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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. 

 

Wat zit er in de toolbox legitimatie? 

 De TRIAS legitimatiecheck. Deze bestaat onder andere uit een vragenlijst die helpt samen met 

stakeholders je legitimatie vast te stellen. Hiermee leg je de basis voor verdere verbetering. 

 Wil je weten wat zestig stakeholders zeggen over hoe corporaties zich sterker met andere 

spelers in de samenleving kunnen verbinden? Dan is het onderzoeksrapport Complementaire 

bewegingen van onderzoeksbureau DRIFT een nuttig naslagwerk. 

 Het helpt om anderen te laten zien wat de financiële gevolgen zijn van bepaalde keuzes. 

De Transparantietool laat dit duidelijk zien, en helpt bij gesprekken met gemeenten en 

huurders rond de jaarlijkse prestatieafspraken. 

 Een aantal corporaties geeft stakeholders vergaande invloed in een corporatieraad. Die 

bepaalt bijvoorbeeld mede het beleid. Alles hierover staat in de handleiding Corporatieraad. 

 De mate van invloed die huurders hebben, en hoe je met ze samenwerkt heeft ook effect op je 

legitimatie. Wil je weten hoe andere corporaties en huurders hun samenwerking vormgeven? 

Lees dan de handleiding versterken huurdersorganisatie. 

 Er zijn al veel leerzame ervaringen van corporaties, met manieren om huurders en 

stakeholders méér te betrekken. Deze staan in deze handleiding praktijkvoorbeelden 

stakeholderbetrokkenheid. 

 

Notitie: Onderscheid Corporatieraad en Maatschappij(advies)Raad 

Deze notitie gaat in op de manier waarop Maatschappijadviesraden zijn ingericht en op welke wijze 

deze afwijken van een Corporatieraad. De notitie biedt aanknopingspunten voor inrichting van een 

Maatschappijadviesraad. Dit is een bijlage bij de handleiding corporatieraad en de handleiding 

versterken huurdersorganisaties.  

 

 

 

 

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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Onderscheid Corporatieraad en 
Maatschappij(advies)Raad 

 

Binnen de vormgeving van het maatschappelijk belanghouderschap van woningcorporaties is in de 

voorbije twee decennia een uitgebreide praktijk gegroeid van het betrekken van belanghouders en 

belanghebbenden bij hun organisatie en handelen. Diverse instrumenten en arrangementen zijn 

daarbij ontwikkeld en met wisselend succes ingezet.  

 

De Maatschappij(advies)Raad (MaR) is een duidelijke vorm van ‘georganiseerde legitimiteit’ die tot 

uiting komt in de structuur en governance van de corporatie. Een dergelijke raar bestaat inmiddels bij 

een twintigtal woningcorporaties. Het is leerzaam om het concept van de Corporatieraad tegen deze 

verwante vorm af te zetten, omdat de MaR bij veel mensen wel bekend is en zodat men duidelijk kan 

zien in welke mate beide vormen van elkaar afwijken. 

 

Organisatievorm 

 

Dimensie 

Corporatieraad (CR) Maatschappij(advies)Raad 

(MaR) 

Introductie 2015-2016, via pilots bij een vijftal 

woningcorporaties in kader van Aedes-

project Legitimatie (inspiratiebronnen 

dateren van eerder/elders). 

Vanaf eind jaren negentig, in 

verschillende hoedanigheden en 

met verschillende namen. 

Doelstelling 1. Orgaan dat krachtige maatschappelijke 

verbinding met en invloed vanuit lokale 

stakeholders en lokale sleutelfiguren 

vormgeeft op basis van agenda die 

Corporatieraad bepaalt. 

2. Creëren van wederzijds vertrouwen en 

betrokkenheid en daadwerkelijke invloed 

van belanghebbenden op de 

woningcorporatie; legitimatie 

woningcorporatie. 

3. Leefwereld (rauwe werkelijkheid) in 

systeemwereld (bestuurstafel) brengen.  

1. Adviesorgaan die bestaat uit 

relaties van de corporatie. Brengt 

gevraagd en ongevraagd belangen 

en expertise in op basis van 

agenda die woningcorporatie 

bepaalt. 

2. Organiseren van verbinding; 

3. Fungeren als maatschappelijk 

klankbord. 

Startvoorwaarden  Deelnemers doen mee op uitnodiging 

en zijn per definitie verbonden met 

het werkgebied. 

 Deelnemers brengen ‘rauwe 

werkelijkheid’ bij de corporatie 

 Deelnemers zijn relatie van de 

woningcorporatie, lokaal, 

regionaal of landelijk. 

 Deelnemers kunnen ook 

vertegenwoordigers zijn van 
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binnen. Jargon, opleidingsniveau en 

beleidstaal voegen niets toe. 

 Kwalificatie deelnemers wordt 

bepaald door beschikken over 

achterban, niet eigen inhoud maar 

kennen van mening netwerk en van 

maatschappelijke werkelijkheid is van 

belang. 

 Bijeenkomsten o.l.v. onafhankelijke 

voorzitter. Directeur-bestuurder en 

andere medewerkers als toehoorder 

aanwezig. 

 Raad van commissarissen (RvC) en 

huurdersorganisatie zijn vooraf op de 

hoogte. 

 Onderwerpen waarop de 

woningcorporaties ‘afgerekend’ zal 

worden zijn mede door de 

Corporatieraad bepaald.  

belangrijke maatschappelijke 

instituties. 

 Kwalificatie deelnemers 

gebaseerd op eigen expertise 

(of vertegenwoordiging van 

institutie), niet vanwege 

kunnen inbrengen rauwe 

werkelijkheid of mening 

vertolken van netwerk. 

 Jargon/ beleid wordt niet 

geschuwd. 

 Directeur-bestuurder en andere 

medewerkers als afzenders en 

voorzitter aanwezig. 

 Bijeenkomst o.l.v. 

werkorganisatie. 

Sturingsprincipe Maatschappij heeft initiatief en agendeert 

mee (en toetst). De Corporatieraad is als 

orgaan verankerd in governance 

structuren van de woningcorporatie. 

Woningcorporatie heeft initiatief en 

bepaalt agenda. Maatschappij 

denkt en praat mee met en/of 

adviseert aan de bestuurder. 

Sturingssubject en –

wijze / functie 

Agendering, verbinding, initiatief, regie, 

(mede)bepaling en toetsing prestaties 

liggen bij maatschappij. 

Toetsend (geen toezicht), 

toetsingsdoelen/criteria worden vooraf 

door de Corporatieraad bepaald. 

Primair is het gesprek van leden van de 

Corporatieraad met elkaar. 

Bestuur en werkorganisatie in luisterende 

rol en hebben geen invloed op de agenda- 

en vergadersetting. 

   

Agendering, initiatief en bepaling 

van beleid en samenstelling MaR 

liggen bij 

woningcorporatie(bestuur). 

De Maatschappijraad is 

voornamelijk een adviesorgaan. Bij 

sommige woningcorporaties kan de 

MaR wel gevraagd of ongevraagd 

advies inbrengen ook wel 

gekwalificeerd advies, het bestuur 

kan hier slechts gemotiveerd van 

afwijken. 

Sturingsobject Eigen inbreng van de maatschappelijke 

agenda en doelstelling (mee vaststellen 

van maatschappelijke opdracht en 

rendementscriteria). 

Doelen en inzet van 

woningcorporatie. Op hoofdlijnen 

van beleid en activiteiten en hun 

maatschappelijke betekenis. 
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Geen toezicht op bedrijfsactiviteiten 

/bedrijfsvoering. 

Vraagstukken die aan de orde gesteld 

worden hoeven niet per se tot de taak- en 

rolopvatting van de woningcorporatie te 

behoren, wel kan de woningcorporatie van 

betekenis zijn bij het aanzetten tot acties.  

 

Legitimiteit: positie en 

verankering 

Stevige (op termijn formele) status 

binnen governance-structuur als ‘derde 

laag’ (‘ boven’ woningcorporatiebestuur). 

Rollen en bevoegdheden worden 

desgewenst vastgelegd in een tijdelijk 

convenant, dat alle betrokkenen partijen 

tekenen. 

Wisselend (in)formele status 

binnen governance-structuur, als 

‘nevengeschikt’ adviesorgaan; 

Verankering soms in statuten, vaak 

ook niet. 

Legitimiteit: functie Functies: agenderen, verbinden, toetsen. 

Ophalen van signalen en gevoelens in het 

werkgebied. 

Functies: vertegenwoordigen, 

klankbord en adviseren. 

Legitimiteit: namens 

wie/wat 

Inbreng van rauwe werkelijkheid uit lokale 

samenleving, vanuit directe en expliciete 

contacten en verbondenheid met de lokale 

samenleving (‘haal- en brengplicht’ 

gelden). 

Niet-institutionele inbreng wordt 

opgehaald (netwerk-achterban). 

Belanghebbendenvertegen-

woordiging in werkgebied 

woningcorporatie. 

Belangen en perspectieven van 

andere werkvelden en doelgroepen 

worden ingebracht, zonder 

expliciete eis van direct contact 

met samenleving (‘alleen 

brengplicht’ is geregeld). 

Werkwijze (in 

bijeenkomsten) 

Corporatieraad praat, discussieert en 

geeft betekenis aan kwesties. Bestuur 

luistert en licht in enkele gevallen toe 

Gesprek tussen bestuur en 

maatschappijraad, deze adviseert. 

Maatschappijraad kan gevraagd en 

ongevraagd advies geven en heeft 

gekwalificeerd adviesrecht 

Werkwijze (in 

voorbereiding) 

Voorbereiding: Onafhankelijk voorzitter 

stelt agenda op met raadsleden die 

contact hebben met de samenleving 

(‘achterban’)  

Voorbereiding MaR: aangeleverde 

stukken (vanuit bestuur) 

doornemen. 

Samenstelling: 

achtergrond 

Circa 12 tot 20 ‘spokes persons’ van de 

rauwe maatschappelijke werkelijkheid in 

volle breedte, denk aan lokale 

5 tot 10 vertegenwoordigers van 

maatschappelijke 

organisaties/doelgroepen/ 
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verenigingen, organisaties maar ook aan 

kunstenaars, de dominee, lokale bakker. 

Geen belangenbehartiger, maar deelname 

op naam. Geen beleidstijgers. Niet per se 

directe belanghouders van 

woningcorporaties, op huurders na. 

belangen. Vaak mensen die ook 

professioneel (indirect) verbonden 

zijn met de 

woningcorporatiewereld, niet per se 

woonachtig in werkgebied 

woningcorporatie. 

Werving en selectie 

leden 

Op verzoek van de voorzitter en 

woningcorporatie en via sneeuwbaleffect. 

Deel huurders wellicht via loting? 

Vaak via open sollicitatie-

procedure, woningcorporatie 

selecteert. 

Aantal bijeenkomsten Minimaal 4 keer per jaar. Kent verschillende 

verschijningsvormen. 

Rol voorzitter Onafhankelijke voorzitter heeft tot taak 

het leiden van de vergaderingen van de 

Corporatieraad. 

Daarnaast is de voorzitter belast met: 

1. Zorgdragen voor een goed functioneren 

van de Corporatieraad. In goed overleg 

agenderen en verbinden en prioriteren. 

2. Samen met de woningcorporatie 

uitnodigen van (nieuwe) deelnemers. 

3. Zorgdragen voor optimale 

voorbereiding en participatie van leden 

van de Corporatieraad. 

Bij afwezigheid van de voorzitter zit een 

deelnemer van de Corporatieraad de 

vergadering voor. 

4. De voorzitter zorgt dat notulen van de 

vergaderingen van de Corporatieraad 

worden opgemaakt. 

5. De voorzitter stelt de data van de 

vergaderingen in overleg met het bestuur 

van de woningcorporatie vast. 

6. Er dient regelmatig contact plaats te 

vinden tussen de voorzitter van de 

Corporatieraad en het bestuur van de 

woningcorporatie. 

7. Wanneer er deelnemers van de Raad 

zonder bericht niet komen opdagen dan 

belt de voorzitter de afwezigen na: ieders 

De voorzitter heeft tot taak het 

leiden van de vergaderingen van de 

Maatschappijraad.  

Daarnaast is de voorzitter belast 

met: 

1. Zorgdragen voor goede agenda 

en bijbehorende stukken. 

2. |Zorgdragen voor een goed 

functioneren van de 

Maatschappijraad. 

3. Zorgdragen voor optimale 

participatie van leden van de 

Maatschappijraad. 

Bij afwezigheid van de voorzitter zit 

de vice-voorzitter de vergadering 

van de 

Maatschappijraad voor. 

4. De voorzitter zorgt dat notulen 

van de vergaderingen van de 

Maatschappijraad 

worden opgemaakt. 

5. De voorzitter stelt de data van 

de vergaderingen van de 

Maatschappijraad in overleg met 

het bestuur van de corporatie vast. 

6. Er dient regelmatig contact 

plaats te vinden tussen de 

voorzitter van de Maatschappijraad  
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aanwezigheid is van groot belang. en het bestuur van de 

woningcorporatie. 

Extra 

(optioneel/formeel/ 

op termijn) 

Kan het bestuur van de woningcorporatie 

(informeel, later mogelijk ook formeel) 

decharge verlenen of onthouden: de 

Corporatieraad wordt in de gelegenheid 

gesteld minimaal 1 keer per jaar decharge 

aan het bestuur van de woningcorporatie 

te verlenen en deze schriftelijk aan de 

jaarverslaglegging toe te vertrouwen. 

 

Deze formele bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn binnen het 

experiment optioneel en mogen in geen 

geval de inhoudelijke ontwikkeling in de 

weg staan. Op termijn wordt bezien welke 

formalisering gewenst of nodig is. 

 

Op verschillende plekken in het 

land organiseren woningcorporaties 

inspraak op bovenstaande of op 

andere manier: deze zijn verenigd 

in de handleiding 

praktijkvoorbeelden 

stakeholderbetrokkenheid. 

 

 

 

 

http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid

