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1 Inleiding 

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, ook wel de lokale driehoek, weten elkaar 

steeds beter te vinden op het gebied van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn de partijen 

nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren. Om zo gezamenlijk te komen tot 

toekomstbestendig woonbeleid. Platform31 onderzocht de samenwerking binnen de lokale driehoek. 

We keken naar hun perspectieven, de rolverhoudingen en onderlinge verwachtingen. In deze publicatie 

delen we onze bevindingen en lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking.  

 

Het belang van samenwerking  

Door de herziene Woningwet (2015) zijn taken van en verantwoordelijkheden tussen de drie partijen 

aangescherpt. Dit zorgde voor een andere rolverdeling en samenwerking tussen huurdersorganisaties, 

woningcorporaties en gemeenten. De positie van gemeenten en huurders is door de herziene 

Woningwet versterkt. Ook is er in de afgelopen jaren steeds meer ervaring opgebouwd in het maken 

van prestatieafspraken. Gemeenten nemen hierin steeds meer de regierol. Toch zien we op het gebied 

van de samenwerking ook knelpunten. Die zitten onder meer in de rol die partijen oppakken, hun kennis 

en kunde en hun onderlinge verwachtingen en de werkdruk (administratieve last en tijdsdruk).  

 

De partijen hebben elkaar nodig om samen de grote opgaven van vandaag de dag aan te pakken, denk 

aan:  

• het oplossen van het woningtekort  

• voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor iedereen  

• grootschalige renovaties voor het verduurzamen van woningen  

• werken aan vitale en leefbare buurten  

 

 

Robuuste huurdersorganisatie  

De drie partijen hebben elkaar nodig bij de ontwikkeling van een toekomstig woon - en leefbaarheids-

beleid, zeker in de huidige tijd van grote complexe opgaven zoals hierboven beschreven.  

Huurdersorganisaties spelen hierbinnen een belangrijke rol. Zij zijn immers de oren en ogen van de wijk  

en kennen de behoeften van de huurders. Corporaties en gemeente hebben deze input en het 

draagvlak van huurders nodig.  

 

Ontwikkelingen als passend toewijzen (woningwet), langer zelfstandig wonen en de toename van 

oudere bewoners leiden tot een veranderde huurderspopulatie in corporatiewoningen. De corporatie 

huisvest daardoor huishoudens met een lager inkomen dan voorheen en vaker hebben huurders 

psychische of fysieke gezondheidsproblemen. Daarnaast worden huurdersorganisaties intensief 

betrokken bij beleid, waaronder het opstellen van de woonvisie en prestatieafspraken tussen 

gemeenten, huurdersorganisatie en corporatie. Het werk van huurdersorganisaties wordt door deze 

ontwikkelingen intensiever en ingewikkelder. Huurdershuurdersorganisaties staan daarmee voor de 

volgende uitdagingen: 

• Het beheersen van de hoge werkdruk voor de actieve bestuursleden 

• Het vinden van nieuwe actieve leden 

• Het in stand houden en up-to-date houden van de kennis en kunde binnen de 

huurdersorganisatie 

• Uitdagingen rond het bereiken en actief betrekken van de brede achterban  
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Een robuuste huurdersorganisatie kan ontstaan als het partijen gezamenlijk lukt om representativiteit, 

vertegenwoordiging, bestaanszekerheid en voldoende kennis goed te organiseren. Dat zouden 

huurdersorganisaties niet alleen hoeven te doen: hierin ligt ook een verantwoordelijkheid voor de 

gemeente en corporatie om huurdersorganisaties te helpen toekomstbestendig te worden.  

 

Scope van dit onderzoek  

Met dit onderzoek maken we inzichtelijk waar de schoen in de samenwerking precies wringt en hoe de 

verschillende partijen toekomstbestendig kunnen samenwerken aan de lokale opgaven. Ook laten we 

met dit onderzoek de meerwaarde van de huurdersorganisaties zien op het woo nbeleid.    

 

We richten ons specifiek op de samenwerking tussen partijen binnen het ‘netwerk’ van de lokale 

driehoek. We zoomen in op:  

 

• de rolinvulling binnen de overleggen over de prestatieafspraken,  

• de onderlinge verwachtingen van de partijen,  

• de manier waarop de drie partijen georganiseerd zijn en  

• de samenwerkingsprocessen die al dan niet bijdragen aan een succesvolle samenwerking.   

 

We kleuren dat alles in met een viertal praktijkcasussen. Daarin onderzoeken we: 

 

• De ervaringen van partijen over het samenwerkingsproces.   

• Hoe partijen aankijken tegen de rol- en taakverdeling? Wat gaat goed? Waar lopen ze 

tegenaan?   

• Wat is nodig voor een toekomstbestendige samenwerking?  

• Hoe kunnen huurdersorganisaties en woningcorporaties op gelijkwaardiger wijze over 

prestatieafspraken onderhandelen?   

• Hoe kunnen partijen de meerwaarde van de huurdersorganisatie bij de ontwikkeling en 

uitvoering van lokale opgaven en woonbeleid van wo ningcorporaties en gemeenten vergroten?  

• Hoe kunnen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hun samenwerking en 

samenspel versterken?  

 

In het kader van de vier casestudies interviewden we vertegenwoordigers van de gemeente, 

woningcorporatie en huurdersorganisaties die betrokken zijn bij de ‘ambtelijke’ overleggen voor de 

totstandkoming van de prestatieafspraken. De casussen bestonden uit twee kleine en twee 

(middel)grote gemeenten: Arnhem (Gelderland), Bergen (Noord-Holland), Cranendonck (Noord-

Brabant) en Zwolle (Overijssel).  

 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de vijftien geïnterviewde personen en organisaties. Voor 

de uitgebreide beschrijving van de casussen en de verdiepende analyse hebben we ook gebruik 

gemaakt van deskresearch en verschillende woonvisies en prestatieafspraken opgezocht en 

bestudeerd.  

 

Leeswijzer    

Deze publicatie is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Na deze inleiding (hoofdstuk één), volgt de 

samenvatting met de bevindingen en gedeelde lessen (hoofdstuk twee). Daarop volgen hoofdstuk drie 

tot en met zes, deze hoofdstukken bevatten de analyse van de casussen opgedeeld in verschillende 

onderwerpen. We geven de analyse kleur met citaten van geïnterviewden en kaders waarin we 

aanbevelingen formuleren of kennis delen vanuit andere bronnen dan de casussen.  
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2 Samenvatting: bevindingen en 
geleerde lessen  

 

2.1 Bevindingen  

In dit hoofdstuk leest u de samenvatting van de bevindingen, lessen en kansen die we hebben ontdekt. 

In de volgende hoofdstukken kunt u de uitgebreidere analyse lezen. Enkele rode draden uit dit 

onderzoek zijn:  

 

1. De traditie van samenwerken is krachtig doorgezet. De gemeenten, corporaties en 

huurdersorganisaties werken nauw samen en proberen de werkprocessen te optimaliseren. 

Een kanttekening hierbij is de hoge werkdruk die de strakke jaarcyclus van prestatieafspraken 

en het intensief samenwerken met zich meebrengt. Het is zoeken naar de juiste balans tussen 

onderwerpen uitdiepen, het maken van prestatieafspraken én tegelijkertijd de concrete 

uitvoering daarvan. Huurdersorganisaties worden steeds breder betrokken bij het maken van 

beleid, zoals bijvoorbeeld bij het maken van een woonvisie.  

 

2. De samenwerkingsstructuur van gemeente en corporatie is vaak leidend. 

Huurdersorganisaties sluiten qua kennis en manier van werken vaak aan bij de professionals 

van de corporatie en gemeente. Gemeenten en corporaties geven aan dat het prettig is dat de 

huurdersorganisatie kennis van zaken heeft en dat de huurdersorganisatie weet hoe ze 

standpunten moeten presenteren. Daarnaast benadrukken gemeente, corporaties en 

huurdersorganisaties ook het belang van de vertegen woordigende rol van de huurdersorgani-

saties. Want: de meerwaarde van huurdersorganisaties is dat zij het geluid van de huurders 

goed kunnen vertegenwoordigen.  

 

3. Op het gebied van de representativiteit is winst te behalen. Het betrekken van de 

achterban is vaak lastig. Bovendien moet dit gebeuren onder een enorme werkdruk. Vaak zijn 

huurdersorganisaties niet een afspiegeling van hun huurdersbestand wat hun representatie 

bemoeilijkt. Gemeenten en corporaties vinden dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 

huurdersorganisaties zelf ligt. Dat is jammer, want met ondersteuning van de gemeente en 

corporatie is hier voor alle partijen winst te boeken. Een sterke huurdersvertegenwoordiging 

draagt nog meer bij aan passend en goed woonbeleid.  

 

4. Voor een goed samenspel hebben alle geïnterviewde partijen behoefte aan duidelijkheid in 

rolverdeling en wederzijdse verwachtingen. Daarbij is het belangrijk om dit samenwerkings-

proces gezamenlijk goed te evalueren. In sommige casussen wordt bij het opstellen van 

prestatieafspraken een externe procesbegeleider ingeschakeld om als onafhankelijke partij de 

regie te voeren en penhouder te zijn. Ter verlichting van de werkdruk en om de gelijkwaardig-

heid tussen de gemeente, huurdersorganisatie en corporatie te vergroten.  

 

Bovenstaande constateringen roepen ook verschillende vragen op. Hoe kunnen de partijen de juiste 

balans vinden in de jaarcyclussen en tussen het maken en uitvoering van afspraken? Hoe kunnen 

huurdersorganisaties hun representatieve rol beter oppakken én hoe kun nen gemeenten en corporaties 
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hierin ondersteunen? Hoe kunnen de juiste vragen worden gesteld? Met de geleerde lessen die volgen 

geven we een eerste aanzet voor de oplossingen.  

 

 

2.2 Geleerde lessen 

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige samenwerking?  

We trekken een aantal lessen uit het casusonderzoek en deskresearch. Lessen die bijdragen aan het 

verbeteren van de onderlinge samenwerking. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties kunnen 

deze lessen samen oppakken en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige samenwerking met 

een robuuste huurdersorganisatie.  

 

In de aanpak van lokaal woonbeleid worden steeds vaker meerdere opgaven met elkaar verbonden. Er 

wordt ingezet op een gebiedsgerichte, wijkgerichte aanpak. Hierbinnen werken organisaties zoals 

gemeente, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers samen om opgaven te realiseren. 

Uit ons casusonderzoek en onderzoeken naar samenwerking over bijvoorbeeld de aanpak van wijken 

constateren we dat een aantal randvoorwaarden essentieel zijn voor een gelijkwaardiger en krachtige 

samenwerking. Deze randvoorwaarden zijn geen blauwdruk, maar zijn bedoeld als ondersteunend 

kader. Hieronder zetten we deze randvoorwaarden uiteen, aangevuld met de bijbehorende geleerde 

lessen uit ons casusonderzoek aan toegevoegd. 

 

1. Maatschappelijke urgentie   

 

Een gevoelde noodzaak, externe druk, dreiging of ‘brand’ helpt om betrokkenheid, 

draagvlak en focus te creëren en prioriteiten te stellen. 

 

Om tot een samenhangende en door de gemeente, huurders en woningcorporatie breed gedragen 

aanpak te komen is een zekere mate van maatschappelijk gevoelde urgentie essentieel.   

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Maak de urgentie samen expliciet. Zowel inhoudelijk, rondom de opgaven in de gemeente, 

als rondom de samenwerking. Alleen samen kunnen de opgaven gerealiseerd worden.  

• Onderstreep het belang van de huurdersorganisaties. Om de harde cijfers te duiden, is de 

inbreng van de huurdersorganisaties erg belangrijk. Ook kunnen huurdersorganisaties 

bijdragen aan draagvlak voor beleid doordat huurdersorganisaties echte invloed hebben gehad 

op de acties van de corporatie.  

• De meerwaarde van een huurdersorganisatie zit hem niet in meepraten op 

beleidsniveau, maar in het delen van de standspunten van huurders. Soms lijkt het alsof 

de huurdersorganisaties moeite hebben om de gemeente en woningcorporatie inhoudelijk bij 

te benen. De oplossing hiervoor wordt soms, ten onrechte, gezien in het verder 

professionaliseren van de huurdersorganisatie. Wil de huurdersorganisatie toekomstbestendig 

en robuust worden, dan is dat geen kwestie van verder professionaliseren, maar een kwestie 

van in hun kracht gaan staan en investeren in hun representatieve rol.  

• Het betrekken van een brede huurdersachterban is een gedeeld belang voor alle partijen. 

Bespreek gezamenlijk hoe de huurdersorganisatie deze achterban bereiken. Gemeente 

en woningcorporatie kunnen de huurdersorganisatie hierin actief ondersteunen met capaciteit, 

expertise, financiële middelen en ook met het verstrekken van de juiste en (actuele) 

adres/mailgegevens.  
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2. Gedeelde en breed gedragen visie   

 

Op alle niveaus: bestuur (betrokken organisaties), uitvoering (wijkprofessionals) en 

doelgroep (bewoners). 

 

Iedereen wil het beste voor de bewoners. Betaalbare en voldoende beschikbare huizen in een leefbare 

en vitale wijk. Deze opgaven worden vaak benaderd vanuit het eigen beleids - en handelingskader, de 

eigen idealen of het eigen mensbeeld. Een gedeelde en breed gedragen kijk op de toekomst van een 

gebied helpt bij de start van gelijkwaardige en krachtige samenwerkingen en draagt bij om op koers te 

blijven. Daarbij moet actief gezocht (blijven) worden naar gedeelde belangen en naar 

verbindingskansen.   

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Maak een visie op hoe je wil samenwerken. Vanuit de casussen constateren we dat er geen 

uitgesproken en gedeelde visie is op welke onderlinge verwachtingen men heeft van de 

samenwerking.  

• Spreek verwachtingen naar elkaar uit. Deze verwachtingen, bijvoorbeeld rondom het 

kennisniveau van de huurdersorganisatie, komen nu niet altijd boven tafel. Dit zorgt voor 

verkeerde verwachtingen én partijen kunnen elkaar hierdoor niet ondersteunen.  

• Denk ook aan de toekomstige huurders bij het opstellen van prestatieafspraken. 

Toekomstige huurders zitten nooit aan tafel. Dit gemis wordt steeds groter met de druk op de 

woningmarkt. Vaak spreekt een gemeenteraad alleen de omwonenden die (sociale) 

woningbouw niet in hun achtertuin willen, maar je hoort niets van de woningzoekenden die 

daar graag willen wonen. Dat geluid kan de huurdersorganisatie vertolken.  

 

3. Bestuurlijke en organisatorische verankering  

 

Stuur- of regiegroep met directeuren/bestuurders van alle betrokken partijen. 

 

Voor een succesvolle aanpak is sturing essentieel. Op bestuurlijk niveau worden prior iteiten gesteld, 

knopen doorgehakt en budgetten gereserveerd. Bestuurlijke rugdekking helpt ook om uitvoerende 

professionals vertrouwen te geven. Het is belangrijk dat alle belanghebbende partijen in een bestuurlijk 

orgaan vertegenwoordigd zijn. En om vooraf goed na te denken over de wijze van besluitvorming. Wij 

voegen hier vanuit ons onderzoek nog aan toe het belang van een goede organisatorische verankering: 

Richt de organisaties zo in, met bijbehorend mandaat en budget, dat men toekomstgericht kan 

samenwerken en men elkaar kan ondersteunen. Ook als het even lastig is.  

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Corporaties en gemeenten: ondersteun huurdersorganisaties bij het versterken van hun 

organisatie. De huurdersorganisaties proberen hun organisaties toekomstbestendig te 

maken, bijvoorbeeld door te verjongen en te komen tot een meer representatief bestuur. 

Corporaties en gemeenten kunnen hen hierbij helpen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van de 

achterban en het ophalen van de mening van huurders. Bedenk originele en tegelijkertijd 

toegankelijke manieren om te weten wat er speelt bij de huurders.  

• De samenwerkingsstructuur van gemeente en corporatie is vaak leidend. 

Huurdersorganisaties proberen om qua kennis en manier van werken hierbij aan te sluiten. 

Pas de werkwijze aan zodat het ook past in de manier waarop de huurdersorganisaties 
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georganiseerd zijn: bijvoorbeeld door overleggen aan het einde van de dag te organiseren 

zodat bestuursleden van de huurdersorganisatie met een baan ook kunnen meedoen. Betrek 

als corporatie en gemeente de huurdersorganisaties vooraf en tijdig.  

• Corporaties en gemeenten kunnen duidelijker, in begrijpelijker taal, de huurder 

informatie voor advies verstrekken. Communiceer duidelijk, spreek de belevingswereld van 

je huurders aan (dus hoe leg je duidelijk uit welke gevolgen voortvloeien uit de besluiten die 

zijn genomen) en communiceer op B1-niveau.  

• Bespreek, evalueer en monitor met elkaar de samenwerking. Veranker de nieuwe of 

aangepaste samenwerkingsafspraken in de organisaties. De p articipatieladder geeft een 

indicatie op welke niveau de samenwerking zich bevindt en kan hiervoor een handig 

instrument zijn ook om het huidige en gewenste, gedragen niveau te bespreken.  

• Woningcorporaties en gemeenten verankeren huurdersparticipatie in h un organisatie ook door 

het aanstellen van een contactpersoon voor de huurdersorganisatie die toegewijd is aan 

huurdersbetrokkenheid. En er kan rechtstreeks contact gelegd worden met bestuur en 

andere collega’s. Bij sommige woningcorporaties heeft de huurd ersorganisatie een eigen 

ruimte in het kantoor van de woningcorporatie.  

 

4. Onafhankelijke procesleiding   

 

Onpartijdige procesmanager, met mandaat om te handelen en in staat tot verbinden, 

schuren en confronteren. 

 

Bij het opstellen van een woonvisie, prestatieafspraken en de uitvoering daarvan zijn veel organisaties 

en beleidssectoren betrokken. Ieder voert de eigen taken en activiteiten uit, maar wie overziet het 

geheel? Dat vraagt om projectmanagement op inhoud en  samenwerking. Vooral bij broze of gespannen 

verhoudingen kan een onafhankelijke en onpartijdige procesleider nodig zijn.  

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Uit de verschillende casussen komt naar voren dat de partijen een 

onafhankelijke/externe procesbegeleider inschakelen. Voorwaarde is om hier gezamenlijk 

te kiezen en te bepalen wie de procesbegeleider wordt. De procesbegeleider hangt als het 

ware boven de drie partijen en kan daardoor ‘neutraler’ het proces begeleiden. Daarnaast kan 

een procesbegeleider werk uit handen nemen waardoor de werklast voor de drie partijen 

vermindert. Dit kan ook bijdragen aan de gelijkwaardigheid: Niet één partij hoeft het proces te 

begeleiden (en neemt daarmee extra werk op zich) maar een externe begeleider doet dit. Alle 

partijen kunnen zich hierdoor verdiepen op inhoud, urgentie, samenwerking en onderlinge 

verwachtingen. Een onafhankelijke procesbegeleider kan eventuele spanningen of vergeten 

items ook bespreekbaar maken.  

 

5. Een lange adem   

 

‘Een generatie als horizon’: zorg voor een meerjarige programmatische opzet met 

flexibiliteit in de uitvoering. 

 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer en één afgeronde prestatieafspraak maakt nog geen leefbare wijk. 

Voor structurele verbetering is samenhang tussen afspraken nodig over een langere periode. Fysieke 

operaties, zoals nieuwbouw of verduurzamen van woningen worden vaak binnen enkele jaren 

gerealiseerd. Een collegeperiode is te kort om woningtekorten op te lossen of vitale en leefbare wijken 
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te realiseren. De opgaven vragen om langdurige en structurele aandacht, waarbij de betrokken partijen 

hun interventies en programma’s blijven aanscherpen. Dit geldt ook voor hun samenwerking.   

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Partijen beseffen dat samenwerking niet vanzelf gaat en dat dit een lange adem vergt. In de 

afgelopen jaren heeft de samenwerking zich krachtig doorgezet.  

• Ook wisselingen van bestuur mogen niet leiden tot een stokkende samenwerking . De 

samenwerking is immers ook verankerd in de organisatie zelf.  

• Steeds vaker zien we dat maatschappelijke opgaven in het woondomein zich uitbreiden naar 

andere disciplines. Deze opgaven worden steeds meer vanuit een netwerk van 

organisaties opgepakt. Een toekomstige en robuuste huurdersorganisatie kan hierin een 

waardevolle bijdrage leveren doordat zij het perspectief van de huurders inbrengen.  

 

6. Vertrouwen   

 

Winnen en vasthouden. Bij bewoners én bij gemeente en woningcorporaties, op alle 

niveaus.   

 

Vertrouwen is verre vanzelfsprekend. Beleidsmakers en professionals die met bewoners in gesprek 

gaan over woonbeleid, stuiten regelmatig op onvrede of vijandigheid. Ook andersom geldt dat 

bewoners vaak de beleidsmakers niet goed begrijpen of stuiten op onbegrip omdat maatwerk niet 

eenvoudig of mogelijk is. Investeren in vertrouwen helpt om onderling constructief te kunnen 

communiceren en samenwerken. Dit is een taak van alle betrokken medewerkers, bestuurders en 

organisaties. Om het onderling vertrouwen tussen partners te versterken is het waardevol om 

successen te vieren.   

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Maak van het creëren van vertrouwen geen bijzaak, maar hoofdzaak. Zoals één van de 

partijen in de casussen het formuleert: “Een deel van het geheim tot het succes zit 'm in het 

persoonlijke contact en het creëren van een sfeer van vertrouwen.”  

• Uit de casussen blijkt dat iedere partij vanuit een ander perspectief in het gesprek staat. Toon 

daarom begrip voor financiële, ruimtelijk en beleidsmatige (on)mogelijkheden.  Wees 

bewust van de verschillen in professionaliteit. Huurdersorganisaties zijn vrijwillige functies. 

Denk eventueel na over hoe je die vrijwillige inzet belo ond.  

• De bestuursleden van de huurdersorganisatie voelen zich soms minder vrij om te spreken in 

overleggen met een directeur-bestuurder of een wethouder. Wees hiervan bewust en creëer 

vertrouwen tijdens overleggen.  

• Probeer elkaar echt te begrijpen. Bovenstaande punten lijken open deuren maar vaak 

nemen mensen onvoldoende tijd om het probleem echt te begrijpen en te doorgronden. 

Mensen worden vaak beperkt door persoonlijke overtuigingen en normen. We schieten dan 

door naar een oplossing, zonder elkaar echt te begrijpen.  

• Neem als corporatie en gemeente de huurdersorganisatie serieus en luister goed naar 

wat een huurdersorganisatie zegt, ook als dat niet in de beleidstaal wordt gebracht. Vraag 

door en ga actief op zoek naar de vraag achter de vraag of opmerking.  Probeer de taal van de 

huurders te begrijpen. Een goede grondhouding is dat partijen de rol en inbreng serieus 

nemen en niet als een ‘moetje’ vanuit wettelijke verplichtingen, maar als een waardevolle 

inbreng van de mensen voor wie ze het verschil kunnen maken.  
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7. Middelen   

 

Menskracht, uitvoerings- en procesgeld. 

 

Het vormen van een coalitie, het ontwikkelen van een visie met prestatieafspraken en uitvoerings -

plannen kost tijd, geld en menskracht. Het bundelen van activiteiten en het koppelen van inzet vanuit 

verschillende partijen levert meerwaarde op. En het vergt ook goede onderlinge afstemming tussen 

partijen. Werkgroepen aanstellen kan ook tot versnelling of uitdieping van een aanpak leiden.  

 

Reflectie en geleerde lessen  

• Verken van tevoren wat iemand verstaat onder zijn of haar rol, hoe diegene die rol 

oppakt en welke taken daarbij horen. Zorg dat het duidelijk is wie waar het initiatief 

neemt. Verhelderende vragen die de partijen hierbij kunnen gebruiken zijn: Wie heeft d e 

regie? Wie voert de afspraken uit? Wie is de eigenaar van het overlegproces? Wie is de 

trekker?   

• Alle huurdersorganisaties die wij hebben gesproken geven aan het fijn te vinden om 

ondersteuning te krijgen van een externe adviseur van een professionele organisatie. 

Hij of zij kan inhoudelijk ondersteunen, maar kan ook betrokken worden voor de organisatie en 

het betrekken van de achterban.  
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3 De vier casussen  

 

We onderzochten voor deze publicatie vier casussen waarin we gemeente, corporatie en 

huurdersorganisatie spraken. We duiden de casussen aan met de gemeentenaam: Arnhem, 

Bergen, Cranendonck en Zwolle. Elke casus heeft een eigen kleur, achtergrond en verhaal . In dit 

hoofdstuk zijn de vier casussen afzonderlijk kort beschreven, in de bijlage is de uitgebreide 

casus beschrijving toegevoegd. 

 

3.1 Arnhem   

Arnhem is de hoofdstad van de gemeente Gelderland. Naast de stad Arnhem behoren tot de gemeente 

ook de dorpen Elden en Schaarsbergen en verschillende buurtschappen. In Arnhem werken 

zeven partijen samen aan het maken van prestatieafspraken. Dat zijn de gemeente Arnhem, de drie 

grote woningcorporaties Portaal, Volkshuisvesting en Vivare, en de drie bijbehorende 

huurdersorganisaties. Zij werken samen aan woonbeleid, maar werken ook breder samen om sociale 

problematiek tegen te gaan. Hiervoor sluiten waar nodig ook partijen uit andere beleidssectoren aan. In 

de Arnhemse Prestatieafspraken 2021 staat dat de huurdersorganisaties en corporaties een deel van 

de Woonzorgvisie uitwerken. Hier werken ze samen aan de huisvesting van kwetsbaren. Ook is in de 

prestatieafspraken opgenomen dat de gemeente zich inspant om Sociale Wijkteams in te zetten op 

plekken waar de corporatie problemen achter de voordeur ziet.  

 

In Arnhem streven de partijen naar een ‘ongedeelde’ stad voor iedereen. Onderdeel daarvan is dat de 

verschillende wijken hun eigen identiteit hebben en behouden. Dit is een grote uitdaging, want 

Arnhem is, na Den Haag, de meest ‘verdeelde’ stad van Nederland. “Je hebt behoorlijk wat wijken in 

Arnhem die onder leefbaarheidsnormen scoren. Maar dat willen we niet’,’ zegt Carolien Philips, 

Strategisch Adviseur Volkshuisvesting bij woningcorporatie Portaal. ‘‘We willen de problemen aan -

pakken en doorpakken. En om door te pakken heb je samenwerking nodig.” De staat van de wijken in 

Arnhem heeft invloed op de maatschappelijke- en woningbouwopgaven in Arnhem en beïnvloed t de 

woonvisie en prestatieafspraken. Daarbij is het “bouwen aan vertrouwen door samenwerken en open 

communicatie”, nadrukkelijk een van de drie pijlers/strategieën in de Arnhemse Prestatieafspraken  2021 

(p.8).  

 

Tabel 1 Kenmerken casus Arnhem   

 Gemeente      Arnhem  

 Kernen   Arnhem stad, twee dorpen en verschillende buurtschappen  

 Inwonersaantal     157.000 

 Aantal woningen totaal     73.500, waarvan 22.000 sociale huur  

 Corporatie(s) (de grootste)    Portaal (en Volkshuisvesting en Vivare)   

 Woningbezit corporatie     4.805 (in Arnhem) in totaal ruim 50.000 woningen   

 Aantal gemeenten actief     12    

 Huurdersvertegenwoordiging     Huurdersorganisatie Portaal (HOP)   

 Aantal gemeenten actief    1 (Arnhem)   

 Aantal bestuurders, vrijwilligers     3 bestuursleden   

 Advies en ondersteuning    Door Het Huurdershuis Arnhem   
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3.2  Bergen   

De gemeente Bergen, in de provincie Noord-Holland, is een kleine gemeente met 15 verschillende 

dorpen en kernen waaronder het dorp Bergen en de bekende badplaatsen Egmond aan Zee en Bergen 

aan Zee. Door de mooie omgeving en de nabijheid van grote steden , zoals Alkmaar, zijn het populaire 

dorpen om in te wonen. De gemeente Bergen werkt nauw samen met de gemeenten Uitgeest, 

Castricum en Heiloo in de werkorganisatie de BUCH. Vanuit die werkorganisatie worden onder meer de 

prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie Kennemer Wonen (de enig e corporatie met 

woningen in Bergen) en de koepelorganisatie van de huurdersorganisatie: Huurdersbelangen 

Kennemer Wonen. 

 

De lokale opgaven die spelen, gelden grotendeels voor alle dorpen in Bergen. In de dorpen is sprake 

van vergrijzing. De prognoses voor Bergen laten een beeld zien dat pas over 25 jaar voor heel 

Nederland zal gaan gelden. Zo zal in 2040 bijna de helft van de bevolking bestaan uit mensen van 65 

jaar en ouder. Tegelijkertijd is er sprake van ontgroening: het aandeel jongeren in de bevolkin g neemt 

af mede omdat ze in de gemeente niet aan een woning kunnen komen. Een belangrijk thema in de 

prestatieafspraken is daarom het tekort aan sociale huurwoningen, alle partijen willen dit tekort 

terugdringen. ‘‘Er is hier een enorme vraag naar sociale huurwoningen, dus wij kijken als gemeente 

nauwgezet naar wat voor rol Kennemer Wonen daarin kan spelen: dat brengen we bij elke potentiële 

woningbouwlocatie steeds naar voren’’, vertelt Andre Fictoor beleidsmedewerker bij de BUCH. Andere 

belangrijke opgaven die spelen zijn het tekort aan woningaanbod voor de lagere middeninkomens, het 

aantal kwetsbare bewoners dat toeneemt en groeiende armoedeproblematiek en betaalbaarheids-

problemen onder bepaalde groepen bewoners. De huurdersorganisatie benadrukt de volg ende 

prioriteiten: ‘‘Meer sociale huurwoningen, een woonlasten neutrale verduurzaming, minimale jaarlijkse 

toename woonlasten, maatwerk voor huurders met betaalbaarheidsproblematiek en zorgvuldige 

betrokkenheid van de huurders bij het vormen van beleid.’’  

 

Tabel 2 Kenmerken casus Bergen   

 Gemeente     Bergen    

Kernen   15 kernen    

Inwonersaantal   
29.696 inwoners. De BUCH-gemeenten tellen samen 

ruim 100.000 inwoners   

Aantal woningen totaal   12.140 waarvan 2700 sociale huur  

Corporatie(s)    Kennemer Wonen   

Woningbezit corporatie   
2.734 (In Bergen) totaal bezig Kennemer Wonen:  

10.000   

Aantal gemeenten actief   5    

Huurdersvertegenwoordiging    

Lokale huurdersorganisatie: Stichting Huurdersoverleg 

de Egmonden   
Koepelorganisatie: Huurdersbelangen Kennemer  

Wonen.    

Aantal gemeenten actief   
De Egmonden in één gemeente, Huurdersbelangen  

Kennemer Wonen in vijf gemeenten   

Aantal bestuurders, vrijwilligers    
Stichting Huurdersoverleg de Egmonden:10 Huurders-

belangen Kennemer Wonen: 22 waarvan 7 bestuurders    

Advies en ondersteuning   Door de Woonbond   
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3.3  Cranendonck   

In Cranendonck, Noord-Brabant werken vertegenwoordigers van woningcorporatie woCom, 

huurdersorganisatie Stichting Bewonersraad de Pan en de gemeente Cranendonck aan het maken van 

prestatieafspraken. “Bijzonder aan Cranendonck is dat het niet één gemeente is, maar dat de zes 

dorpen echt verschillende entiteiten zijn”, zegt Gabrielle van Asseldonk, adviseur Bouwen en Wonen bij 

de gemeente Cranendonck. Deze zes verschillende kerken krimpen qua bewonersaantal. De bevolking 

in Cranendonck is samengesteld uit relatief veel ouderen ten opzichte van jongeren (met 

16,5 procent 70-plussers op plek 5 van alle Nederlandse gemeenten) en kent een bevolkingsdaling van 

-6,2 per duizend inwoners (CBS, 2020).   

 

Met name de woonbehoefte van de doelgroep ouderen is bepalend voor de inhoudelijke koers en visie 

op wonen. Zo is er in Cranendonck sprake van een toenemende vraag naar levensloopbestendige 

(nultreden) woningen nabij sociale voorzieningen. Ook is er een grote vraag naar wonen met zorg en is 

er specifieke aandacht voor mantelzorgwoningen en doorstroomprojecten. In de Woonvisie 

Cranendonck 2018-2030 staat de behoefte als volgt geformuleerd: “Ouderen blijven in eerste instantie 

graag wonen in de eigen (aangepaste) woning of dichter bij de voorzieningen. In de laatste situatie vaak 

wat meer samen, in de vorm van een hofje of appartement met kleine flexibele woningen en indien 

mogelijk met gezamenlijke voorzieningen” (Woonvisie Cranendonck 2018-2030, p. 16). Tegelijkertijd 

staat in de woonvisie van Cranendonck dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor de 

veranderende bevolkingssamenstelling naar een p luriforme, multiculturele samenleving. Het principe 

voor uitbreiding van het aantal woningen in Cranendonck is ‘binnendorpse verdichting’.    

 

De ambitie dat iedereen betaalbaar kan wonen, is een belangrijke pijler voor de huurdersorganisatie. 

“Speciale doelgroepen mogen niet buiten de boot vallen”, zegt de voorzitter van huurdersorganisatie. 

 

Tabel 3 Kenmerken casus Cranendonck   

 Gemeente     Cranendonck   

 Kernen   Zes kernen    

 Inwonersaantal   20.941 

 Aantal woningen totaal   8.962 

 Corporatie(s)    woCom (en Wonen Limburg)   

 Woningbezit corporatie   
1.500 woningen in Cranendonck (ca. 4.000 bereik van De 

Pan in Asten, Cranendonck, Someren en Heeze-Leende)   

 Aantal gemeenten actief   
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek 

en Someren (6 in totaal)   

 Huurdersvertegenwoordiging   Stichting Bewonersraad De Pan   

 Aantal gemeenten actief   In vier gemeenten 

 Aantal bestuurders, vrijwilligers    12 bestuursleden, 4 vrijwilligers   

 Advies en ondersteuning   Door de Woonbond   
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3.4  Zwolle   

De prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente Zwolle, de corporaties SWZ, Openbaar 

Belang en deltaWonen en hun huurdersorganisaties. In deze casus spraken we met de gemeente 

Zwolle, deltaWonen en de huurdersorganisatie Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen.  

 

De hoofdstad van de provincie Overijssel wil zich ontwikkelen als een sterke groeistad en een 

vernieuwende, solidaire en duurzame stad. De gemeente Zwolle voelt de sterke urgentie om veel 

woningen toe te voegen. In de Woonvisie ‘Ruimte voor wonen’ (2017-2027) staat dat de groei van 

Zwolle tot 2030 geraamd is op 10.000 huishoudens. De landelijke trend naar stedelijk wonen en de 

overloop van de Randstad betekenen dat Zwolle moet omgaan met een hogere groei dan in 

deze Woonvisie is beschreven. Hierover worden afspraken gemaakt tussen gemeente Zwolle, Regio 

Zwolle, provincies en Rijk.    

 

De huurdersorganisatie vindt het belangrijk dat de stad toegankelijk blijft voor mensen met een beperkt 

inkomen. Ze willen dat de huurprijzen betaalbaar blijven en dat er voldoende sociale huurwoningen 

worden bijgebouwd. De uitdaging voor de corporaties in  Zwolle is om binnen de verstedelijkingsvisie van 

Zwolle hun nieuwbouwopgave te vergroten. De opgave voor de gemeente is om strak te sturen op de 

leidraad ‘30-40-30’ (30 procent goedkoop, 40 procent middelduur en 30 procent duur) voor zowel koop- 

als huurwoningen. In de Prestatieafspraken 2020-2023 is vastgelegd dat de sociale voorraad evenredig 

moet meegroeien.   

 
Tabel 4 Kenmerken casus Zwolle   

Gemeente    Zwolle   

Kernen   Zwolle stad, dorpen Windesheim en Wythmen   

Inwonersaantal   130.00   

Aantal woningen totaal   58.492, waarvan 18.535 sociale huur 

Corporatie(s)   
deltaWonen (SWZ, Openbaar Belang, daarnaast zijn er 

nog 8 kleine corporaties met weinig woningen)   

Woningbezit corporatie  8.000 (in totaal 15.000)  

Aantal gemeenten actief   Zwolle, Kampen en Oldebroek   

Huurdersvertegenwoordiging    Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen   

Aantal gemeenten actief   
Bewonersraad deltaWonen is actief in Zwolle, Kampen en 

Oldebroek   

Aantal bestuurders, vrijwilligers    7 bestuursleden    

Professionele ondersteuning   Door de Woonbond    
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4 Rollen en rolverhoudingen  

De samenwerking binnen de driehoek van corporatie, gemeente en huurdersorganisatie komt 

met een rol- en taakverdeling. Hoewel sommige taken en verantwoordelijkheden duidelijk in de 

Woningwet 2015 staan omschreven1, geldt dat niet voor de precieze invulling van de 

afzonderlijke rollen van de gemeente, corporatie en huurdersorganisaties en hoe deze rollen 

zich tot elkaar verhouden.  Dat roept vragen en verschillende verwachtingen op bij de partijen, 

ten opzichte van zichzelf en elkaar. In dit hoofdstuk gaan we daarom in op hoe partijen hun 

eigen rol zien én de rol van de ander. 

  

4.1 Gemeente 

Regie in overlegproces  

Partijen zijn het er over het algemeen over eens dat de gemeente de regie heeft en het voortouw neemt 

bij het organiseren en faciliteren van het overlegproces. Dat houdt in het voorbereiden en organiseren 

van de bestuurlijke als ambtelijke overleggen. Daarmee is de gemeente de organisator van het 

overlegproces. “Regie vind ik zwaar klinken, maar ik vind wel dat de gemeente initiërend en faciliterend 

moet zijn, zodat het tripartiete overleg op een zinvolle en vruchtbare manier plaatsvindt”, zegt de 

gemeente Cranendonck hierover.  

Toch zien partijen het organiseren van de afspraken ook als een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de 

gemeente Arnhem zijn ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ en ‘gezamenlijkheid’ belangrijke uitgangspunten 

voor het goed kunnen vervullen van de regierol. “De gemeente heeft uiteindelijk de regie, maar je ziet 

dat anderen ook hun verantwoordelijkheid oppakken voor een goed verloop van de samenwerking”, 

aldus de woningcorporatie in Arnhem.   

 

Externe procesbegeleider  

In sommige casussen is de rolverdeling minder duidelijk, soms komt de werklast rondom het 

organiseren en faciliteren van het overleg grotendeels bij corporaties te liggen. Een externe 

procesbegeleider kan een uitkomst bieden: hij of zij kan helpen de werkd ruk te verlichten en zorgen 

voor een balans in de werkverdeling. In Bergen en Zwolle werken ze met een externe procesbegeleider 

voor het maken van de meerjarige afspraken. De corporatie in Bergen stelde dit voor als oplossing voor 

de onevenredige belasting. “Anders hadden we zelf meer schrijfwerk gehad, want het meeste werk komt 

wel bij de corporatie te liggen. Dat wil je ook niet, want je wilt een gezamenlijk product opleveren. Als er 

uiteindelijk maar één van de drie partijen echt bezig is, dan vraag ik m ij af hoe gezamenlijk het is. Het is 

dan dus goed als een externe professionele organisatie dat soort taken doet”, aldus de gemeente.   

 

Aanbeveling: Zorg voor een duidelijke rol- en taakafbakening   

Verken van tevoren wat iemand verstaat onder zijn of haar  rol, hoe diegene die rol oppakt en welke 

taken daarbij horen. Zorg dat het duidelijk is wie waar het initiatief neemt. Verhelderende vragen die de 

partijen hierbij kunnen gebruiken zijn: Wie heeft de regie? Wie voert de afspraken uit? Wie is de 

eigenaar van het overlegproces? Wie is de trekker?   

  

Een procesbegeleider kan zorgen voor vaart in het (schrijf)proces. Een ander voordeel is de afstand die 

de begeleider heeft tot de inhoud en de onderwerpen die gevoelig liggen: hij of zij  kan vanuit een 

_________ 
1 De Woningwet is inmiddels geëvalueerd en aangepast. De interviews voor dit onderzoek zijn afgenomen voor de  formele wijziging. 
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onafhankelijke positie reageren op wat er speelt. “Het heeft grote meerwaarde dat de procesbegeleider 

belangen bij elkaar brengt en uit kan leggen waar de belangen van de verschillende partijen niet 

helemaal overlappen”, zegt de Zwolse woningcorporatie. “Dat vind ik heel prettig. Het versterkt 

de gelijkwaardigheid van de partijen.”  Doordat een externe procesbegeleider de stukken schrijft worden 

prestatieafspraken ook vaak ‘neutraler’ opgeschreven. Partijen  hebben gemerkt dat woorden ertoe 

doen, ook voor de terugkoppeling naar de achterban is het belangrijk hoe iets op papier 

staat. De Arnhemse woningcorporatie: “De procesbegeleider blijft doorvragen  totdat de juiste intentie 

ook echt op papier staat.”   

  

Aanbeveling: Kies voor een externe procesbegeleider   

Uit de verschillende casussen komt naar voren dat de partijen een onafhankelijke, externe 

procesbegeleider inschakelen. Wanneer hier gezamenlijk voor wordt gekozen en bepaald wie de 

procesbegeleider wordt, kan dit goed werken. De procesbegeleider hangt als het ware boven de drie 

partijen en kan daardoor meer onafhankelijk het proces begeleiden. Daarnaast kan een 

procesbegeleider werk uit handen nemen. De werklast voor de drie partijen vermindert. Dit kan ook 

bijdragen aan de gelijkwaardigheid: Niet één partij neemt het meeste werk op zich, maar de werklast 

wordt gelijk verdeeld.  

  

Belangrijk is wel dat de drie partijen gezamenlijk de procesbegeleider kiezen en achter de gekozen 

manier van werken moeten staan. In Bergen namen de gemeente en  corporatie de lead in het 

uitzoeken van een procesbegeleider, dit zorgde voor ontevredenheid bij de huurdersorganisatie. Dit 

maakte het maken van prestatieafspraken ook lastiger. In het vervolg willen de partijen daarom meer 

samen optrekken en samen bedenken hoe ze het proces inrichten.  

 

Aanbeveling: Spreek een gezamenlijke taal, woorden doen ertoe  

Verval als woningcorporatie en gemeente niet in ingewikkeld jargon, maar steek moeite in het 

toegankelijker maken van de gesprekken tussen woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie. 

  

4.2  Woningcorporatie 

Acties prestatieafspraken  

De scheidslijn tussen de rol van de gemeente en corporatie zit in de uitvoering van de 

prestatieafspraken, hoewel die rollen ook hier niet altijd strikt van elkaar te scheiden zijn. De gemeente 

Arnhem zegt over de rolverhouding tussen gemeente en corporatie:  “Wat we belangrijk vinden, is dat 

we praten over wat we willen. Maar over het hoe, de uitvoering, dat proberen we zoveel mogelijk aan 

corporaties over te laten, zodat ze er op hun eigen manier invulling aan kunnen geven.’’ 

Woningcorporaties op hun beurt geven aan meer wederkerigheid in de prestatieafspraken te willen 

zien. Zij willen meer afspraken over de uitvoering van acties door gemeenten en soms ook door 

de huurdersorganisaties. Dan is er echt sprake van een gezamenlijke prestatieafspraken. Gedeelde 

ambities, dus ook gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke uitvoering. 

 

Inhoudelijke expert  

Woningcorporaties hebben door hun bezit veel kennis over de werking van de woningmarkt, hoe de 

wijken in de stad 'werken’ en over de mensen die in de woningen wonen. Dit vergroot hun positie ten 

aanzien van de andere twee partijen: ze hebben een enorme voorsprong in informatie en kennis ten 

opzichte van de gemeente en de huurdersorganisaties. De gemeente Arnhem ziet de corporatie dan 

ook als de expert binnen de samenwerking. Bijvoorbeeld rondom arbeidsmigranten en bijzondere 

doelgroepen: “De corporatie huisvest deze groep en bouwt daarmee ook veel kennis op. 



 

 
Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid 

18 

Wij hebben daar minder zicht op, dus de informatie die zij geven en kennis die zij hebben, is voor ons 

heel waardevol.”  

 

Deskresearch: Invloed lokale context  

Hoe de samenwerking verloopt binnen de lokale driehoek, is altijd afhankelijk van de lokale context. Die 

context is bepalend voor het proces én de inhoud van de samenwerking en daarmee voor de 

totstandkoming van de prestatieafspraken. Relevant voor dit onderzoek is ook het nieuwe wetsvoorstel 

Wijziging Woningwet 2021 dat een betere werking, uitvoerbaarheid en duurzame samenwerking tot 

doel heeft. De belangrijkste conclusie van de evaluatie van de herziene wet uit 2015 is dat er te weinig 

ruimte was voor lokaal woonbeleid. Met de nieuwe wet (van kracht sinds 1 januari 2022) moet er meer 

ruimte komen om het proces rond de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en 

huurders naar lokale voorkeuren in te richten.  

  

Betrekken huurders  

De gemeenten vinden het betrekken van huurdersorganisatie bij het tripartite overleg de rol van de 

corporatie. Corporaties kunnen de huurdersorganisaties ondersteunen, zowel financieel maar 

bijvoorbeeld ook door uitleg te geven over beleidsstukken. De corporatie zou makkelijk te benaderen 

moeten zijn voor vragen vanuit de huurdersorganisatie. Gemeenten uit de casussen laten het aan 

corporaties over om te sturen op krachtige huurdersorganisaties.  

 

4.3 Huurdersorganisatie 

Vertegenwoordigende rol en inhoudelijke inbreng  

Gemeenten en corporaties tonen waardering voor de vertegenwoordigende rol en inhoudelijke 

inbreng van de huurdersorganisaties. Het perspectief en de belevingswereld van de huurders is voor 

corporatie en gemeente heel waardevol. De gemeente in Cranendonck stelt: “Wat vaak ontbreekt om te 

komen tot goede plannen, afwegingen en beslissingen, is de praktijk. Op professioneel niveau is er 

vaak afstand tot de praktijk.’’ De gemeente in Arnhem vertelt: “Het is heel verhelderend en waardevol 

dat de huurdersorganisatie ons een andere blik en andere inzichten geven. ’’ De woningcorporatie in 

Cranendonck zegt het als volgt: “Als je het beleeft en je zit er midden in , ervaar je een buurt of wijk 

anders dan als je met een ‘beleidsoog’ kijkt.”   De betrokkenheid en de inzet van huurdersorganisaties is 

voor gemeente en woningcorporatie vaak een verrijking voor de samenwerking. “Zij vormen de kern. Als 

we het over huurders hebben dan is het belangrijk dat ze erbij zijn. En dat zijn ze ook en dat is echt 

fantastisch!”, aldus de corporatie uit Arnhem.  

 

De samenwerkingspartijen in Cranendonck geven aan dat de huurdersorganisaties invloed hebben op 

de inhoud en daarmee de prioriteiten in het woonbeleid beïnvloeden. De corporatie uit de casus in 

Cranendonck legt uit dat ze door de input van de huurders andere beleidskeuzes maken. 

“De voorzitter is heel kritisch naar ons toe, en dat mag. Het is zijn rol om te kijken of we het goed doen.   

Als de gemeente zegt dat we moeten bouwen, dan zegt hij: dan moeten er ook gronden beschikbaar 

zijn en moeten het ook woningen zijn die geschikt zijn voor sociale huur.”  Hiermee maakt de huurders-

organisatie hun wensen concreet en komen zij op voor de belangen van sociale huurders. Het betreft 

alle sociale huurders: “Speciale doelgroepen mogen niet buiten de boot vallen.”   

 

De voorzitter van de huurdersorganisatie in Arnhem benadrukt dat de kennis en ervaring die hij heeft en 

de informatie die hij oppikt in de wijken en buurten zeer waardevol is in de uitvoering van zijn rol als 

belangenbehartiger. “We kunnen niet elke klacht behandelen, maar als we merken dat het aantal 

klachten over hetzelfde onderwerp toeneemt, dan kaarten we dat aan.”    
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Verwachtingen: inbreng huurdersorganisaties serieus nemen  

In de samenwerking verwachten huurdersorganisaties dat hun inbreng serieus wordt genomen. Zij zien 

wat er in een wijk of dorp gebeurt. Soms vindt de huurdersorganisatie het lastig om een bepaald 

onderwerp op een dusdanige manier over te brengen zodat er ook daadwerkelijk iets met hun inbreng 

gebeurt. In Bergen benadrukt de huurdersorganisatie de gelijkwaardigheid in de samenwerking: ‘‘Ik 

verwacht niet dat al mijn wensen ingewilligd worden, maar ik verwacht in ieder geval dat ze er 

serieus naar luisteren en het overwegen.’’ Ze hoopt dat in ieder geval een paar dingen doorgevoerd 

worden of dat de denkrichting van de corporatie of gemeente verandert. ‘‘We maken heel veel mee als 

huurdersorganisatie, iedere dag spreek je huurders. Die gesprekken gaan vooral over kwetsbare 

huurders en overlast in de wijk. Dat brengen we in tijdens de overleggen, soms komt dat slecht over. 

Dus de koppeling van beleid en praktijk vind ik nog steeds niet goed. Dat vind ik jammer.’’  

  

Pick your battles  

Wat opvalt is de bewustwording van de huurdersorganisatie over de eigen rol en de rolverhoudingen. 

Huurdersorganisaties richten zich op bepaalde onderwerpen en zetten zich daar volledig voor in. “We 

kunnen nooit helemaal volwaardig zijn, dus ‘pick your battles’. We kiezen dan uit waar we het beste op 

kunnen inzetten”, stelt de huurdersorganisatie in de casus Arnhem. Daar zet de huurdersorganisatie 

zich in voor ‘energiearmoede’ en ‘geen huurverhoging’. Ook in Zwolle praat de huurdersorganisatie op 

specifieke onderwerpen mee, vooral omdat er niet genoeg mensen zijn om overal bij te zijn. Dat wringt 

soms ook: hoe zorgt de corporatie dat de huurders aangehaakt blijven op onderwerpen die belangrijk 

zijn voor huurders? De huurdersorganisatie wil er van uit kunnen gaan dat de corporatie hen betrekt 

zodra iets invloed heeft op de huurders, maar tegelijkertijd houden ze dat zelf in de gaten.  

 

Deskresearch: Een prominentere rol voor huurdersorganisaties 

De rol van huurdersorganisaties is prominenter geworden en zodoende wordt er ook meer deskundig-

heid van huurdersorganisaties verwacht op uiteenlopende onderwerpen. Met als gevolg een grotere 

tijdsinvestering van huurdersorganisaties. Uit onderzoek van Companen  (2018) blijkt dat 

huurdersorganisaties de bijdrage aan het proces van het maken van prestatieafspraken vaak te 

belastend vinden. Ook benoemen ze dat ze vaak achterblijven op het gebied van deskundigheid. Om 

gelijkwaardig mee te kunnen praten wordt er van de huurders verwacht dat ze de juiste kennis in huis 

hebben. Corporaties ervaren deze kennisachterstand ook. Ook blijkt uit dit onderzoek van Companen 

dat woningcorporaties naast die kennisachterstand ook geregeld gebrek aan visie, een reactieve 

opstelling en tijdsgebrek ervaren  bij huurdersorganisaties, maar ook: een prettige en opbouwende 

samenwerking. De meerderheid van de woningcorporaties en gemeenten vinden dat de 

huurdersorganisaties maar gedeeltelijk in staat zijn om hun nieuwe rol op te pakken, de helft van de 

huurdersorganisaties denkt daar hetzelfde over. Companen concludeert dat de samenwerking binnen 

de lokale driehoek van gemeente, corporatie en huurdersorganisatie moet worden versterkt waarbij de 

belasting en expertise bij huurdersorganisaties specifiek de aandacht vraagt.  De bal ligt overigens niet 

alleen bij huurders, ook de corporatie kan stappen zetten: zij kunnen de inhoud meer behapbaar maken 

en investeren in hun huurdersorganisaties. 

 

Acties in prestatieafspraken  

De taken en acties die de huurdersorganisaties willen ‘uitvoeren’ komen expliciet in de prestatie-

afspraken  te staan. Hierbij gaat het om het in gesprek gaan met de huurders en het hebben van een 

kritische blik op de beleidsplannen. Binnen de woningcorporatie in de casus Zwolle zijn er verschillende 

visies rondom het uitvoeren van afspraken en welke partijen daarmee in de uitvoerende rol komen te 

zitten. De corporatie licht toe: “Voor mij is de huurdersorganisatie vooral de wat kritische blik op plannen 

die we maken. Anderen zeggen: nee, ik verwacht meer gelijkwaardigheid en dat ze ook met acties in de 
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prestatieafspraken zitten. Bijvoorbeeld dat ze zelf werken met energiecoaches of dat ze communiceren 

rondom voorzieningen en betaalbaarheid.” Dit voorbeeld is exemplarisch voor hoe verschillend gedacht 

wordt over de rol van de huurdersorganisatie.  

 

Aanbeveling: Ga met elkaar in gesprek over wat je verwacht van de huurdersorganisatie aan de 

hand van de participatieladder  

De participatieladder (Edelenbos en Monnikhof, 2001) is een handig en effectief instrument. Gebruik de 

participatieladder om de situatie te analyseren: voor welk niveau kies je? Verschilt dat nog per 

onderdeel? Belangrijk hierbij is om goed te communiceren wat je van elkaar verwacht en hoe je elkaar 

kunt ondersteunen.  

 

Resumé  

De exacte invulling van de afzonderlijke rollen van de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie, en 

de onderlinge verhoudingen zijn niet vastgelegd in de Woningwet. Uit de casussen blijkt dat 

verwachtingen soms schuren. Wat verwacht de corporatie nu eigenlijk van de huurdersorganisatie? En 

wat verwacht de huurdersorganisatie van zichzelf? Spreek onuitgesproken verwachtingen uit. Een 

heldere rol- en taakverdeling draagt bij aan de daadkracht van partijen en creëert bewustzijn om de 

samenwerking succesvol te laten zijn. Een externe procesbegeleider kan bijdragen aan een betere 

balans in de taakverdeling.     
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5 Samenwerking: organisatie en 
activiteiten 

In dit hoofdstuk zoomen we in op de samenwerking binnen het tripartite overleg, vervolgens 

gaan we in op hoe de verschillende organisaties georganiseerd zijn en waar ze tegenaanlopen 

als het gaat om tijd, capaciteit, kennis en kunde. 

  

5.1 Organisatie samenwerking gemeente, corporatie en 
huurdersorganisatie  

De overleggen tussen de drie partijen om tot prestatieafspraken te komen zijn in alle casussen 

georganiseerd op twee niveaus: ambtelijk en bestuurlijk. Ook is er in alle overleggen sprake van 

cyclisch, regelmatig en continu overleg. Partijen hechten belang aan het zorgvuldig vormgeven van 

deze overlegstructuur. In Arnhem wordt de organisatie van het tripartite overlegproces en de 

samenwerking nadrukkelijk opgenomen in de prestatieafspraken. “Bouwen aan vertrouwen door 

samenwerken en open communicatie” is een van de drie pijlers in de Arnhemse Prestatieafspraken.  

  

Het proces om tot prestatieafspraken te komen kan er bijvoorbeeld zo uitzien: twee of drie keer per jaar 

een tripartite overleg op bestuurlijk niveau. Daar zijn één of twee wethouders Wonen en Sociaal domein 

bij aanwezig met de bestuurder(s) van de huurdersorganisaties en de woningcorporaties. Het ambtelijk 

overleg is frequenter, bijvoorbeeld elke zes weken. In dit overleg nemen beleidsambtenaren van de 

gemeente, strategisch adviseurs van de woningcorporaties en bestuursleden van de huurders -

organisaties deel. Zij werken  met een agenda. Naast vaste onderwerpen is er ruimte om nieuwe 

onderwerpen in te brengen. In alle casussen worden onderwerpen voorbereid en uitgediept in 

thematische werkgroepen.  

  

Niet elk overleg is even 'laagdrempelig'. De huurdersorganisatie in Cranendonck merkt op dat er in 

bestuurlijke overleggen een hele andere sfeer is. Daar zijn de directeur -bestuurder van de corporatie, 

de wethouder en de bestuurders van de huurdersvereniging aanwezig en dit gezamenlijke overleg vindt 

minder vaak p laats dan de ambtelijke overleggen. “Een aantal mensen in ons bestuur klapt dicht als ze 

met de gemeente en corporatie aan tafel zitten, ze durven niet meer. Bang om domme vragen te stellen 

of dom over te komen.” 

  

Aanbeveling: maak overleggen toegankelijk  

De bestuursleden van de huurdersorganisatie kunnen soms onder de indruk zijn van een directeur -

bestuurder of een wethouder. Wees hiervan bewust en speel hierop in. Maak het informeel door de 

starten met een (kort) spel waardoor je elkaar sneller en perso onlijker leert kennen. Dit hoeft niet veel 

tijd te kosten, maar kan wel een grote winst opleveren. 

  

Voorbeeld: Programmatische aanpak in Zwolle  

De corporaties en gemeente in Zwolle zijn de laatste jaren steeds nauwer gaan samenwerken en 

hebben hiervoor een nieuwe vorm gevonden: een programmatische aanpak. Beleidsadviseurs 

(of programmamanagers) van de verschillende corporaties, ambtenaren van de gemeente en 

bestuursleden van de huurdersorganisaties werken samen binnen vijf programmalijnen die ook 

terugkomen in de Woonvisie (pdf). Dat zijn: Sterke groeistad, Woonruimteverdeling 

& experimenteerruimte, Betaalbaarheid, Wonen & zorg en Duurzaamheid. Verschillende ambtenaren 

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/woonvisie-ruimte-voor-wonen-2017-2027.pdf
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van de gemeente en medewerkers van de drie woningcorporaties vormen samen één ambtelijk 

kernteam. Dit kernteam jaagt de programma’s aan, coördineert het geheel en draagt zorg voor de 

verbinding met het bestuurlijk niveau van de samenwerking. Daarbinnen is elk lid verantwoordelijk 

voor het programma-leiderschap van één programmalijn namens alle partijen. De werkgroepen werken 

deze programmalijnen verder uit. De huurdersorganisaties sluiten aan bij twee 

werkgroepen: Betaalbaarheid en Wonen & zorg. De drie partijen benadrukken daarbij het belang van 

evalueren om zo het proces te verbeteren.  

  

Meerjarige-prestatieafspraken  

In Zwolle, Bergen en binnenkort ook Arnhem worden meerjarige afspraken gemaakt om zo eens in de 

vier jaar uitgebreider inhoudelijk ‘de diepte’ in te kunnen gaan. Zo zegt de corporatie in Zwolle: “Eerder 

merkten we dat je op de oppervlakte blijft en alleen maar bezig bent met de prestatieafspraken en de 

jaarcyclus. Je kan dan nooit de diepte in.” Een andere red en voor meerjarige-afspraken is de werkdruk: 

de jaarcyclus van prestatieafspraken wordt minder arbeidsintensief omdat er over veel zaken als is 

gesproken bij het maken van deze meerjarige-afspraken.  

  

Deze meerjarige afspraken worden jaarlijks concreet gemaakt in een jaarplan (Bergen) of in het 

zogenoemde jaarschijven (Zwolle). Hierin worden concrete activiteiten benoemd. In Arnhem, waar lang 

alleen jaarlijkse prestatieafspraken werden gemaakt, zijn voor het eerst in de prestatieafspraken van 

2021 naast jaarlijkse ‘basisafspraken’ ook meerjarige afspraken opgenomen over “onze inzet voor de 

komende vijf jaar”.  

  

Aanbeveling: zet in op meerjarige prestatieafspraken   

In een aantal casussen zien we dat partijen aan de slag zijn gegaan met meerjarige-prestatieafspraken. 

Dit heeft meerdere voordelen: aan de ene kant biedt het de kans op inhoudelijk 'de diepte’ in te gaan, 

en aan de andere kant kan het de werkdruk verlagen. De jaarcyclus van de prestatieafspraken wordt 

minder arbeidsintensief omdat er over veel zaken al is gesproken bij het maken van de meerjarige-

prestatieafspraken. 

  

Druk op organisatie 

Het uitvoeren van de regierol zorgt voor ‘druk’ op de capaciteit van de gemeente. De grootte van de 

gemeente heeft daarbij ook invloed op deze druk. In de kleinere gemeente Cranendonck komen de 

prestatieafspraken en het organiseren daarvan op de schouders van één beleidsmedewerker terecht. In 

de relatief grote gemeente Arnhem zien we een gemeentelijke organisatie met meer mensen en meer 

capaciteit in de vakgroep Wonen. Terwijl de problemen op de woningmarkt steeds groter worden, zien 

we dat door de toenemende druk op de organisatie en de beperkte middelen die beschikbaar zijn dat 

de gemeentelijke organisatie tegen haar grenzen aanloopt. 

  

Balans: planning, uitvoering en diepte  

De balans raakt soms zoek tussen het maken van jaarlijkse prestatieafspraken en het in staat zijn om 

die jaarlijks ook uit te voeren. Sommige partijen benoemen het gevaar dat je meer bezig bent met 

overleggen en afspraken maken, dan met de planning en de realisatie in de uitvoering. De corporatie in 

Zwolle: “We waren eerder allemaal heel druk met de prestatieafspraken en de jaarcyclus. We vroegen 

ons af: is er ook tijd om de gemaakte afspraken uit te voeren? Of zijn we alleen maar bezi g met de 

volgende prestatieafspraken of de evaluatie daarvan?” Partijen vinden dat ze elkaar scherp moeten  

houden voor een voortvarende en praktische uitvoering van de prestatieafspraken en inhoudelijk de 

diepte moeten blijven zoeken. Ook in Arnhem is er d e nadrukkelijke wens voor inhoudelijke verdieping: 
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“Je moet wel steeds de diepere laag blijven zoeken met elkaar. En elkaar blijven uitleggen en uitdagen 

waarom je dingen doet en bijdraagt aan een intentie of gezamenlijke ambitie.”   

De Arnhemse woningcorpo ratie ziet ook een andere valkuil van nauw samenwerken: “Het gevaar is dat 

je geen vraagtekens meer zet bij de dingen die worden gezegd en dat de gesprekken oppervlakkig 

kunnen worden omdat je elkaar kent.’’ Men kent elkaar zo goed, weet wat iemands standp unten zijn en 

verwacht dat die hetzelfde zijn als een jaar eerder. ‘‘Terwijl beleid en invalshoeken in de loop van de tijd 

kunnen verschuiven binnen een organisatie.” In Cranendonck geven de drie lokale partijen aan dat ze 

het proces met veel overleg een ‘plichtmatige oefening’ vinden. Ze zijn op hun hoede en waarschuwen 

voor ‘starheid’. In Zwolle wordt het proces van het maken van jaarschijven soms als ‘intensief’ ervaren, 

zo zegt de corporatie in Zwolle: “Maar we moeten toch jaarschijven hebben, die hebben we nodig voor 

de visitatie.’’  

  

Deskresearch: Schaduwzijde terugkerend overlegproces  

Partijen benoemen het gevaar dat prestatieafspraken minder inhoudelijk de diepte in  gaan, juist door 

een nauwe samenwerking. In de literatuur over prestatieafspraken komt dit terug als de ‘Wet van de 

afnemende effectiviteit’. Het overleg over de prestatieafspraken dat in eerste instantie goed werkt, maar 

na verloop van tijd minder effectief wordt. Dit zien we in de casussen terug doordat het proces met veel 

overleg voor de professionals en vrijwilligers voelt als een ‘moetje’ en een ‘plichtmatige oefening’. Ze 

waarschuwen voor veel focus op de procedures, de overleggen en de afspraken. Met andere woorden: 

er zijn zorgen dat het proces de inhoud verdringt. Dat is een opvallend verschil met de eerder 

bestudeerde casussen uit 2018, toen nog niet de nadruk werd gelegd op de keerzijde en het ‘gevaar’ 

van het cyclische en routinematige werken. De breed gedragen en uitgesproken ervaring toen was wel 

dat partijen zien dat ieder jaar meer routine in de samenwerking ontstaat, maar tegelijkertijd het 

doorlopen van de jaarlijkse cyclus als zeer tijds- en arbeidsintensief noemen. In de huidige casussen 

horen we dat minder. Naast de wens het proces minder tijds- en arbeidsintensief te maken, is er vooral 

de wens om ‘de diepte’ in te gaan en elkaar te vinden op de inhoud.  

 

5.2 Organisatie van de huurdersorganisatie  

De huurdersorganisaties kennen een platte organisatiestructuur met vaak aan het hoofd van de 

huurdersorganisatie het driekoppig dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). De 

voorzitter is vaak de trekker en het aanspreekpunt voor corporatie en gemeente en de huurders -

organisatie wordt financieel ondersteund door de corporatie. 

 

De huurdersorganisaties uit de casussen hebben in vergelijking tot de meer hiërarchisch 

georganiseerde gemeente en woningcorporatie allemaal een vrij losse en organische manier van 

werken. Bestuursleden werken aan een bepaald inhoudelijk thema of aan prestatieafspraken voor een 

bepaalde gemeente (in het geval de woningcorporatie actief is in meerdere gemeenten). Zo is de 

huurdersorganisatie in Cranendonck per werkgebied van de corporatie vertegenwoordigd door een 

bestuurslid. Ook zijn er vaak thematische werkgroepen die bestaan uit vrijwill igers die geïnteresseerd 

en/of gespecialiseerd zijn in een van de thema’s van de prestatieafspraken. Het verdelen van de 

werkzaamheden gebeurt aan de hand van interesse en woonplaats. 

 

Als er extra werk op het bord van de huurdersorganisatie komt, bijvoorbeeld de vraag of de huurders-

organisatie wil meewerken aan het maken van een woonvisie, dan is het vaak een kwestie van hand op 

steken wie de taak op zich neemt. Vaak wordt er zo automatisch op kennis, ervaring en interesse 

geselecteerd én of iemand er de tijd voor heeft. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zelf hun tijd 
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managen. Het ene bestuurslid is zodoende meer tijd kwijt aan de huurdersorganisatie dan een ander 

bestuurslid. 

 

Huurdersorganisaties vinden het belangrijk om voor de continuïteit een goede organisatie op poten te 

zetten en de werkprocessen eenvoudig te houden. Dit is met name belangrijk bij de overdracht van 

taken en verantwoordelijkheid aan de toekomstige bestuursleden. “We proberen structuur in de 

organisatie te krijgen. Zodat er iets werkbaars staat waar de volgende lichting bestuursleden mee aan 

de slag kan gaan, aldus de huurdersorganisatie in Cranendonck.’’ Een goede bezetting van de 

verschillende bestuursfuncties en een groep vrijwilligers en/of professionals die inzetbaar en actief zijn 

maken de huurdersorganisatie vitaal. In Arnhem is er veel afhankelijk van één persoon, er zijn weinig 

vrijwilligers en geen opvolgers. ‘‘Dat maakt de huurdersorganisatie kwetsbaar. Er is 

simpelweg onvoldoende mankracht.”  

 

Voorbeeld: Matrix in Cranendonck  

De huurdersorganisatie in Cranendonck opereert in meerdere gemeenten en werkt dus mee aan 

meerdere prestatieafspraken. In dat kader ontwierp de huurdersorganisatie zelf een matrix dat de 

prestatieafspraken in de vier gemeenten helder in beeld brengt. Het format is bedoeld voor gezamenlijk 

gebruik. Het biedt overzicht over wat er over hetzelfde onderwerp in een andere gemeente is 

afgesproken en geeft inzicht in het benodigde budget voor de investeringen in de afzonderlijke 

gemeenten. De gemeente Cranendonck zegt hierover: “Dat hebben ze slim bedacht. Ik heb dat in mijn 

carrière nog nooit meegemaakt. Dat de huurdersorganisatie zo’n soort idee ook meteen zelf uitvoert en 

aan ons presenteert. Ze zeggen duidelijk: dit moet het worden en zo willen wij het. Terecht dat ze er 

trots op zijn.”  

  

5.3 Samenwerking 

Persoonlijk contact: de relatie voorop 

Partijen in de casussen zijn over het algemeen tevreden over het overleg - en samenwerkingsproces. 

Partijen benadrukken daarbij het belang van persoonlijk contact. Sterker nog, voor sommigen wordt dit 

contact gezien als de ‘sleutel’ of het ‘geheim’ tot succes voor een prettige samenwerking. Daarbinnen 

zijn, hoewel moeilijk grijpbaar, ‘respect’ en ‘vertrouwen’ essentiële begrippen voor de samenwe rking. 

Dat vertrouwen ontstaat door het persoonlijk contact. De laagdrempeligheid van het contact versterkt de 

samenwerking. De woningcorporatie in Cranendonck vindt de goede relationele verhoudingen tussen 

gemeente en woningcorporatie “het belangrijkst”. De gemeente in Cranendonck: “Ik hecht veel waarde 

aan persoonlijk contact en het creëren van een sfeer van vertrouwen. Daarin zit wel een deel van het 

geheim tot het succes.”  

 

Aanbeveling: Zet vertrouwen voorop  

Maak van het creëren van vertrouwen geen bi jzaak, maar hoofdzaak. Zoals één van de partijen in de 

casussen het formuleert: “Een deel van het geheim tot het succes zit 'm in het persoonlijke contact en 

het creëren van een sfeer van vertrouwen.”  

 

Hoewel partijen over het algemeen tevreden zijn over het verloop van de overleggen kunnen er ook 

spanningen ontstaan. Het kan dan gaan om een inhoudelijk verschil van inzicht of botsende 

persoonlijkheden met verschillende manieren en stijlen van werken. “Dat is een beetje afhankelijk van 

de persoon. Het loop t soepel als het klikt en als iemand meegaand is. Je hebt ook weleens dat iemand 

rechtlijnig en principieel is, dan gaat het moeizamer”, aldus de huurdersorganisatie in Cranendonck. 

Vaker gaat het om een inhoudelijk verschil van inzicht. In Arnhem werd het een aantal keren spannend, 



 

 
Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid 

25 

zoals bij het voorstel van de huurdersorganisatie om de huur niet te verhogen bij mensen die te maken 

hebben met energiearmoede. “Toen bleek dat de gemeente ook een eigen plan had, dus dat ging 

wrijven. Maar waar wrijving is, kan glans ontstaan. Ik blijf altijd positief”, vertelt de huurdersorganisatie. 

Het hebben en onderhouden van de onderlinge persoonlijke relaties laat zich dan gelden. “Als de relatie 

goed is, dan kan je wrijving hebben. De relatie gaat dan niet meteen kapot. Dan kan er veel gezegd 

worden, want je hebt respect voor elkaar”, zegt de woningcorporatie in Cranendonck. De huurders -

organisatie in Arnhem stelt met het oog op sluimerende conflictsituaties de relatie voorop: “We gaan 

niet onze relatie op het spel zetten om onze zin er doorheen te krijgen.”  

 

Constructieve grondhouding  

Open, proactief, constructief en flexibel: dat zijn kenmerken van de manier waarop men wil samen -

werken. Daarbij willen partijen elkaar kunnen vertrouwen. ‘‘Ik verwacht van alle drie de p artijen dat ze 

met een open, transparante en positieve grondhouding aan tafel zitten. En ik verwacht van alle drie dat 

ze open staan voor dialoog’’, aldus de corporatie in Bergen. Hierin wordt ook het verschil benoemd 

tussen activistisch en kritisch. ‘‘Het gaat om de grondhouding, als je kritisch bent dan kom je 

verder. Maar ben je activistisch en zeg je overal nee tegen dan kom je niet verder. Als de bomen tot de 

hemel groeien dan is het makkelijk, maar dat doen ze niet. Je moet keuzes maken en daar kan het 

schuren.’’  

 

Evalueren van samenwerking 

De gesproken professionals en vrijwilligers benadrukken het belang van het evalueren van de 

samenwerking. “Vorig jaar zijn we begonnen met evalueren. Dat helpt, want daar komen dingen uit naar 

voren die je het jaar daarop anders gaat aanpakken. Daardoor versterk je het proces iedere keer”, aldus 

de gemeente in de casus Arnhem. Dit leren en evalueren is zelfs opgenomen in de Arnhemse 

Prestatieafspraken (2021). Hier staat: “We zien de prestatieafspraken de komende jaren als een 

groeimodel. We blijven de komende jaren verbeteren” (Arnhemse prestatieafspraken, 2021 p.9). De 

corporatie in Zwolle benadrukt ook het belang van evalueren: “We nemen mee uit de vorige periode wat 

goed werkt. In Zwolle verwacht ik dat we tijdig bijsturen, niet zozeer op de inhoud maar op hoe we het 

gesprek met elkaar voeren. Zijn we nog tevreden over hoe het nu gaat? Waar zitten de hick -ups?”  

 

Aanbeveling: Evalueer regelmatig de samenwerking  

Het is belangrijk om regelmatig de samenwerking te evalueren. Samen kijken naar wat de volgende 

keer beter kan. Daardoor versterk je het proces iedere keer opnieuw.  

 

Resumé 

Om te komen tot prestatieafspraken is er sprake van terugkomende bestuurlijke en ambtelijke 

overleggen. Het belang van persoonl ijk contact en evalueren wordt hierbij benadrukt. Partijen zijn op 

zoek naar de juiste balans tussen het maken van jaarlijkse afspraken, met elkaar de diepte in kunnen 

gaan en het uitvoeren van de jaarlijkse afspraken. 
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6 Komen tot een gelijkwaardiger 
samenspel tussen corporatie, 
gemeente en huurdersorganisatie 

Van huurdersorganisaties wordt verwacht dat zij inhoudelijk goed op de hoogte te zijn, hun 

achterban betrekken en constructief (en kritisch) samenwerken met corporatie en gemeente. De 

vraag is alleen: is dat nu (altijd) het geval of moeten er nog een aantal stappen gezet worden? 

En zo ja, hoe komen we daar?  

 

Kennis huurdersorganisatie  

De corporaties geven aan erg tevreden te zijn met inbreng van de huurdersorganisaties. En ook de 

huurdersorganisaties zelf, vaak wel geholpen door externe adviseurs, zeggen zich inhoudelijk goed 

staande te kunnen houden tussen corporatie en gemeente. Knap, want corporaties en gemeenten 

hebben vanzelfsprekend meer kennis van beleid en wetgeving. Vasthouden van die kennis blijkt soms 

lastig wanneer ervaren bestuursleden vertrekken. Kennis lekt daarmee weg. Het inschakelen van een 

professionele organisatie, zoals bijvoorbeeld de Woonbond, kan dan helpen bij het organiseren van de 

juiste kennis. De voorzitter van de huurdersorganisatie in Zwolle benadrukt dit belang: “Ik denk niet 

dat je bij voorbaat al die kennis in huis hoeft te hebben, maar ik denk wel dat je in staat moet zijn 

die kennis te organiseren zodat je goed beslagen ten ijs komt.” Ook denkt de voorzitter dat diversiteit in 

het bestuur bijdraagt aan het hebben van meer kennis. De verschillende bestuursleden brengen 

allemaal hun eigen inhoudelijke expertise met zich mee. Zo is het ene bestuurslid meer juridisch 

onderlegd, en weet het andere bestuurslid weer meer van duurzaamheid. 

  

Deskresearch: Knelpunten voor (toekomstbestendige) huurdersorganisaties   

Het kennisniveau van de huurdersorganisatie werd door gemeenten en woningcorporaties als eerste 

knelpunt benoemd in een evaluatieonderzoek verricht door Companen (2018). Daaruit blijkt ook dat 

woningcorporaties een gebrek aan visie, een passieve opstelling en tijdsgebrek ervaren aan de kant 

van de huurdersorganisaties. Ook missen zij een positieve houding en prettige samenwerking. Een 

behoorlijk deel van de huurdersorganisaties ervaart grote tijdsdruk om goede afspraken te maken en dit 

knelpunt wordt herkend door de corporaties.  

  

De respondenten uit het casusonderzoek zijn het erover eens dat je van de huurdersorganisaties niet 

hetzelfde kennisniveau kan verwachten als van de professionals. Maar: kennis is wel prettig. ‘‘Het is fijn 

dat onze voorzitter zoveel weet, maar dat mag je niet zomaar van iedereen verwachten’’, aldus de 

corporatie in Cranendonck. Soms worden huurdersorganisaties de ‘zwakkere partij’ genoemd, juist 

omdat ze minder kennis hebben. 

 

Aanbeveling: Bedenk en spreek af wat je van elkaar verwacht als het gaat om kennis  

Huurdersorganisaties aan de ene kant en woningcorporaties en gemeenten aan de andere kant zitten 

niet op hetzelfde kennisniveau. Maar welke kennis wordt er eigenlijk wel verwacht van de huurders -

organisatie? Dat is niet altijd duidelijk. Juist daarom is het van belang om met elkaar af te spreken wat 

je van je elkaar verwacht als het gaat om kennis. Zo wordt het mogelijk voor de huurdersorganisatie om 

een optimale inhoudelijke bijdrage te leveren. Ook kunnen woningcorporaties zelf s tappen zetten om 

het kennisniveau bij de huurdersorganisaties te vergroten. 

 

https://www.eerstekamer.nl/overig/20190222/evaluatie_woningwet_ervaringen/document
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Representativiteit belangrijker dan kennis  

De respondenten in de casussen kregen de stelling ‘representatie is belangrijker dan kennis’ 

voorgelegd. Hierop is verschillend gereageerd. In grote lijnen benadrukken de geïnterviewden het 

belang van representativiteit. Maar: ze stellen bijna unaniem dat het zonder kennis van zaken moeilijk is 

om het perspectief van huurders goed over te brengen of om op het benodigde niveau mee te kunnen 

doen aan het maken van prestatieafspraken. Kennis over beleid en wetgeving zorgt ervoor dat de 

huurdersorganisaties steviger aan tafel zitten. Zo wordt er vanuit de casussen geconcludeerd dat een 

huurdersorganisatie met inhoudelijke kennis kritischer is en minder snel inhoudelijk weggeblazen of 

overstemd wordt door de andere partijen. Ook daarom is het prettig dat de bestuursleden kennis 

hebben, zowel op het gebied van inhoud als op hoe de processen werken. De gemeente in Bergen 

stelt: ‘‘Ik vind het belangrijk dat ze kennis hebben en betrokken zijn, waar ben je anders mee bezig? Het 

is voor de politiek makkelijk als er een document wordt vastgesteld en dat we kunnen zeggen: ja 

de huurdersorganisatie was erbij betrokken. Maar als ze geen kennis van zaken hebben dan heeft het 

in mijn optiek niet geleid tot betere afspraken of een beter document, dan is het een beetje voor de 

bühne.’’  

 

De vraag is of die kennis bij huurdersorganisaties nodig zou moeten zijn om goed samen  te kunnen 

werken. De woningcorporatie kan natuurlijk ook zelf stappen zetten. Zij kunnen de inhoud meer 

behapbaar maken, de huurdersorganisaties helpen hun standpunten te verwoorden en investeren in de 

representatieve rol van hun huurdersorganisaties. 

 

Aanbeveling: Weet wat kan, en wat niet kan  

De respondenten geven aan dat huurdersorganisaties niet altijd goed op de hoogte zijn van wat er wel 

en niet kan. Sommige wetten verhinderen dat bepaalde wensen van de huurders waargemaakt kunnen 

worden. Hierbij ligt een taak voor gemeente en corporatie om huurders goed mee te nemen in de 

complexiteit van het woonbeleid. Zo vindt bijvoorbeeld huurdersorganisaties in Bergen dat er te weinig 

sociale huurwoningen worden gebouwd.  Maar er is überhaupt te weinig gebouwd, zo stelt de 

gemeente. ‘‘Maar de helft van wat er was afgesproken is gerealiseerd, dat geldt ook landelijk en dat komt 

door allerlei factoren. Evengoed hebben we daarbinnen toch nog wel redelijk wat sociale huur kunnen 

realiseren.’’  

De gemeente vraagt zich soms af of de huurdersorganisatie begrijpt dat de rol van de gemeente 

beperkt is. ‘‘Kijk als je als gemeente zelf grond in handen hebt dan heb je meer te zeggen, maar dat is 

vaak niet zo. De macht van gemeenten is beperkter dan ze denken.’’   

  

Hoe breng je als huurdersorganisatie je standpunt voor het voetlicht? 

Wat opvalt is dat de structuur van samenwerken voornamelijk bepaald lijkt te worden door de gemeente 

en corporatie. Denk aan wanneer er vergaderd wordt (vaak onder werktijd), hoeveel tijd huurdersorgani-

saties krijgen om informatie te doorgronden en het kennisniveau waarop het gesprek wordt gevoerd. 

Een succesvolle huurdersorganisatie weet hun standpunten op het juiste moment en op de juiste 

manier te presenteren aan corporatie of gemeente. Zij weten hoe ze hun standpunten op een hel dere 

en constructieve manier over kunnen brengen in discussies over beleid. Zij vertalen de standpunten van 

de achterban naar het niveau waarop gemeenten en corporaties overleggen. Enige bestuurlijke 

sensitiviteit komt daarbij handig van pas. Een corporatie stelt: “De huurdersorganisaties moeten 

mopperen op de juiste momenten, dan krijgen ze iets gedaan.” In Zwolle ziet de huurdersorganisatie 

dat het belangrijk is om zich goed te kunnen verwoorden, ze zochten daarom ook nieuwe bestuursleden 

die openstaan om op een constructieve manier samen te werken met gemeente en corporatie. 

“Bestuursleden die zwart-wit denken, die kunnen we niet gebruiken. Het moet duidelijk zijn dat we niet 

de orders uitdelen, maar dat we gaan samenwerken met de corporatie en gemeente.’’  
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Zodoende werken huurdersorganisaties er hard aan om de professionals bij te benen. Dit roept wel de 

vraag op waarom het lijkt alsof vooral de huurdersorganisatie zich aanpast aan de werkwijze van de 

professionals bij de gemeente en corporatie. Het moet geen eenrichtingsverkeer zijn. Corporaties en 

gemeenten kunnen ook zelf uit hun eigen systeem van werken stappen en een beetje meer naar de 

huurdersorganisatie toe bewegen. Minder ambtelijk, en iets meer ‘gewone mensentaal’.   

 

Deskresearch: Valkuil rondom professionaliseren huurdersorganisaties  

De huurdersorganisaties lijken verder te professionaliseren, door zelf mee te gaan in de werkprocessen 

van hun partners én door externe begeleiding van organisaties als de Woonbond. Dit kan een keerzijde 

met zich meebrengen. Het gevaar ontstaat dat de leefwereld van huurders uit beeld raakt. Emotionele 

betrokkenheid, bevlogenheid, passie en de menselijke maat is waar het om draait bij de vrijwilligers van 

de huurdersorganisaties. Deze waarden staan door de verdere p rofessionalisering onder druk. 

Professionaliteit betekent minder emotie en meer vanuit regels en procedures werken. De Bruijn & 

Koffijberg (2021) benoemen ook dit spanningsveld: huurdersvertegenwoordigers die zó worden 

ingezogen in het overleg met de woningcorporatie en de gemeente over visies en prestatieafspraken, 

worden zelf onderdeel van het systeem.  

 

Sommige huurdersorganisaties verwachten dan ook meer begrip voor hun vrijwilligersstatus, juist omdat 

de werkstructuur het moeilijker kan maken voor huurdersorganisaties om prettig hun werk te doen. 

Volgens de huurdersorganisatie in Zwolle beseffen ze bij de woningcorporatie en gemeente soms 

onvoldoende dat ze samenwerken met vrijwilligers . “De corporatie is goed georganiseerd, ze zijn een 

goed geoliede machine. Snappen ze dat een mailtje sturen op maandag niet betekent dat je direct ook 

op maandag antwoord hebt?” Ook met praktische zaken, zoals vergadertijden, wordt te weinig rekening 

gehouden. Sommige bestuursleden van de huurdersorganisatie hebben overdag een baan en dat knelt 

met de vergaderingen die de corporatie of gemeente onder werktijd inplant. Op verzoek van de 

huurdersorganisatie vinden die afspraken in Zwolle nu vaker aan het einde van de middag of in de 

avond plaats. 

  

Aanbeveling: Bedenk samen hoe je samenwerkt  

Betrek de huurdersorganisaties bij de processen rondom prestatieafspraken en pas zo nodig de 

werkwijze aan zodat het ook past in de manier waarop de huurdersorganisaties georganiseerd zijn en 

bij de werkwijze van de bestuursleden. Maak h ier tijd voor vrij en zorg ervoor dat je benaderbaar bent 

voor vraag en uitleg. 

  

Ook de gemeente in Cranendonck is zich bewust van het werken met vrijwilligers en stelt: “Het blijft een 

vrijwilligersgroep, die zo goed als zij dat kunnen en zo goed als hun  vaardigheden zijn, je adviseren. Als 

professional mag je best doorvragen van wat bedoel je nu eigenlijk? Proberen erachter te komen 

waarom ze iets willen of waarom er soms weerstand is.”   

  

Aanbeveling: Communiceer toegankelijk  

Corporaties en gemeenten willen dat huurdersorganisaties goed mee kunnen komen in de gesprekken 

en op een gelijkwaardige manier mee kunnen praten. Dat vraagt van gemeente en corporatie om op 

een toegankelijke manier te communiceren. “Als professionals moeten we duidelijk uitleggen aan de 

huurdersorganisatie wat we doen. Geen rare taal en ingewikkelde grafieken. Dat is onze verantwoorde-

lijkheid”, zegt de corporatie in Cranendonck. Ook de gemeente let op: “Het betekent voor de gemeente 

dat we niet allerlei vaktermen gebruiken. Dan grijp ik in. We moeten ervoor zorgen dat de discussie 

voor iedereen toegankelijk is.”  
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Aanbeveling: Actief luisteren en vraag door  

Neem als corporatie en gemeente de huurdersorganisatie serieus en luister goed naar wat een 

huurdersorganisatie heeft te zeggen, ook als dat niet in de beleidstaal wordt gebracht. Vraag door en ga 

actief op zoek naar de vraag achter de vraag of opmerking.  Probeer de taal van de huurders te spreken 

of in ieder geval te begrijpen. 

 

Steeds bredere samenwerking 

De huurdersorganisaties worden steeds breder betrokken bij het maken van woonbeleid, ook buiten de 

prestatieafspraken om. De corporatie en de gemeente hebben de ambitie om de huurdersorganisatie 

meer bij hun plannen en projecten te betrekken en ook de huurdersorganisaties verwachten betrokken 

te worden zodra iets van impact kan zijn op hun achterban. 

 

Dat gaat verder dan alleen het laten meelezen: het streven is vaak betrekken van A tot Z. De gemeente 

Bergen wil dat bijvoorbeeld doen bij het maken van de Woonvisie en ook de corporatie in Bergen ziet in 

2021 een samenwerking voor zich op meerdere fronten: ‘‘Ik denk dat het goed is om de huurders -

organisatie helemaal mee te nemen.’’ Tegelijkertijd zien gemeente en corporatie ook de hoge  

verwachtingen die ze hebben van de huurders en de bijkomstige werkdruk. De corporatie in Bergen: ‘‘Ik 

besef mij dat we echt wel veel vragen van een vrijwilligersorganisatie. Dit jaar zijn dat een woningmarkt -

onderzoek, een betaalbaarheidsonderzoek en een v isie op wonen en zorg. Dat komt boven op de 

reguliere overleggen over prestatieafspraken en de adviesvragen.’’ Gemeenten en woningcorporaties 

zijn zich bewust van de complexe bestuurlijke en organisatorische opgave van de huurdersorganisaties. 

“Ze moeten op meerdere plekken functioneren, in meerdere gemeenten en met meerdere prestatie-

afspraken”, aldus de gemeente Cranendonck. 

Huurdersorganisaties zijn soms onderbezet en ook dat zorgt voor werkdruk. Het betrekken en 

behouden van voldoende vrijwilligers en het vinden van nieuwe bestuursleden is voor veel huurders-

organisaties op zichzelf al een flinke organisatorische klus. Volgens de huurdersorganisaties maakt ook 

de hoeveelheid werk het lastig om het vrijwilligerswerk te promoten. De huurdersorganisaties ui t de 

casus Cranendonck zegt: “Het vele werk kan afschrikwekkend werken.” Dit maakt het werk ook minder 

aantrekkelijk voor vrijwilligers met een vaste baan. “Het probleem is dat jongere mensen werkzaam zijn 

en daardoor bepaalde vergaderingen niet kunnen bijwonen. Zij moeten dan altijd geassisteerd worden 

door mensen die wel de tijd hebben.’’  

 

Aanbeveling: Zorg dat bestuursleden met een baan ook kunnen participeren  

Niet alle, en vooral jongere, bestuursleden kunnen altijd vergaderen tijdens kantoortijden. Oo k het vele 

werk schrikt soms af. Stem het werk en de tijden daarop af, zodat ook deze groep vertegenwoordigd is.  

 

Ondersteuning van huurdersorganisaties 

In alle casussen geven de huurdersorganisaties aan het fijn te vinden ondersteund te worden door een 

externe adviseur. Zowel inhoudelijk omdat er op zoveel verschillende thema’s input gevraagd wordt, 

maar ook in het ondersteunen van de organisatie en het betrekken van de achterban. Voor de 

huurdersorganisatie in de casus Arnhem is de huurdersbelangenorganisatie Het Huurdershuis 

onmisbaar. In de andere drie casussen (Bergen, Cranendonck en Zwolle) worden de huurders ook 

professioneel ondersteund, in dit geval door de Woonbond. 

De adviseurs van de Woonbond ondersteunden in Zwolle ook bij het op - en uitzetten van de huurders-

enquête. De huurders in Zwolle stellen dat het betrekken van de Woonbond bijdraagt aan de gelijkwaar-

digheid: ‘‘Als we op gelijkwaardig niveau met elkaar willen praten dan hebben we deze ondersteuning 

nodig. De gemeente en corporatie zeggen ook niet tegen de directeur: praat hier even over mee, zij 
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schakelen daarvoor ook eerst hun adviseurs in. We zijn notabene vrijwilligers, zij doen het voor hun 

werk en schakelen zelfs experts in!’’   

 

Aanbeveling: Externe adviseur  

Alle huurdersorganisaties geven aan dat het inschakelen van een externe adviseur voor hen van 

toegevoegde waarde is, zowel inhoudelijk als in het ondersteunen van de organisatie en in het 

betrekken van de achterban.  

Aandachtspunt hierbij dat de lokale situatie en opgaven goed naar voren worden gebracht. 

 

In alle casussen vinden de corporaties het goed dat er externe professionele ondersteuning is voor de 

huurdersorganisatie. Ze bemoeien zich niet met de keuze van de huurdersorganisatie om met 

professionals te werken. Wel vinden ze het belangrijk dat de huurdersorganisatie in de lead is en niet 

de adviseur. In Bergen benadrukt de corporatie: ‘‘De adviseur van de Woonbond deed dat goed, hij 

voegde wat toe, liet wat weg, nuanceerde of scherpte aan, maar hi j liet heel nadrukkelijk de 

huurdersorganisatie aan het woord.’’  In Zwolle vraagt de corporatie zich wel af of de huurdersorgani-

satie het ook niet zonder kan. ‘‘Ik hoop zelf dat ze zich op een gegeven moment sterk genoeg voelen en 

het zelf weer oppakken.’’   

 

Ondersteuning door gemeente en woningcorporatie   

De huurdersorganisaties zijn formeel gezien onafhankelijke organisaties. Financiële ondersteuning 

krijgen de huurdersorganisaties van de woningcorporaties. Hun begroting wordt volledig gefinancierd 

door de corporatie. Daarnaast zetten gemeenten en corporaties zich in om de huurdersorganisatie te 

ondersteunen in hun werk. Dit doen ze veelal door beschikbaar te zijn voor vraag en uitleg. Vaak is er 

vanuit zowel de gemeente en corporatie één beleidsmedewerker in dienst met de taak om ook 

hoofdcontactpersoon te zijn voor de huurdersorganisatie. Huurdersorganisaties geven aan dat het fijn is 

snel te kunnen schakelen en daar altijd terecht te kunnen met zowel proces als inhoudelijke 

vragen. Volgens de huurdersorganisaties uit de casussen zijn de gemeenten en corporaties goed 

benaderbaar.  

 

Aanbeveling: Contact en afstemming met huurdersorganisatie in takenpakket professional  

Zorg er als woningcorporatie voor dat je één beleidsmedewerker aanwijst om de contactpersoon te zijn 

voor de huurdersorganisatie. Dat voorkomt onduidelijkheid en maakt snel schakelen mogelijk.  

 

Resumé  

Representativiteit is belangrijk, dit zorgt voor legitimiteit achter de standpunten van de 

huurdersorganisatie. Dit is echter vaak niet genoeg om succesvol standpunten te agenderen. Van 

huurdersorganisaties wordt ook verwacht dat ze meegaan in de manier van werken en het kennis -

niveau van gemeente en corporatie. We zien dat een succesvolle huurdersorgan isatie hun standpunten 

op het juiste moment én op de juiste manier weet te presenteren. De huurdersorganisatie probeert 

de taal te spreken van corporatie en gemeente en probeert het kennisniveau van professionals bij te 

houden. Gemeenten en corporaties benadrukken dat ze de inbreng van huurdersorganisaties erg 

waarderen, maar wellicht kunnen zij nog meer hun best doen de taal van de huurders te spreken en 

naar hen toe te bewegen in de manier waarop wordt samengewerkt.  Sommige huurdersorganisaties 

verwachten meer begrip voor hun vrijwilligersstatus, juist omdat de gebruikte structuur het moeilijker 

kan maken voor huurdersorganisaties om prettig hun werk te doen. Bijvoorbeeld door hoge werkdruk en 

verwachtingen of door vergaderingen die onder werktijd plaatsvinden waardoor leden in de knel komen 

met hun betaalde baan.  
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7 Representativiteit en diversiteit 
huurdersorganisaties 

7.1 Bevindingen casusonderzoek  

De rol van huurdersorganisaties is prominenter geworden. Alle drie de partijen benadrukken daarbinnen 

het belang van een representatieve huurdersorganisatie. De inbreng van de huurdersorganisatie heeft 

meer waarde wanneer deze gebaseerd is op de (woon)behoeften van de achterban. Daarnaast heeft 

een huurdersorganisatie meer oog voor de diverse achterban wanneer zij zelf een inclusief bestuur 

heeft. In dit hoofdstuk gaan we in op deze verschillende aspecten rondom diversiteit en representatie.  

 

Belangrijk voor de gemeente en woningcorporatie is dat de huurdersorganisatie goed de stem van alle 

huurders vertolken. Hoewel niet expliciet gemaakt, zien we deze behoefte terug in de casussen in de 

nadruk op het betrekken van de achterban. Gemeenten en woningcorporaties vinden het contact met 

huurdersorganisaties van groot belang omdat ze zo verbinding leggen met de leefwereld  (de ervaring, 

in plaats van de cijfers) van huurders. Daarbij vinden gemeenten en corporaties het erg belangrijk dat 

de inhoudelijke input van de huurdersorganisaties gebaseerd is op de input van de achterban.  “Een 

huurdersorganisatie moet sterk zijn in het binnenbrengen van het geluid van de straat, bewoners, 

wijken, complexen, et cetera”, zegt de gemeente in de casus Cranendonck.  

  

Deskresearch: Belang legitimiteit  

Het sterven naar representativiteit sluit aan op de doelen van de herziene Woningwet 2015, die tot 

stand kwam naar aanleiding van de resultaten van de parlementaire enquête naar ongewenste 

praktijken in de sector. Legitimiteitsverlies van corporaties was destijds een belangrijke oorzaak van het 

falende corporatiebestel. Voor hun legitimiteit is het belangrijk dat huurdersorganisaties hun achterban 

raadplegen, dit blijft een uitdaging.  

 

Alle respondenten benadrukken dat representativiteit een kwetsbaar punt is. Gemeenten, 

woningcorporaties, maar ook huurdersorganisaties verwachten zelf dat ze ‘hun best doen’ represen -

tatief te zijn. Toch raakt die missie soms ondergesneeuwd door de bestaande werkdruk. Het is voor 

gemeenten en corporaties vaak niet helder op welke manier de achterban geraadpleegd wordt door de 

huurdersorganisatie. De gemeente of corporaties stuurt ook niet actief hierop. Gemeenten zien het 

daarbij als een taak van de corporatie om de representativiteit van de huurdersorganisatie in de gaten 

houden. 

  

Tegelijkertijd vragen de gemeenten en woningcorporatie zich af hoeveel ze hierop kunnen sturen; ze 

zijn allang blij dat ze met een actief huurdersbestuur kunnen samenwerken: hoeveel kun je van de 

huurdersorganisatie verwachten qua representativitei t? Het is een paradox: er wordt niet veel verwacht 

van de huurdersorganisatie qua representativiteit, terwijl juist dat de toegevoegde waarde is van een 

huurdersorganisatie. Zij horen de leefwereld van de huurders te kennen en in te brengen. 

  

Deskresearch: Knelpunten voor (toekomstbestendige) huurdersorganisaties  

Uit een enquête van de Woonbond (2019) onder 101 huurdersorganisaties bleek dat 

huurdersorganisaties op het vlak van verdere vernieuwing en professionalisering vooral de 

onderbezetting willen aanpakken en de interesse en bereikbaarheid van de achterban willen vergroten. 

Als grootste knelpunten benoemen zij immers interesse van de achterban (74%), vergrijzing (53%), 
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onderbezetting (48%) en bereikbaarheid van de achterban (48%). In de toekomst veran deren die 

pijnpunten licht; dan zorgen vergrijzing (67%), onderbezetting (60%), interesse (54%) en bereikbaarheid 

van de achterban (41%) de grootste zorgen.  

  

7.2 Betrekken achterban 

Deskresearch: Rol huurdersorganisatie achterbanraadpleging   

Een huurdervertegenwoordiging haalt actief informatie op bij haar achterban. Aan deze huurders geven 

zij ook terugkoppeling van wat ze realiseerden. Net als het aantal actieve leden van huurders -

organisaties daalt ook het aantal huurders als achterban. Steeds meer huurdersorganisaties geven aan 

dat zij moeite hebben nieuwe achterban te verwerven. De corporatie wil dat hun huurdersorganisatie 

idealiter alle huurders vertegenwoordigt. Dat ideaalbeeld is niet de realiteit. Het betrekken van een 

brede en diverse achterban draagt bij aan input die aansluit bij de sociale doelgroep van de corporatie. 

Dergelijke input vormt een goede basis voor beleid. (Bron: huurders blijven(d) aan de knoppen, 2017) 

 

Alle huurdersorganisaties in de casussen zoeken op hun eigen manier hoe ze hun huurders het beste 

kunnen bereiken en betrekken. Dat gebeurt voornamelijk via bijeenkomsten, nieuwsbrieven of de 

website van de huurdersorganisatie. Ook maken huurdersorganisatie gebruik van advertenties of 

interviews in de krant en worden flyers versp reid. De jaarvergaderingen worden in het bijzonder 

genoemd als vaak succesvolle bijeenkomsten.  

 

Toch is voor de huurdersorganisatie lastig om veel huurders te bereiken en te betrekken. Het liefst 

willen huurdersorganisaties huurders rechtstreeks benaderen , maar de privacywetgeving maakt dat 

lastig. Zonder namen kun je huurders wel benaderen op hun adres, maar minder gericht. Ook mail -

adressen hebben ze niet tot hun beschikking. “Dat geeft ons een enorme achterstand om binding te 

kunnen leggen met onze huurders van Portaal”, vertelt de huurdersorganisatie in Arnhem. Ze wil 

daarom met andere huurdersorganisaties optrekken om de achterban meer te bereiken en roept daarbij 

de gemeente en woningcorporatie op mee te denken. 

 

In Zwolle probeert de huurdersorganisatie gestructureerd input op te halen bij haar huurders via 

enquêtes, nieuwsbrieven en een jaarvergadering. De bestuursleden vinden dat zelf niet genoeg: in de 

toekomst willen ze actief contact leggen met bewonerscommissies en themabijeenkomsten voor 

bewoners organiseren. In Cranendonck zoekt de huurdersorganisatie contact met de eigen huurders 

via de eigen website en nieuwsbrief. De achterban is echter niet altijd digitaal vaardig. Het bestuur zelf 

vindt de 350 mensen (23 procent van de huurders) die op de nieuwsbrief ingeschreven staan niet 

voldoende en is op zoek naar andere manieren om contact te leggen. 

  

Voorbeeld: Huurdersdag Arnhem  

In Arnhem organiseert de huurdersorganisatie de jaarlijkse Huurdersdag, met financiële ondersteuning 

van de gemeente. Deze dag wordt door de gemeente en woningcorporatie geprezen . Zij willen de 

Huurdersdag op nemen in de prestatieafspraken. Niet alleen de achterban van de huurdersorganisatie 

of andere betrokkenen worden bereikt, op deze dag wordt ook informatie over de zorgen en wensen 

van de bewoners opgehaald. 

  

Voorbeeld: Flyer Arnhem  

In Arnhem maakte de huurdersorganisatie een flyer over hun organisatie. Zij vroegen de corporatie 

deze flyer toe te voegen aan de informatie die nieuwe huurders krijgen. Hierdoor raken ze makkelijker 

bekend bij nieuwe huurders. 
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Aanbeveling: Ondersteun huurdersorganisatie bij achterbanraadpleging   

Ondersteun vanuit de inhoudelijke expertise van de woningcorporatie de huurdersorganisat ie bij het 

raadplegen van hun achterban, bij het ophalen van de mening van de huurders door de 

huurdersorganisatie. Bedenk originele en tegelijkertijd toegankelijke manieren om te weten wat er 

speelt bij de huurders. 

  

7.3 Behoeften achterban  

Waarin wil de achterban eigenlijk geïnformeerd en betrokken worden? In de casus Bergen geeft de 

huurdersorganisatie aan dat hun achterban weinig behoefte heeft aan terugkoppeling van de 

prestatieafspraken. Volgens het bestuur komt dat doordat huurders voornamelijk interes se hebben in 

concrete zaken. Bijvoorbeeld of er ergens nu wel of niet nieuwbouw komt. “Ik kan de prestatieafspraken 

uitleggen aan de huurders, maar dan krijg ik te horen: wanneer gaan ze dan bouwen?” Daarom is de 

huurdersorganisatie gestopt met het actief communiceren van de prestatieafspraken. 

  

Aanbeveling: Zoek naar manieren van communiceren die huurders wél aanspreekt  

Hoe bereik je huurders? Corporaties en gemeenten kunnen duidelijker, in begrijpelijke taal voor de 

huurder informatie voor advies verstrekken. Communiceer duidelijk, spreek de belevingswereld van je 

huurders aan (dus hoe leg je duidelijk uit welke gevolgen voortvloeien uit de besluiten die zijn genomen) 

en communiceer op B1-niveau.  

  

Voorbeeld: Denk ook aan de toekomstige huurder  

Toekomstige huurders zitten nooit aan tafel: de huurdersorganisaties zijn er voor bestaande huurders. 

Dit gemis wordt steeds groter nu de druk op de woningmarkt in alle vier de casussen voelbaar is. De 

huurdersorganisaties benadrukken het belang van het behoud of toevoegen van sociale huur. In de 

casus Bergen wil de gemeente de huurdersorganisatie vaker betrekken bij het verkrijgen van draagvlak 

in de wijk voor nieuwbouw van sociale huur. De gemeente: “Normaal spreekt de gemeenteraad alleen 

de omwonenden die sociale woningbouw niet in hun achtertuin willen, maar je hoort niets van de 

woningzoekenden die daar graag willen wonen. Dat geluid kan de huurdersorganisatie wel laten horen.”  

  

Lokale verschillen: stad versus dorp  

In steden en dorpen wordt verschillend contact gelegd met de achterban. In Zwolle en Arnhem zijn de 

bestuursleden vaker meer anonieme personen in een wijk en daardoor moeten ze hun raadpleging 

structureren en actief organiseren. In de dorpen in de gemeenten Bergen en Cran endonck is het vaker 

bekend wie de bestuursleden zijn en worden ze daar ook door hun mede dorpsbewoners op 

aangesproken. De lokale huurdersorganisatie voor de gemeente Bergen (bestaande uit verschillende 

kleine dorpen) organiseert vijf keer per jaar een bi jeenkomst en daar halen ze input op. Daarnaast 

onderhouden ze actief contact met bewonerscommissies. Maar veel meer nog worden bestuursleden 

aangesproken in het ‘dorp’. Volgens de huurdersorganisatie werkt dat prima omdat de sociale banden 

zo sterk zijn. “Mocht er iemand tussen zitten die iets zelf niet kan of wil aankaarten bij ons , dan is er wel 

iemand anders die dat voor diegene doet.”  

  

We zien dat huurdersorganisaties zich soms organiseren in koepels om het gebrek aan bestuursleden 

op te vangen. Hierin huist ook een kwetsbaarheid: als de lokale huurdersorganisatie wegvalt, of 

wanneer de zeer actieve en ervaren bestuursleden met nauwe contacten in het dorp uit de 

huurdersorganisatie stappen, dan verdwijnen ook de korte lijntjes met de achterban. De koepel-

organisatie in Bergen onderhandelt over de prestatieafspraken, maar gebruikt de input die de 

bestuursleden van lokale huurdersorganisaties opvangen uit de dorpen.  
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7.4 Representativiteit en diversiteit bestuur  

Deskresearch: Representatie huurdersorganisatie  

Huurderorganisaties vertegenwoordigen de huurders. Zij denken mee met beleid en brengen daarin het 

perspectief van de huurder naar voren en bewaken daarbij de huurdersbelangen. Momenteel krimpen 

echter veel huurderorganisaties en zijn actieve huurders vaak 50-plus, man en van Nederlandse 

afkomst. Dat is geen representatieve groep voor de corporatiehuurders. Verwacht wordt dat een 

representatieve groep huurders die meedenkt het aantal perspectieven en behoeften verbreedt, 

waardoor meer diverse en betere input voor beleid ontstaat. (Bron: huurders blijven(d) aan de knoppen, 

2017)  

 

Aan de samenstelling van het bestuur in de casussen valt op dat bestuursleden veelal een homogene 

groep zijn. De bestuursleden zijn veelal van gepensioneerde leeftijd en van Nederlandse afkomst. Dat 

is jammer, vinden de respondenten. Het liefst vormen de huurdersorganisaties een afspiegeling van de 

corporatiehuurders. 

 

In meerdere casussen zien gemeenten of woningcorporaties het als een risico dat een huurders-

organisatie met oudere bestuursleden vraagstukken rondom senioren scherper op het vizier heeft dan 

vraagstukken rondom bijvoorbeeld jongeren. Zij onderschrijven het belang van diversiteit binnen het 

bestuur: daardoor weten ze beter wat er speelt bij hun achterban én wordt hun organisatie vitaler. Dit 

ziet ook de corporatie in Bergen: “Ik denk dat je dan andere geluiden gaat krijgen, en een breder beeld. 

Ik denk dat dat goed is.” De huurdersorganisaties herkennen zich niet direct in  het beeld dat ze 

bepaalde vraagstukken minder scherp zien. Zij hebben het idee dat ze wel goed de verschillende 

doelgroepen in ogenschouw nemen en dat dat ook kan als je niet zelf tot die doelgroep behoort. 

Tegelijkertijd benadrukken ook zij het belang van een diverser bestuur dat een betere afspiegeling is 

van het huurdersbestand.  

 

Nieuwe bestuursleden  

Huurdersorganisaties worstelen met het vinden van nieuwe bestuursleden. Vooral de hoge leeftijd 

wordt door alle partijen onderschreven als zorgwekkend. Zo stelt de huurdersorganisatie in de casus 

Bergen: “Als je realistisch kijkt, dan is over vier jaar bijna niemand meer in staat om dit vrijwilligerswerk 

te doen, als ze al leven.” Huurdersorganisaties zetten vacatures uit en zoeken in hun eigen netwerk, 

maar het lukt niet goed om voor verjonging te zorgen. De verantwoordelijkheid om dit probleem op te 

lossen, ligt vooral bij de huurdersorganisaties zelf. Ze worden daarin niet daadwerkelijk ondersteund 

door corporaties en gemeenten, behalve dan in het plaatsen van vacatures op een corporatiewebsite.  

De hypothese is dat een diverse organisatie ook makkelijker een diverse organisatie blijft. De vraag is 

hoe aantrekkelijk een huurdersorganisatie met bijvoorbeeld een gemiddelde leeftijd van 75 jaar is voor 

vrijwilligers van een andere leeftijd. Daarbij worden er vaak wel vacatures uitgezet, maar wordt nieuw 

aanwas veelal via, via gevonden, in het netwerk van de bestuursleden. Het is de huurdersorganisatie in 

Zwolle gelukt een bestuur samen te stellen met leden van verschillende leeftijden en afkomsten. “Ik 

denk dat het vinden van nieuwe aanwas nu makkelijker gaat”,’ zegt de huurdersorganisatie. ‘‘De 

voorzitter kent heel veel jongere mensen en ik heb mijn contacten wat meer in de oudere hoek. Ik durf 

nu ook iemand te vragen om eens te komen kijken. Dat kan ik doen omdat ik weet dat we geen krasse 

knarrengroep zijn.” 

 

Voorbeeld: Huurdersenquête voor vinden nieuwe leden   

Na jaren van onderbezetting lukte het de huurdersorganisatie in Zwolle in juni 2020 met hulp van d e 

Woonbond om een aantrekkelijke enquête uit te zetten waarin huurders gevraagd werd naar hun 



 

 
Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid 

35 

woonwensen én waarin ook werden opgeroepen bij te dragen aan de huurdersorganisatie zelf. Tijdens 

de jaarvergadering werd deze oproep herhaald. De organisatie kreeg meerdere aanmeldingen en hield 

sollicitaties om geschikte kandidaten te selecteren. Doormiddel van de enquête vond de 

huurdersorganisatie nieuwe leden buiten hun eigen kring, het resultaat is een bestuur met een mix van 

leeftijden, achtergronden en mannen en vrouwen. 

 

De verantwoordelijkheid voor een representatief bestuur ligt voornamelijk bij de huurdersorganisaties 

zelf. Woningcorporaties en gemeenten zien en benadrukken het belang van diversiteit, maar stellen ook 

dat ze realistisch moeten zijn. Zo zegt de gemeente Bergen: “In theorie zou het leuk zijn als het een 

goede afspiegeling is, maar in de praktijk weten we dat dat niet haalbaar is. We moeten roeien met de 

riemen die we hebben, blij zijn dat ze er zoveel tijd in willen steken en dat ze het willen doen!  

 

Aanbeveling: Ondersteun de huurdersorganisaties bij vinden nieuwe bestuursleden   

Ondersteun als woningcorporatie de huurdersorganisatie bij het vinden van nieuwe bestuursleden. Voor 

alle partijen binnen het tripartiete overleg is een goed functionerende huurdersorganisatie van belang. 

Dit kan onder meer door het gebruik van een huurdersenquête voor het vinden van nieuwe leden.   

 

Ondersteun huurdersorganisaties bij het vinden van nieuwe bestuursleden door creatieve ideeën aan te 

boren. Bijvoorbeeld door het opstellen van een enquête en door de huurdersorganisatie bekendheid te 

geven bijvoorbeeld met de inzet van de communicatieafdeling van de woningcorporatie. Of organiseer 

bijvoorbeeld informatieve bijeenkomsten waar ook gelegenheid is voor ontmoeten. Ook de informele 

barbecue kan hierin van betekenis zijn. 

 

Resumé  

Door de representativiteit van de huurdersorganisatie te vergroten wordt de interne organisatie versterkt 

en de kennis (of het organiseren van kennis) verstevigd. Een goede verankering met de achterban 

zorgt ervoor dat de huurdersorganisatie beter haar standpunten richting corporatie en gemeente kan 

verkondigen. Huurdersorganisaties willen daarom graag een afspiegeling zijn van hun huurders -

bestand maar toch lukt dat vaak niet. Daarbij hebben huurdersorganisaties moeite met 

het vinden van nieuwe bestuursleden. Gemeente en corporatie zijn daarbij vaak erg blij als er een 

goed functionerend bestuur is en stellen weinig eisen aan de invulling en werkwijze van de huurders-

organisatie. De verantwoordelijkheid voor representativiteit legt de gemeente neer bij corporatie 

en de corporatie vooral bij huurdersorganisatie. De huurdersorganisaties lijken hierin ook weinig 

ondersteuning te vragen van corporatie of gemeente.   
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• Karataş (2017). Van onderop organiseren. Interorganisationele samenwerking in een 

krachtwijk.   

• Ministerie van BZK (2019) Evaluatie van de herziene Woningwet (pdf)  

 

Prestatieafspraken en woonvisies:  

• Gemeente Cranendonck (2018). Woonvisie Cranendonck 2018-2030.   

• Gemeente Bergen (2021). Jaarplan 2022 – prestatieafspraken Bergen 2021-2024  

• Gemeente Zwolle (2017). Woonvisie ‘Ruimte voor wonen’ (2017-2027) (pdf).   

• Concillium Zwolle (2019). Pleidooi voor een schaalsprong: kwalitatieve groei van een 

inclusieve stad!   

• Gemeente Zwolle, woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ en lokale 

huurdersorganisaties (2019). Samen werken aan een sterke, inclusieve stad Zwolle. 

Prestatieafspraken 2020-2023 Zwolle.   

• Gemeente Arnhem (2015) De Arnhemse Woonprincipes 2025 (pdf) (Woonvisie)  

• Gemeente Arnhem (2021). De Arnhemse Woonprincipes 2025- Prestatieafspraken 2021 (pdf) 

https://svwn.h5mag.com/het_functioneren_van_de_lokale_driehoek/cover
https://svwn.h5mag.com/het_functioneren_van_de_lokale_driehoek/cover
https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2021/05/20/essay-dynamiek-in-de-driehoek
https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2021/05/20/essay-dynamiek-in-de-driehoek
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-verstedelijking/hoofdcategorieen/waar-groeit-of-krimpt-de-bevolking-
https://www.platform31.nl/publicaties/lokale-samenwerking-na-de-woningwet
https://www.platform31.nl/publicaties/huurders-blijvend-aan-de-knoppen
https://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-voor-kansrijk-samenwerken
https://www.woonbond.nl/system/files_force/Rapportage_nulmeting_HOplus.pdf?download=1
https://www.woonbond.nl/system/files_force/Rapportage_nulmeting_HOplus.pdf?download=1
https://www.swpbook.com/boeken/6/sociaal-werk-maatschappelijk-werk-en-welzijn/1994/van-onderop-organiseren
https://www.swpbook.com/boeken/6/sociaal-werk-maatschappelijk-werk-en-welzijn/1994/van-onderop-organiseren
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874411.pdf
https://www.cranendonck.nl/inwoners/beleidsdocumenten-wonen_44480/
https://www.bergen-nh.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Bergen/bouwen-en-wonen/Prestatieafspraken-2021-2024-jaarplan-2022-Bergen.pdf
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/woonvisie-ruimte-voor-wonen-2017-2027.pdf
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=zwolle&id=100328670
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=zwolle&id=100328670
https://www.swz.nl/media/1824/prestatieafspraken-2020-2023-def-zonder-handtekening.pdf
https://www.swz.nl/media/1824/prestatieafspraken-2020-2023-def-zonder-handtekening.pdf
https://www.apcg.nl/wp-content/uploads/2017/07/151007-WOONPRINCIPES-1.pdf
https://www.portaal.nl/media/3337/prestatieafspraken-2021-arnhem.pdf

