
 Tijd Programma Tijd

Inloop 9.30    

Koffie 10.00 Ionazaal Plenair

Thee  VNG Tilburg University Divosa 

 Ali Rabarison Patrick Kenis Erik Dannenberg

De inclusieve 

samenleving, sociale 

integratie en participatie, 

vanuit de gemeenten 

bezien

Lokale Organisatie-

netwerken: waarom en 

hoe? 

De inclusieve stad

Ionazaal Opaal  (bbg) Amathist (bgg) Chrysocolla Pyriet Tourmalijn Agaat 11.45

11.45 Platform31 Divosa Rochdale Havensteder Domesta Tilburg University  

Gerard Erents  Spelbegeleiders Henny van Deijck Hester van Buren Hedy van den Berk Bert Moormann Patrick Kenis

 Albert Kerssies Barbara Klomp Aziza Aachiche

 Over de unieke kracht 

van woningcorporaties in 

het sociaal domein en de 

rol van de Raad van 

Commissarissen daarin 

Hoe betrek je 

commissarissen bij 

lokale netwerken:

‘RvC moet context zien 

van investeringsbesluit’

Workshop vitale coalities Gemengd wonen en 

lokale verbindingen 

Emmen

Organisatienetwerken: 

waarom zijn ze nodig en 

hoe krijg je ze aan de 

praat? Welke rol heeft 

de RvC hierin?

Lunch 12.45 12.45

 

 13.15  

SVWN / Atrivé Trivire BrabantWonen Rochdale Havensteder 13.30

 Jos Koffijberg Tinka van Rood Ab Groen Hester van Buren Hedy van den Berk

 Paul Doevendans Ineke Strijp Harrie Windmüller  Barbara Klomp

14.00 Woonbond Platform31

Paulus Jansen Spelbegeleiders

14.30

 SVWN / Atrivé Trivire BrabantWonen Domesta Tilburg University 14.45

Jos Koffijberg Tinka van Rood Ab Groen Bert Moormann Patrick Kenis

Paul Doevendans en RvC lid Harrie Windmüller  Aziza Aachiche

 

15.30

15.45 15.45

 

16.30  

De kracht van netwerken 

in de Drechtsteden 

Meer (toe)zicht op het 

lokale woonnetwerk met 

netwerkvisitatie

Ludieke plenaire afsluiting Ionazaal

Koffie   

Thee     

Fris 

Netwerk   

borrel

Meer (toe)zicht op het 

lokale woonnetwerk met 

netwerkvisitatie
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Bordspel wonen en 

wijken samen ervaren

De kracht van netwerken 

in de Drechtsteden 

Praktijkcasus wijk 

Ruwaard in Oss

Praktijkcasus wijk 

Ruwaard in Oss

Gemengd wonen en 

lokale verbindingen 

Emmen

Organisatienetwerken: 

waarom zijn ze nodig en 

hoe krijg je ze aan de 

praat? Welke rol heeft 

de RvC hierin?

De huurder in de lokale 

netwerken en leefbare 

wijken

Hoe betrek je 

commissarissen bij 

lokale netwerken:

‘RvC moet context zien 

van investeringsbesluit’

Workshop vitale coalities

Praktijkcasus toezicht op 

leefbare wijken en lokale 

netwerken uit financieel 

en governance oogpunt 

bezien

Bordspel wonen en 

wijken samen ervaren
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 Naam Workshoptitel Omschrijving 

 Gerard Erents  

Albert Kerssies  

Praktijkcasus toezicht op 

leefbare wijken en lokale 

netwerken uit financieel en 

governance oogpunt bezien  

Wat zijn de gevolgen van het participeren in (de vele) lokale netwerken voor corporaties 

qua financiën en de (in)formele governance. 

 

 Woonbond 

Paulus Jansen  

De huurder in de lokale 

netwerken en leefbare wijken 

 

Corporaties zijn steeds meer betrokken bij lokale netwerken en hebben hierin contact met 

veel verschillende organisaties. Maar uiteindelijk gaat het om de bewoners die in de 

corporatiehuizen wonen in de wijken en buurten. De Woonbond zal vanuit het perspectief 

van het belang van de huurders de ontwikkelingen van lokale netwerken bespreken. 

 

 Platform 31 Bordspel wonen en wijken 

samen ervaren 

Wat is de opgave in de wijk? Welke maatregelen zijn nodig? Die vragen staan centraal in 

het ‘Wonen en Wijken spel’ van Platform31. Onder professionele begeleiding gaat u 

spelenderwijs in gesprek over wat nodig is in de lokale woonopgave. Hoe zien bewoners, 

corporaties en gemeenten hun rol bij het aanpakken van de opgaven in de wijk? 

 

 Divosa  

Henny van Deijck 

Over de unieke kracht van 

woningcorporaties in het 

sociaal domein en de rol van 

de Raad van Commissarissen 

daarin 

Woningcorporaties zijn niet rechtstreeks afhankelijk van de lokale overheid én ze hebben 

power en pit. Dit is vrij uniek (zijn corporaties zich daarvan bewust?) en daarom enorm 

van belang voor het sociaal domein en voor leefbare wijken. Hoe zit dit er uit in de 

concrete praktijk en wat betekent dit voor de rol van de Raad van Commissarissen? 

 

 Rochdale 

Hester van Buren  

Hoe betrek je commissarissen 

bij lokale netwerken: 

‘RvC moet context zien van 

investeringsbesluit’ 

Of het nu gaat om de wijk Poelenburg in Zaanstad of de Lodewijk van Deysselbuurt in 

Amsterdam Nieuw-West, corporatie Rochdale werkt samen met partners om de wijk 

vooruit te helpen. De lokale netwerken opereren op twee niveaus: bestuurders werken 

samen aan de strategie voor de wijk, maar de samenwerking tussen professionals ín de 

wijk is misschien nog wel belangrijker. 

Het is belangrijk dat de RvC-leden goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijken, 

zodat zij niet alleen op basis van strategische documenten op papier hun mening moeten 

vormen. In RvC-vergaderingen komen regelmatig inhoudelijk thema’s over de wijken aan 

de orde, zoals de aanpak van de (on)veiligheid in de wijk Poelenburg in samenwerking 

met gemeente en politie. Daarnaast gaat de RvC twee keer per jaar op excursie in een 

wijk. 

 

  



 Naam Workshoptitel Omschrijving 

 
 

Havensteder 

Hedy van den Berk 

Barbara Klomp 

Workshop vitale coalities We zien steeds meer problemen die niet door één partij opgelost kunnen worden. We 

hebben vitale coalities nodig op praktisch en strategisch vlak. Dit betekent natuurlijk 

iets voor de samenwerking tussen de corporatie en de toezichthouders. Je moet het 

gesprek voeren met elkaar. Vertrouwen opbouwen en vertrouwen verdienen en 

geven. Bespreken welke partijen in je netwerk zitten, wat hun rol is en welke 

belangen er op het spel staan. Hoe voer je een constructieve dialoog? Welke 

competenties zijn daarbij belangrijk voor toezichthouders? In een interactieve 

werksessie wordt u meegenomen op welke manier Havensteder daar invulling aan 

geeft. 

 

 Domesta 

Bert Moormann 

Aziza Aachiche  

Praktijkcasus lokaal netwerk in 

Emmen 

 

Hoe betrek je je stakeholders eerder bij het beleid? Welke rol neemt de RvC op zich 

bij samenwerking in lokale netwerken? Bestuurder Bert Moormann en RvC lid Aziza 

Aachiche bespreken een praktijkcasus van corporatie Domesta over samenwerking 

binnen het lokale netwerk.  
 

 Universiteit Tilburg 

Patrick Kenis 

Lokale Organisatienetwerken: 

waarom zijn ze nodig en hoe 

krijg je ze aan de praat? Welke 

rol heeft de RvC hierin? 

 

Organisatienetwerken zijn de toekomst, omdat complexe problemen in de wijk alleen 

door samenwerking opgelost kunnen worden. Maar hoe houd je daar toezicht op? 

 Trivire 

Tinka van Rood 

Ineke Strijp 

 

De kracht van netwerken in de 

Drechtsteden  

Gezamenlijk commitment? Dan geen opgave te groot! 

Energietransitie Drechtsteden: een samenwerking die energie geeft. 

 

 BrabantWonen 

Harrie Windmüller 

Ab Groen  

Praktijkcasus wijk Ruwaard in 

Oss 

We geven een korte schets van de sociaaleconomische situatie van de bewoners van 

de wijk Ruwaard. We lichten het motto “anders denken, doen en organiseren” van de 

Proeftuin Ruwaard toe. Vervolgens verdiepen we op leiderschap en toezicht. 

Gevraagd: bestuurders met lef; het lef om ruimte te maken voor verantwoordelijke 

professionals die handelen vanuit zingeving, vanuit de bedoeling, met maatwerk 

inspelend op de behoeften van de inwoners. Gevraagd: toezichthouders met lef; die 

hun bestuurders de vrijheid en veiligheid geven om lef te hebben. 

 

 SVWN / Atrivé 

Jos Koffijberg  

Paul Doevendans 

Meer (toe)zicht op het lokale 

woonnetwerk met 

netwerkvisitatie? 

Netwerksamenwerking is nodig als je als corporatie maatschappelijk impact wil 

hebben. Maar hoe krijg je zicht op lokale netwerken? En hoe krijg je inzicht in het 

functioneren van die netwerken? Hoe beoordeel je netwerken, op relevantie, op 

functioneren, op resultaat? En hoe toets je het optreden van de corporatie binnen die 

netwerken? 

SVWN heeft een experiment met ‘netwerkvisitatie’ opgezet waarin met negen 

corporaties en enkele visiterende bureaus wordt gekeken hoe (corporaties in) lokale 

woonnetwerken  functioneren. 
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