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Namens het MKW bestuur heet Monique Boeijen de circa 25 aanwezigen welkom en 

introduceert zij Vincent Gruis, docent en onderzoeker aan de TU Delft die het programma 

opent met een presentatie over de wijze waarop corporaties zich maatschappelijk kunnen 

verankeren en verantwoorden richting belanghebbenden. 

De gehele presentatie van Vincent Gruis vindt u op de website. 

Vincent Gruis: “Uit onderzoek blijkt dat de laatste 3 jaar een drastische verschuiving van 

strategische prioriteiten binnen individuele corporaties heeft plaatsgevonden. Dat houdt 

uiteraard verband met het meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen, maar 

grote probleem blijft de vraag in hoeverre er iets blijft liggen dat echt belangrijk is?  

  

Jullie zoektocht naar legitimiteit is van belang op die zaken die buiten de kerntaak vallen. 

In mijn ogen is keuzes maken ook schrappen in doelstellingen” 

Gerrit Nellestein: Lokaal heb ik het in Wijk bij Duurstede goed geregeld en verankerd, 

maar nationaal bestaat er een ander beeld over de wijze waarop we het zouden moeten 

doen.” 



Een filmpje over alternatieve vormen van bewonersparticipatie zoals georganiseerd door 

Woonstad Rotterdam leidt tot de constatering van Bertus Rakhorst Nijkerk, dat de 

ouderwetse huurdersvereniging niet meer werkt! 

Daarop volgt de vraag of het eigenlijk wel om participatie gaat, of toch meer marketing 

betreft. Hans Vedder stelt dat het gaat om inspireren van bewoners en vertellen van 

mooie verhalen!  

Door verschillende aanwezigen wordt geconcludeerd dat meepraten en denken wel 

voldoende gebeurt, maar echt meedoen, de co-creatie toch veelal ontbreekt vanwege 

gebrek aan urgentie. 

In een videostatement stelt Evelien Tonkens dat overheden en corporaties veel 

verwachten van participatie, maar daarbij de Schijf van Vijf nog wel eens vergeten. 

1. Toon interesse 

2. Zoek de dialoog 

3. Neem bureaucratische hindernissen weg 

4. Geef een beetje subsidie 

5. Stimuleer en erken ontwikkeling. 

Vervolgens stelt Vincent Gruis de vraag of het een taak van corporaties is een bijdrage 

aan de emancipatie van bewoners te leveren. 

Ja, primair wel zegt André vd Water uit Leusden. Nee, primair niet zegt Tim van Schijndel 

uit Rotterdam.  

Waarop Vincent van Luijt uit Reeuwijk stelt dat het gaat het organiseren en realiseren 

van de verbinding van partners. Kortom, organiseer je vrienden op lokaal niveau. 

Na de lunch volgt een programma in 4 subgroepen waarbij de deelnemers wordt 

gevraagd te reageren op een aantal thema’s en stellingen zoals: 

- Zou je andere belanghouders eenzelfde voordrachtrecht willen gunnen als 

huurders? 

- Hoeveel invloed wil je dat jouw stakeholders daadwerkelijk hebben? 

- Wie zijn jouw grootste belanghouders en hoe onderscheiden zij zich vwb hun 

participatiebehoeften (mee weten, mee praten, meebeslissen?) 

- Zenden of ontvangen? 

- Corporatie of cooperatie? 

 

 



De opbrengsten daarvan worden plenair teruggekoppeld.  

 

"Traditioneel zijn we aan het zenden, maar we moeten omschakelen naar ontvangen en 

een  

mooi voorbeeld daarvan is Huurders Connect, een app waar huurders hun klachten en  

feedback kunnen geven en waar wij als corporaties vervolgens mee aan de slag moeten."  

Hans Vedder 

 

"In Wijk bij Duurstede hebben we goede ervaring met het voeren van dialoog met onze  

stakeholders aan zogenoemde visietafels. Daar wordt zonder dubbele agenda's 

gesproken en ontstaan ideeën. Een aanrader!" 

Gerrit Nellestein. 

 

"Collegae krijgen een kijkje in de keuken, maar stakeholders hebben toch echt een plaats  

in het restaurant waar zij het gesprek kunnen voeren en kennis kunnen uitwisselen." 

Mark van Rosmalen. 

 

"De aandeelhouders van een corporatie zijn wat mij betreft Het Rijk, de gemeente en de  

bewoners uit Leusden. Daarom ben ik ook voorstander van een jaarlijkse 

aandeelhoudersdag  

waar RvC verantwoording aflegt aan bewoners en stakeholders. " Andre vd Water 


