en-woningcorporaties/stakeholders-en-corporaties/transparantietool.html
http://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/regionale-woningmarkten/regionale-samenwerking/checklist-prestatieafspraken-tussen-gemeente--huur.xml
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Kortom: de nieuwe rol van huurders brengt voor zowel corporaties als huurdersorganisaties de nodige 

uitdagingen met zich mee. Daarbij doen zich bovendien enkele min of meer principiële dilemma’s die 

uitnodigen (of dwingen) tot het kiezen van positie en maken van keuzes. 

 

Welke dilemma’s kom je tegen bij de versterking van huurdersorganisaties? 

Dilemma 1: Inzet als vrijwilliger versus complexiteit van de materie 

Huurdersvertegenwoordigers leveren hun bijdrage veelal als vrijwilliger. Dat is natuurlijk fantastisch, 

maar kunnen bovenstaande uitdagingen en opgaven met betrekking tot prestatieafspraken 

redelijkerwijs worden gevraagd/verlangd vanuit een vrijwilligersperspectief? Is er niet sprake van een 

zekere mate van semi-professionaliteit? En, als dat zo is, wat betekent dat voor concrete dilemma’s 

rondom werktijd, rechten en plichten en honorering? En is dat dan een begaanbare weg met 

perspectief? Om te kunnen om gaan met dit dilemma is een aantal acties van huurdersorganisaties en 

woningcorporaties nodig, zoals: 

 investeren in de ontwikkeling van de onderlinge relatie, op  experimentele en lerende manier 

oplossingen vindend, op lokaal en op sectorniveau. 

 Leren van andere organisaties in andere sectoren, zoals in sport, zorg, onderwijs en welzijn. 

 Bedenken en uitwerken van het concept ‘semi-professionaliteit’ naar concrete kwesties. 

 Het doordenken over een toekomstbestendig en houdbaar model. 

 

‘Betrek huurders vanaf het eerste begin van het schrijven van een notitie bij het beleid’ 

-Argos (Huurdersorganisatie RondomWonen) 

 

Dilemma 2: De sterke band tussen corporatie en huurdersorganisatie kan vervreemding veroorzaken 

Soms hebben corporaties en huurdersorganisaties een moeizame relatie met elkaar. Maar het kan ook 

anders: een (te) sterke verbinding en samenwerking tussen corporatiemedewerkers en 

vertegenwoordigers van huurdersorganisatie kan leiden tot (een verdere) verwijdering en 

vervreemding van de huurdersachterban en hun leefwereld. Huurdervertegenwoordigers en 

corporatiemedewerkers kunnen elkaar gaan beschouwen als collega’s en professionals. Heel 

voorstelbaar - en in zekere zin juist gewenst - maar met onbedoelde en ongewilde mogelijke gevolgen. 

Omgaan met dit dilemma vraagt van partijen: 

 Voortdurende aandacht voor dagelijkse omgang met elkaar en voor gekozen werkwijzen van 

overleg en samenwerking (onnodige bureaucratie en formaliteit vermijden), zonder 

krampachtigheid (professionals en semi-professionals moeten mogen samenwerken!) 

 Actief onderhouden van contact, voeling en relaties met (individuele) huurders, weten wat er 

leeft en dat zichtbaar (voor huurders) inbrengen in besprekingen met de corporatie. 

 Verbindingen leggen tussen ‘georganiseerde participatie’ (vertegenwoordigende invloed op 

beleid) en ‘praktische participatie’ (participatie van huurders in dienstverlening rond de woning 
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en buurt). Bij praktische participatie zijn, naast individuele huurders, soms ook (ad hoc) 

bewonerscommissies betrokken. Georganiseerde participatie betreft een meer strategisch 

beleidsniveau, vaak ook voor de lange termijn. Hoe dan ook, beide kunnen prima naast elkaar 

bestaan en elkaar zelfs versterken. Zo kunnen bouwstenen ontstaan voor nieuw beleid vanuit 

projecten waarin door co-creatie dienstverlening wordt ontwikkeld of waarin bewoners en 

corporaties samen komen tot buurtontwikkeling. En ook kan, bij de ontwikkeling van beleid 

door corporatie en huurdersorganisatie, gebruik worden gemaakt van inzichten die door de 

huurdersorganisatie en/of corporatie zijn opgehaald in enquêtes, panels of 

huiskamergesprekken. Kennis en betrokkenheid vanuit de dagelijkse praktijk worden zo benut 

en gehonoreerd in beleid.  

 

‘Werk aan teambuilding: geef elkaar vertrouwen en verdeel het werk beter’ 

-ZOWonen huurders 

 

Dilemma 3: Professionaliseren moet niet doorschieten 

De vrees bestaat dat professionalisering gepaard zal gaan met ‘doorgeslagen’ formalisering en 

institutionalisering2 en zo kan bijdragen aan het (verder) op afstand komen van achterban en 

leefwereld. En bestaat scepsis en zorg of deze professionaliseringsslag gaat lukken gezien het beslag 

dat dit legt op tijd, capaciteit en kwaliteiten van vrijwilligers. Moeten/willen we echt toe naar 

‘governancecodes’ voor huurders- en stakeholderorganen? Omgaan met dit dilemma vraagt: 

 Alertheid voor de ongewenste effecten en voor het doorschieten in professionalisering. 

 Zorgen dat professionalisering juist kan bijdragen aan een hedendaagse en vitale praktijk van 

participatie en medezeggenschap. 

 

Bovenstaande dilemma’s spelen zich (ten minste gedeeltelijk) af tegen een achtergrond waarin 

meerdere participatieprofielen3 aan de orde zijn. Participatie kent niet alleen diverse aspecten en 

niveaus, maar krijgt ook op verschillende manieren vorm, zoals in de dagelijkse praktijk, in de 

mogelijkheden van bewoners (en andere relaties) om het eigen wonen vorm te geven, binnen de 

woning en de buurt en in mogelijkheden om in samenwerking met de corporatie (maatschappelijke) 

diensten en dienstverlening te realiseren.  

Participatie kent ook een formele gedaante, namelijk de participatie waartoe de huurder door de 

wetgever in de gelegenheid wordt gesteld en waartoe de corporatie wordt verplicht. Bijvoorbeeld via 

                                                   
2 Formalisering en institutionalisering zijn niet in zichzelf problematisch. Beide kunnen van grote waarde zijn en 
bijdragen aan gelijkheid, zekerheid en continuïteit. Maar beide brengen, bij ‘doorschieten’, wel risico’s met zich mee als 
een dominante interne gerichtheid, het uit het oog verliezen van de bedoeling en verlies aan vitaliteit 
3 We spreken in deze notitie in algemene zin over participatie, waarbij moet worden aangetekend dat deze sterk van 
karakter kan verschillen. Regelmatig is sprake van belangenbehartiging en (mede)zeggenschap (zie ook 
participatieladder) 
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vertegenwoordiging in formele organen (zoals huurdersverenigingen) en formele (beleids)trajecten 

(zoals prestatieafspraken). De Woningwet en Overlegwet zijn hiervoor belangrijke bases. 

Daarnaast bestaat een vorm van ‘georganiseerde participatie’; daar waar corporatie en/of huurders uit 

eigen beweging een organisatievorm (structuur) vinden om participatie beleidsmatig te versterken met 

invloed en medezeggenschap in het beleid van de corporatie, zoals in een platform of in 

themagroepen. 

Ten slotte bestaat er een ‘geïnternaliseerde participatie’, waarbij participeren een vanzelfsprekendheid 

is omdat deze is geborgd in het DNA, de houding en in het gedrag van corporatiemedewerkers en 

betrokken huurders(vertegenwoordigers). Het zijn hier de medewerkers van de corporatie en de leden 

van de huurdersorganisatie die participatie vanuit hoofd en hart samen invullen. 

 

‘Koester wat je al hebt. Geen totale revolutie, maar versterk het bestaande. Benoem speerpunten en 

durf los te laten’ 

-Poort6 

 

De vier vormen worden in onderstaand schema in samenhang gevisualiseerd. 

Figuur: participatieprofielen (vrij naar de TRIAS Legitimatiecheck) 

Het model laat zien dat: 

 Een volwaardige en krachtige participatie stoelt op alle vier de vormen. 
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 De formele participatie in de hier beschreven ontwikkeling het vertrekpunt en de motor achter 

professionalisering en verbinding met de georganiseerde participatie vormt (beide aan de 

linkerkant van het schema). 

 Uitdagingen zitten in het voorkomen van de perverse effecten van het eenzijdig benadrukken 

van formele en georganiseerde vormen van participatie (zoals doorgeschoten 

institutionalisering, bureaucratisering en professionalisering) en daarmee in het scheppen van 

verbindingen met praktische en geïnternaliseerde participatie (de rechterkant van het 

schema). 

 

Het zijn bovengenoemde meer algemene professionele uitdagingen, principiële dilemma’s en 

theoretische noties die de pilots in de lokale proeftuinen hebben ingekleurd, samen met de specifieke 

knelpunten en leerdoelen van de deelnemende partijen. 
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3. Concrete ervaringen en opbrengsten van 
huurdersorganisaties en corporaties in de pilot 

 

De pilot ‘versterking huurdersorganisatie’ is, volgend op het onderzoek, vormgegeven in acht lokale 

proeftuinen waarin corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk op reis zijn gegaan. Partijen 

hebben gedeelde en eigen leerdoelen opgesteld en hebben eerste stappen gezet richting nieuwe 

vormen van samenwerking, invloed en participatie. En een klankbordgroep van vier combinaties van 

corporatie en huurdersorganisatie keek mee en gaf vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid advies en 

raad. 

 

Wat hebben de proeftuinen opgeleverd? 

In elk geval heel veel concrete tips voor concrete vraagstukken. Deze tips vindt u ook terug in de 

aanbevelingen verderop in dit stuk. We noemen, rijp en groen door elkaar: 

 

 Maak voor bestuursleden en werkgroepleden van de huurdersorganisatie profielen op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau en zet vrijwilligers in op basis van hun kwaliteiten 

en vaardigheden. 

 Durf als bestuurslid van een huurdersorganisatie ook bepaalde zaken los te laten. Heb 

vertrouwen in het functioneren van vrijwilligers, zeker als ze ‘op hun plek zitten’. 

 Zelfevaluatie is belangrijk; durf elkaar aan te spreken. 

 Zorg dat het management en in principe alle medewerkers van de corporatie betrokken en/of 

op de hoogte zijn bij het participatietraject. En veranker participatie in je strategie. 

 Zorg dat de ontwikkeltrajecten van corporatie en huurdersorganisatie uiteindelijk 

samensmelten. Stel samen een stappenplan op voor de toekomst. 

 De corporatie moet participatie integreren in haar mindset, o.a. op gebied van HRM. Neem 

mensen aan met gevoel voor participatie. Maar hetzelfde geldt ook voor de 

huurdersorganisatie: oude werkwijze werken niet altijd meer. 

 Gebruik een enquête om huurders op te roepen mee te denken en/of mee te doen. Laat hen 

de keus op welke wijze zij zich willen inzetten. 

 Gebruik kennis en ervaring van andere corporaties en huurdersorganisaties. Vind niet opnieuw 

het wiel uit, maar leg contacten en leer van elkaar. 

 Participatie moet authentiek zijn en van binnenuit gedreven… niet alleen omdat het moet! 

 Waardeer ook kleine betrokkenheid van vrijwilligers. 

 Heb aandacht voor digitalisering. Zorg voor een goede website, huisstijl en 

communicatiemiddelen. 

 Investeer niet alleen in beleid maar zeker ook in onderlinge relaties (corporatie, gemeente, 

huurdersorganisatie). 
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 Vreemde ogen dwingen: een externe deskundige bereikt in sommige gevallen meer. Het kan 

daarnaast de onzekerheid van de huurdersorganisatie wegnemen, waardoor een meer 

gelijkwaardige situatie ontstaat. 

 Je kunt het niet alleen. Zorg voor voldoende draagvlak binnen je achterban (corporatie én 

huurdersorganisatie). Soms moet je als corporatie top down aandacht voor participatie 

afdwingen; of als Huurdersorganisatie de telefoon pakken en mensen maar gewoon gaan 

bellen om ze te activeren als potentieel bestuurslid. 

 Haal informatie van je huurders op door bijvoorbeeld een buurtborrel of een maaltijd te 

organiseren. Spreek dan mogelijke aspirant-bestuursleden aan. 

 Zorg dat je als huurderskoepel de verbinding legt tussen de diverse lokale 

huurdersorganisaties. Ben vervolgens dan aanspreekpunt voor de corporatie die namens de 

lokale groepen spreekt. 

 Richt een digitaal klantenpanel in als ondersteunend middel om informatie van de achterban 

van en voor de huurdersorganisatie te verkrijgen. 

 Faciliteer het secretariaat van de huurdersorganisatie. Laat de huurdersorganisatie doen waar 

zij goed in zijn en belast het niet onnodig met allerlei ondersteuningszaken. 

 Participeren leer je het beste door het te doen: het is rijles nemen, niet alleen op papier 

werken. 

 Wees continu creatief in de werkvormen. 

 Betrek ook de RvC bij participatie (een maatschappelijke commissie in de RvC?). 

 Werk met een jaarkalender. Maak een jaarplanning/-kalender met alle relevante overleg- en 

beslismomenten. Kies dan zorgvuldig, vanwege schaarse tijd, waar je wel en niet op gaat 

investeren. 

 Begin op tijd en begin samen! 

 

‘Laat anderen dat de beleidsmedewerkers aanschuiven bij vergaderingen met de huurdersorganisatie 

(bijv. de manager Vastgoed)’ 

-Patrimonium 

 

Deze tips vormen mede de basis onder de (voorlopige) aanbevelingen in het volgende hoofdstuk. 

 

Maar er was meer opbrengst. In een aantal situaties betekenden de proeftuinen de start van een 

ontwikkeling, in enkele gevallen was de ontwikkeling lokaal al eerder ingezet en betekenden de 

proeftuinen een stimulans, een intensivering of versnelling. De proeftuinen betekenen voor de 

deelnemers in alle gevallen in ieder geval een impuls in de beoogde ontwikkeling om tot een andere, 

betere samenwerking te komen. Deelnemende corporaties en huurdersorganisaties zetten bewust 

stappen in hun onderlinge relatie en samenwerking in beleid en in de ontwikkeling van organisatie en 
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professionaliteit. Voor de acht deelnemende corporaties en huurdersorganisaties komt daarmee de 

realisatie van hun leerdoelen dichterbij. Vrijwel allemaal geven ze aan eerste verbeteringen door te 

voeren en te ervaren, maar het schuurt hier en daar ook: mensen (vrijwilligers) voelen zich soms 

overbelast en overvraagd, soms ook (materieel) ondergewaardeerd, zien niet altijd  wat hun inzet nou 

concreet oplevert .  

 

Daarnaast zijn er concepten, modellen en instrumenten beschikbaar waar alle woningcorporaties en 

huurdersorganisaties hun voordeel meedoen, zoals: 

 De bouwstenen van HO-plus van de Woonbond  

 Een meetlat van goede bewonersparticipatie (KWH)  

 

En ook – en vooral – de reisverslagen van lokale proeftuinen vormen samen een mooie reisgids voor 

anderen: met een concrete beschrijving van de reis (tot dusver) en met reiservaringen en reistips voor 

anderen.  

 

‘Werk samen aan de externe mindset. Vertrouwen is de basis’ 

-Havensteder 

 

De proeftuinen laten zien dat het professionaliseren van huurdersorganisaties een begaanbare weg is, 

waarbij verbetering van de participatie in de zin van meer invloed voor huurdersorganisaties mogelijk 

wordt. In de proeftuinen wordt dat min of meer planmatig én, ondanks onvermijdelijke strubbelingen, 

veelal met veel (werk)plezier opgepakt. Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en corporaties 

gaan samen op pad, werken schouder aan schouder aan een boeiende ontwikkeling.   

Wat onmiskenbaar in de proeftuinen duidelijk is geworden, is dat het kiezen voor het bewust bezig zijn 

met het veranderen van de samenwerking, niet van de ene op de andere dag klaar is. Het is een 

intensief proces dat tijd kost. Daarom zijn de proeftuinen nu ook nog niet ‘af’; huurders en 

corporatiemedewerkers moeten zich bewust blijven van de ontwikkeling die is ingezet, en daar continu 

op blijven investeren. We verwachten daarom ook de komende jaren nog te blijven oogsten van wat er 

in de proeftuinen is gezaaid.  

 

 

 

 

 

  

https://www.woonbond.nl/huurdersorganisatie-plus
https://aedescms.getbynder.com/media/?mediaId=2A3A1BAD-FE9A-494D-8E4412C3BA70D9DF
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4. Aanbevelingen en stappenplan voor goede 
huurdersparticipatie en –organisatie 

 

Voor de genoemde dilemma’s en hedendaagse knelpunten in huurdersparticipatie en –organisatie  

hebben we naar oplossingen gezocht in de proeftuinen. Er passeerden hiervoor een aantal praktische 

ervaringen en oplossingen met effect op de korte termijn de revue. Hier komen we, mede op basis van 

die inzichten uit de proeftuinen tot een aantal aanbevelingen en stappen. 

 

Wat moeten we doen om het beter te doen? 

De professionele uitdagingen voor huurdersorganisaties en corporaties leveren de volgende 

aanbevelingen op: 

 

Voor woningcorporaties: 

 Geef ruimte voor en ondersteuning aan het geven van professionele tegenkracht van 

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

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

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

participeren (‘participatieplan’). 

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

beleidsfase bevind je je? Een jaarkalender kan helpen. 

 Bedenk ook hoe je stukken aan huurders beschikbaar stelt, en denk na over hoe die zijn 

opgesteld. Gebruik niet teveel ambtelijke taal! 

 Stimuleer en faciliteer de professionalisering van huurdersorganisaties, in inrichting en 

functioneren. Zie het als een vanzelfsprekendheid dat huurders vanaf het begin bij het maken 

van beleid worden betrokken. Alleen dan kan van echte co-creatie sprake zijn. 

 Zorg dat je je eigen management en organisatie meeneemt. Veranker participatie in strategie, 

in structuur, cultuur en werkwijze. 

 

‘Werk aan detailplanning: wanneer doe je wat en wie heb je daarbij nodig’ 

-HeemWonen 

 

Voor huurdersorganisaties:  

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

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

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

 Naast vaste betrokkenheid en verplichte verantwoordelijkheid in een bestuur kan meer 

projectmatige, ad hoc en/of thematische betrokkenheid voor veel huurders – met name 
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jongeren en huurders van allochtone afkomst - aantrekkelijk zijn om te participeren. 

Bovendien kan ‘marketing’ van participatie bijdragen aan het imago van participatie. Ook kan 

actieve ‘praktische’ participatie in de buurt worden benut als kraamkamer en springplank voor 

‘georganiseerde participatie’ met invloed op beleid. 

 Onderhoud actief de relatie met de achterban, bijvoorbeeld met digitale panels of enquêtes. 

 Draag zorg voor de eigen legitimering, door aanspreekbaar te zijn voor je achterban en door 

aandacht te hebben voor representatie. 

 Zorg voor een bezetting die voldoende is, met continuïteit en verversing in bestuur, projecten 

en werkgroepen. Maak deze continuïteit in bezetting mede mogelijk door 

verantwoordelijkheden, taken en rollen beter te verdelen over meerdere mensen. Niet alleen 

het bestuur hoeft de last te dragen! 

 Durf elkaar aan te spreken op geschiktheid. Stel profielen op en zorg dat mensen hun bijdrage 

op een gewenste en haalbare manier kunnen leveren. Organiseer deskundige begeleiding om 

tot zelfevaluatie en selectie te komen. 

 Richt je eigen ‘governance’ in, in codes, houding en gedrag. 

 

Voor beide partijen:  

 Werk aan een relatie die recht doet aan ieders eigen positie en verantwoordelijkheden. Spreek 

mensen op het goede niveau aan en zet mensen in op die werkzaamheden die bij hen passen. 

Denk hierbij  aan inzet op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

 Samenwerken kan het best worden opgepakt vanuit het motto ‘hard op de inhoud, zacht op de 

relatie’: partijen hebben immers verschillende belangen die recht moeten worden gedaan, 

zonder onderlinge verhoudingen (onnodig) op het spel te zetten. Dat is elkaar serieus nemen 

én zorgen dat ‘het goede gesprek’ mogelijk blijft (daarbij kan niet worden voorkomen dat in 

onderhandelingssituaties spanningen kunnen oplopen). 

 Zorg voor participatie die vruchtbaar én plezierig is. In een duurzame relatie is van belang dat 

er ruimte is om elkaar werkelijk te ontmoeten en met oprechte belangstelling te verkennen 

hoe het gaat, wat de ander bezighoudt. Overleg zonder verbinding (empathie) werkt 

vermoeiend en verlammend. 

 Vaker gericht inzetten van nieuwe media kan helpen om andere overlegvormen mogelijk te 

maken, om de achterban veelvuldig te betrekken én om directe zeggenschap en participatie 

van individuele huurders te bevorderen. 

 Accepteer dat huurdersorganisaties niet op alle vragen van corporaties een passend antwoord 

hebben; en vice versa. 

 

De oplossingen van nu zullen (deels) anders zijn dan die over tien jaar. Nu moeten concrete 

knelpunten worden opgelost en direct ondersteuning en professionaliteit worden georganiseerd binnen 

heldere en stevige structuren die relatief dichtbij de bekende en bestaande formele structuren staan. 
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Op langere termijn kan dan worden gezocht naar vormen die de huidige vormen kunnen verrijken, 

aanvullen of vervangen. Vormen die als kenmerken hebben: meer informeel, meer in houding en 

gedrag, meer in praktisch handelen, dichtbij direct belanghebbende huurders en hun leefwereld, 

gebruikmakend van technologie om individuele mensen meer te betrekken en invloed te geven.  

 

Stappenplan voor een systematische aanpak 

Voor de korte en middellange termijn kunnen bovengenoemde (stand alone) oplossingen soelaas 

bieden voor concrete knelpunten. Maar deze kunnen ook worden ingebed in een meer systematische 

en integrale aanpak.  

 

Belangrijke stappen in een dergelijke aanpak zijn: 

1. Formuleer een visie op participatie en professionalisering. Dat geldt voor de 

huurdersorganisatie en woningcorporatie afzonderlijk, maar ook samen. Deze (gedeelde) visie 

richt de ambitie, legt de basis onder een goed ontwikkel- en participatieplan en levert 

bouwstenen voor het inrichten van de huurdersorganisatie. 

2. Bepaal heldere en haalbare ambities op het gebied van participatie. Die ambities kunnen 

gelden in het algemeen voor huurdersorganisatie en corporatie, maar ook per onderwerp of 

project worden geformuleerd. Bij het formuleren van ambities is onder meer het niveau van 

participatie en invloed relevant. De bekende participatieladder (zie hieronder) - of wederzijdse 

‘participatietrap’ – kan hierbij dienstbaar zijn. Deze dubbele participatieladder laat zien dat 

beide partijen elkaar moeten ontmoeten op dezelfde niveaus om tot goede participatie te 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Ontwikkel een ‘ontwikkel- en participatieplan’ op waarin doelstellingen en acties zijn 

opgenomen om de huurdersorganisatie te professionaliseren en om de participatie-agenda te 

realiseren. Het is de huurdersorganisatie die dit - samen met haar achterban - opstelt, al dan 

 



 

Handleiding versterken huurdersorganisaties  

18/21 

 

 

 

 

niet ondersteund door een externe deskundige en deze bespreekt met achterban en 

woningcorporatie. 

4. Werk het concept van semi-professionaliteit uit in oplossingsrichtingen voor een aantal 

concrete kwesties, met rechten en plichten. Bijvoorbeeld over honorering. Overweeg het 

opstellen van een gedragscode of code ‘goed bestuur’. 

5. Varieer in vormen van participatie. De keuze van effectieve vormen is mede afhankelijk van 

ambities, maar ook van betrokken partijen en personen. Realiseer je hierbij dat niet iedere 

huurder hetzelfde is en benut inzichten en instrumenten – zoals leefstijlen - om te 

segmenteren en verschillende mensen anders aan te spreken en te betrekken. Dan nog zal 

niet iedereen bereid en staat zijn te participeren. 

6. Durf te experimenteren, want de toekomst op het gebied van huurdersparticipatie en –

organisatie wordt mede vormgegeven door eigen initiatieven. Concrete experimentsuggesties: 

 Gebruik nieuwe technologie en sociale media om huurders actief en direct (online) te 

betrekken. 

 Wijs huurders aan om te participeren en zeggenschap uit te oefenen, bijvoorbeeld door 

loting. Het lot bepaalt of er ‘participatie-dienstplicht’ is. 

 Pas flexibele vormen toe, naast of in plaats van vaste: themagewijs, projectgebonden, ad 

hoc, op basis van belangstelling en deskundigheid van bewoners. 

 Organiseer de werving van betrokken huurders en bestuurders als continue proces. 

 Werk aan wooncoöperaties en zelfbeheerde complexen en buurten 

 

‘Neem huurdersbetrokkenheid in elke fase van elk beleidsdocument op. Hoe worden huurders en 

woningzoekenden betrokken?’ 

-RondomWonen 
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5. Perspectieven voor de toekomst 
 

In de proeftuinen is het nog te vroeg om te kunnen concluderen of alle uitdagingen overal kunnen 

worden opgepakt en of een goede omgang met principiële dilemma’s verzekerd is.  

Voor de toekomst van huurdersparticipatie en –organisatie onderscheiden we hieronder drie 

denkrichtingen, die deels ook naast elkaar of lokaal kunnen bestaan. Het is niet gezegd dat één van 

deze drie scenario’s ook daadwerkelijk in de toekomst realiteit zal worden. We beogen hiermee vooral 

denkrichtingen aan te geven: ‘zo zou het kunnen’. 

 

Scenario 1: Volledige professionalisering huurdersorganisatie 

Een eerste ontwikkelrichting is die waarin de professionalisering van huurdersorganisatie en 

participatie integraal en volledig wordt doorgevoerd. Huurdersorganisaties worden professionele 

organisaties en huurdervertegenwoordigers worden professionals. Deze organisaties en medewerkers 

onderhouden het contact met de achterban en zorgen voor een representatieve belangenbehartiging. 

Er is sprake van een zelfstandige bedrijfsvoering en governance, los van de betrokken 

woningcorporatie(s). Op termijn bundelen huurdersorganisaties van verschillende woningcorporaties 

zich tot één lokale of regionale huurdersorganisatie. 

 

Scenario 2: Huurdersorganisatie ondersteund door professionals 

Een tweede ontwikkelrichting is een professionalisering-light. Huurdersorganisaties en hun leden 

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

huurders richting corporatie ondersteund door externe onafhankelijke professionals. Er wordt gewerkt 

aan deskundigheid op relevante gebieden. Huurdersorganisaties, professionele ondersteuners en 

corporatie werken gezamenlijk aan een goede participatie. 

 

‘Schakel externen in, vreemde ogen dwingen’ 

-ZOWonen 

 

Scenario 3: Huurdersorganisatie vervalt en wordt: invloed door directe belanghebbenden 

Een derde ontwikkelrichting kiest voor betrokkenheid en invloed door directe belanghebbenden. Dit is 

in feite een de-institutionalisering van huurdersparticipatie. Vertegenwoordigende organisaties nemen 

in dit perspectief een meer bescheiden plaats en rol in: ze zorgen dat individuele huurders in staat 

worden gesteld mee te praten en doen, zowel in beleidsontwikkeling als in projecten op het gebied van 

wonen en leefbaarheid, vanuit hun dagelijks leven. Moderne communicatietechnieken spelen een grote 

rol in het mogelijk maken van directe zeggenschap en invloed.  
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Corporaties in ontwikkeling 

Hierboven zijn drie perspectieven voor participatie genoemd die ontwikkeling van de 

huurdersorganisatie veronderstellen. Maar een andere (betere) participatie vraagt inzet en 

ontwikkeling van alle betrokken partijen, dus ook van de corporatie.  

In alle genoemde scenario’s zullen woningcorporaties de ontwikkeling die huurdersorganisaties 

doormaken gelijk moeten lopen met een eigen ontwikkeling. Maar er zijn ook alternatieve 

ontwikkelopties voor een goede betrokkenheid en (mede)zeggenschap van huurders. 

Zo zouden corporaties in de toekomst weer vereniging kunnen worden, al dan niet in een moderne jas. 

De zeggenschap over de woningcorporatie gaat daarbij weer over naar de leden via het interne 

verenigingsmodel. Leden – huurders, maar mogelijk ook andere belanghebbenden - krijgen dan de 

zeggenschap over beleid en strategische keuzes (vormen het bestuur) en de werkorganisatie krijgt 

daarbij een adviserende en uitvoerende rol.  

Een andere ontwikkeling, mogelijk in combinatie met de voorgaande, is die van schaalverkleining. 

Woningcorporaties gaan hun schaal weer verkleinen tot eenheden van omstreeks 5.000 woningen. Op 

die schaal is het eenvoudiger om invloed van huurders te organiseren.  

 

Er is voor de korte termijn (2017/2018) één grote gemene deler in al deze scenario’s: nu samen aan 

de slag gaan en openstaan voor ontwikkeling! Er zijn oplossingen aangedragen voor knelpunten op de 

korte termijn die de lange termijn niet in de weg behoeven te staan. Maar blijf daarbij alert en kritisch 

op arrangementen die een vruchtbare ontwikkeling van participatie ‘zoals die bedoeld is’ in de weg 

kunnen staan.  
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Bijlage: Praktijkvoorbeelden/reisverslagen  

van deelnemende corporaties  

 

 

De onderstaande reisverslagen vindt u via deze link. 

 

 

1. Reisverslag HEEMwonen en Centraal Huurders Overleg Heemwonen (proeftuin I)  pagina 5 

2. Reisverslag WonenBreburg en Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (proeftuin II) pagina 18 

3. Reisverslag Rondom Wonen en Argos (proeftuin II)     pagina 24 
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