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I 

Voorwoord  

 
Voor u ligt een onderzoek waarin huurdersparticipatie bij woningcorporaties centraal staat. Hierbij is 

gekeken naar voorwaarden die gunstige omstandigheden voor participatie creëren bij  

woningcorporaties. Er wordt ingegaan op de invulling van deze voorwaarden van participatie en of 

de invulling resulteert in een open bestuursstijl. Deze scriptie vormt de afronding van de opleiding 

Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.  

 
In dit voorwoord zou ik graag van de gelegenheid gebruik willen maken om een aantal personen te 

bedanken. Ten eerste wil ik graag mijn begeleider, Pieter Zwaan, bedanken voor zijn nuttige 

feedback en kritische blik tijdens het schrijven van dit onderzoek. Ook wil ik de respondenten binnen 

dit onderzoek bedanken voor hun medewerking omdat zij door hun inzichten voor meer diepgang 

hebben gezorgd. Verder wil ik ook graag mijn stagebegeleidster, Joyce Hofmans, bedanken voor de 

leerzame periode bij woningcorporatie Mooiland. De aanleiding van dit onderzoek komt voort uit de 

behoefte, van deze organisatie, om het participatiemodel te vernieuwen. Voor mij was deze stage 

een uitgelezen kans om de twee velden waarin ik geïnteresseerd ben met elkaar te combineren, 

namelijk Planologie en Bestuurskunde. Vorig jaar heb ik de opleiding Planologie afgesloten, waarna ik 

besloot een tweede master (Bestuurskunde) te volgen. Het was opnieuw een drukke periode, maar 

ook tijdens het schrijven van dit onderzoek kon ik op de interesse en hulp rekenen van mijn ouders 

en vriend. Ten slotte wil ik hen daarvoor dan ook bedanken.  

 

Inge Schoenmakers 

 

Nijmegen, september 2015 



 

II 

Samenvatting  
 
In dit onderzoek staat participatie van huurders bij woningcorporaties centraal. Woningcorporaties 
zijn ontstaan uit de samenleving en gericht op het voorzien van huisvesting aan mensen uit de lage 
inkomens klasse. Hierdoor is de band met de samenleving altijd sterk geweest (Beekers, 2010). De 
laatste decennia nemen woningcorporaties echter steeds meer taken op zich. Zij richten zich niet 
alleen op het fysieke aspect van hun taak (mensen voorzien van een woning), maar ook op de 
levensstijl van een huurder en wat voor woning het best aansluit op de wensen van een huurder 
(Brandsen & Helderman, 2004). Door deze verschuiving krijgen zij meer verantwoordelijkheid en 
houden woningcorporaties zich steeds meer bezig met commerciële investeringen (Brandsen & Van 
Hout, 2008). De verbinding met de samenleving is daardoor tot een dieptepunt gedaald (Aedes, 
2011; Beekers, 2010) en haar rol als non-profit instelling wordt ter discussie gesteld.  
 
Om deze rol beter uit te kunnen oefenen is het van belang haar legitimiteit te vergroten en huurders 

weer meer te betrekken bij de woningcorporatie. Uit het rapport ‘vertrouwen in burgers’ 

(Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, 2012) blijkt echter dat bestuurders geen vertrouwen 

hebben in de burger en hen weinig ruimte geven om te participeren. Dit uit zich in een gesloten 

bestuursstijl. Wanneer woningcorporaties huurders meer willen betrekken is het daarom van belang 

dat er gunstige omstandigheden voor participatie worden gecreëerd, waardoor er sprake is van een 

open bestuursstijl, en er dus meer ruimte bestaat voor participatie. In dit onderzoek wordt dan ook 

gekeken naar vijf voorwaarden die gunstige omstandigheden voor participatie creëren bij 

woningcorporaties. Hierbij wordt ingegaan op hoe woningcorporaties hier invulling aangeven en of 

de aanwezigheid van deze voorwaarden resulteert in een bepaalde bestuursstijl. De volgende vraag 

staat daarbij centraal:  

  In hoeverre wordt door woningcorporaties voldaan aan de voorwaarden voor participatie?  

De voorwaarden voor participatie die zijn onderscheiden in dit onderzoek zijn gebaseerd op het 

CLEAR model (Lowndes, Pratchett & Stoker, 2006) en aangevuld met voorwaarden van Edelenbos, 

Domingo, Klok & Van Tatenhove (2006) en Pröpper (2009). Het onderzoek is gericht op de volgende 

vijf voorwaarden: kunnen, motieven, ruimte, uitnodiging en respons. In dit onderzoek zijn drie 

woningcorporaties op drie verschillende niveaus van participatie vergeleken (bedrijfsniveau, 

wijkniveau en lokaal niveau). In totaal bestaan er negen cases. Per case wordt beoordeeld in welke 

mate de voorwaarden van participatie terugkomen en wat voor bestuursstijl er wordt gehanteerd. 

De verwachting hierbij is dat wanneer de voorwaarden voor participatie in sterke mate terugkomen 

er ook sprake is van een open bestuursstijl omdat de organisatie openstaat voor beïnvloeding van 

huurders. Wanneer deze voorwaarden in mindere mate terugkomen, kan er sprake zijn van een 

gesloten bestuursstijl wat betekent dat huurders weinig invloed kunnen uitoefenen op de 

woningcorporatie. 

De volgende drie woningcorporaties zijn in dit onderzoek met elkaar vergeleken: Wonen Limburg, 

Talis en Woonstad Rotterdam. Door middel van interviews is er inzicht verkregen in de manier 

waarop participatie binnen een woningcorporatie wordt vormgegeven en hoe de voorwaarden zijn 

ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat drie voorwaarden sterk worden ingevuld bij de negen cases. Dit 

zijn de voorwaarden kunnen, motieven en ruimte. De andere twee voorwaarden (uitnodiging en 

respons) variëren in sterkte. De voorwaarde uitnodiging komt niet bij elke case terug, en wordt 
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daarnaast soms minimaal ingevuld. De voorwaarde respons komt sterker terug, echter varieert dit 

ook per case.  

De invulling van de voorwaarden van participatie resulteert in een bestuursstijl. Binnen dit onderzoek 

worden door de woningcorporaties drie verschillende bestuursstijlen gehanteerd. De  consultatieve 

bestuursstijl komt een keer voor, de participatieve bestuursstijl komt twee keer voor en de 

delegerende bestuursstijl komt zes keer voor. De consultatieve bestuursstijl is het minst open, de 

delegerende bestuursstijl is het meest open. Naarmate er sprake is van een betere invulling van de 

voorwaarden, zou dit moeten resulteren in een meer open bestuursstijl. Deze verwachting komt 

echter niet bij elke case terug. Dit houdt in dat de voorwaarden bij de consultatieve bestuursstijl 

sterker terugkomen dan verwacht en de invulling van de voorwaarden minimaal verschilt met de 

invulling van de randvoorwaarden van de participatieve bestuursstijl. Wanneer er echter een 

vergelijking tussen de bestuursstijlen wordt gemaakt, blijkt dat de cases waarbij de voorwaarden het 

meest sterk terugkomen, er sprake is van de meest open bestuursstijl. 
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1. Inleiding 

 1.1. Aanleiding 

In 2011 is de kabinetsnota: 'de Doe-democratie' uitgekomen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2011). Deze nota gaat in op de veranderende verhoudingen tussen de overheid, 

markt en de maatschappij. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid centraal staat bij de 

aanpak van een probleem, ook burgers kunnen initiatief nemen door het starten van een project of 

meebeslissen door vraagstukken aan te pakken. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid over 

de aanpak van problemen gedeeld tussen drie groepen in de maatschappij, namelijk de overheid, de 

markt en de maatschappij (Koppenjan, 2012).  

 

Er bestaan echter ook organisaties die opereren op de grens van voorgaande groepen. Dit is de derde 

sector (of non-profit sector). Deze sector wordt gekenmerkt door het feit dat het ´zorgende´ 

organisaties zijn. Ze zijn niet gericht op winst maken, maar het zijn wel formele private organisaties 

waardoor ze de markt, overheid en gemeenschap overlappen (Brandsen, Van de Donk & Putters, 

2005). De aandacht voor de derde sector is de laatste decennia toegenomen omdat overheden taken 

hebben afgestoten en privatisering is opgekomen (Brandsen, 2008). Een voorbeeld van een 

organisatie in de derde sector is een woningcorporatie. Van oudsher is zij gericht op het voorzien van 

mensen in een lagere klasse van huisvesting. De laatste decennia hebben zij echter steeds meer 

taken gekregen. Dit wordt veroorzaakt doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van een 

kwantitatieve vraag naar woningen, naar een kwalitatieve vraag. Dit houdt in dat woningcorporaties 

zich niet alleen meer richten op het fysieke aspect van hun taak (mensen voorzien van een woning), 

maar ook kijken naar de levensstijl en wensen van een persoon en welke woning bij die wensen past 

(Brandsen & Helderman, 2004). Door deze taakverbreding krijgt een woningcorporatie steeds meer 

verantwoordelijkheden en houdt zij zich meer bezig met andere zaken binnen het publiek belang. 

Daarnaast richt zij zich ook op commerciële investeringen waardoor haar rol als non-profit instelling 

steeds meer in twijfel wordt getrokken (Brandsen & Van Hout, 2008).  

 

Door de veranderende taken van een woningcorporatie, staat haar legitimiteit ter discussie. Rond 

1850 zijn woningcorporaties ontstaan uit de gemeenschap om de arbeidersklasse te voorzien van 

een goede kwalitatieve woning. Investeringen kwamen van rijke burgers. Hierdoor was de 

betrokkenheid van de samenleving bij een woningcorporatie altijd groot. Daar kwam begin twintigste 

eeuw verandering in omdat woningcorporaties vanaf dat moment werden gefinancierd door de staat 

waardoor zij haar autonomie uit handen gaf en onder toezicht werd gesteld. Toch bleef er sprake van 

democratische legitimatie omdat de politiek een afvaardiging vormt van het volk. In 1994 werden 

veel woningcorporaties geprivatiseerd, waardoor zij financieel en bestuurlijk weer onafhankelijk 

werden van de staat. Hierdoor veranderden zij in een marktpartij en ontstond er een gebrek aan 

democratische legitimiteit omdat de woningcorporatie niet meer gevormd werd door de 

gemeenschap of de staat. Woningcorporaties richtten zich meer op commerciële investeringen en de 

verbondenheid met de gemeenschap bereikte zo een dieptepunt (Aedes, 2011; Beekers, 2010).  

 

Volgens Beekers (2010) is het noodzakelijk dat bewoners weer worden betrokken bij de 

woningcorporatie zodat haar meerwaarde in de maatschappij duidelijk wordt. Wanneer de 

corporatie alleen in het belang van de volkshuisvesting optreedt, dan zou die rol ook kunnen worden 
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overgenomen door de gemeente die marktpartijen aanstuurt. De meerwaarde van een 

woningcorporatie ligt juist in het feit zij de gemeenschap kan betrekken, een rol die andere partijen 

niet op zich nemen (Beekers, 2010). Ook door de politiek wordt dit onderstreept. Op 18 maart 2015 

is de Herziening van de Woningwet aangenomen. Deze Herzieningswet zorgt er onder andere voor 

dat de rol van de gemeente en huurdersorganisaties binnen een woningcorporatie vergroot. Zo 

moeten er prestatieafspraken worden gemaakt tussen deze actoren waarbij huurdersorganisaties 

een volwaardige partij zijn en zo invloed kunnen uitoefenen (Aedes, 2015). 

 

De nadruk binnen een woningcorporatie ligt dus weer meer op het betrekken van de gemeenschap 

om zo haar rol als non-profit instelling beter uit te kunnen oefenen en haar legitimiteit te vergroten. 

Op institutioneel niveau is dit opgezet binnen de Overlegwet waardoor huurders inspraak- en 

adviesrecht bezitten binnen de woningcorporatie. De laatste tijd richten woningcorporaties zich ook 

op het informele niveau, als aanvulling op de formele structuur om zo op een ongedwongen manier 

een andere, bredere doelgroep aan te spreken. Vaak participeren op beleidsniveau alleen oudere, 

autochtone  mannen. De informele structuur is laagdrempelig en richt zich niet alleen op meedenken 

op beleidsniveau, maar ook op meedoen waardoor er een andere groep mensen wordt 

aangesproken (Corpovenista, 2010). Hoewel woningcorporaties zich dus meer op participatie richten 

en nieuwe mogelijkheden ontdekken, is het daarnaast ook van belang dat bestuurders openstaan 

voor beïnvloeding en ruimte geven aan participanten. Uit het rapport ‘vertrouwen in burgers’ (WRR, 

2012) blijkt dat het vooral bestuurders zijn die moeten veranderen. Zij hebben vaak geen vertrouwen 

in de burger en geven hen geen ruimte om te participeren. Hierdoor is het belangrijk dat de 

organisatie een bestuursstijl hanteert welke rekening houdt met participatie.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat de aandacht voor participatie bij woningcorporaties 

groeit. In dit onderzoek wordt gekeken hoe participatie bij woningcorporaties wordt vormgegeven. 

Er worden verschillende voorwaarden onderscheiden die een positieve bijdrage leveren aan 

participatie doordat zij de omstandigheden hiervoor verbeteren. De aanwezigheid van deze 

voorwaarden resulteert in verschillende bestuursstijlen. Om te kijken in hoeverre de voorwaarden 

door woningcorporaties worden toegepast, en er dus sprake is van een bepaalde bestuurstijl, 

worden er drie woningcorporaties vergeleken. Door de aanwezigheid van deze voorwaarden, en de 

wijze waarop deze worden vormgegeven, te vergelijken wordt inzicht geboden in hoeverre de 

gehanteerde bestuurstijlen rekening houden met participatie van huurders. 

1.2. Doelstelling 

Binnen dit onderzoek staat participatie van huurders bij woningcorporaties dus centraal. Huurders 

moeten meer worden betrokken zodat woningcorporaties hun meerwaarde kunnen laten zien aan 

de maatschappij. Door te kijken naar welke voorwaarden een woningcorporatie invult, kan inzicht 

worden gekregen in hoeverre zij gunstige omstandigheden voor participatie creëert en welke 

bestuursstijl zij daarbij hanteert. Het doel van het onderzoek is dan ook als volgt: 

 

Inzicht vergaren over de aanwezigheid en invulling van de voorwaarden voor participatie bij 

woningcorporaties, en daarmee samenhangend de gehanteerde bestuursstijl bepalen, teneinde te 

evalueren in hoeverre woningcorporaties voor de gehanteerde bestuursstijl de juiste voorwaarden 

creëren.  
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1.3. Vraagstelling  

Om dit doel te bereiken staat de volgende vraag centraal in dit onderzoek: 

In hoeverre wordt door woningcorporaties voldaan aan de voorwaarden voor participatie? 

Deze vraag wordt met behulp van de volgende deelvragen beantwoord: 

1. Welke mogelijke doelen heeft participatie bij woningcorporaties? 

2. Welke eisen stellen deze doelen aan de voorwaarden voor participatie? 

3. Welke voorwaarden zijn aanwezig en hoe worden deze voorwaarden ingevuld door de 

verschillende woningcorporaties? 

4. In hoeverre voldoen woningcorporaties aan deze voorwaarden en hanteren zij de juiste 

bestuursstijl voor participatie?    

1.4. Opbouw van het onderzoek 

Om bovenstaande deelvragen te beantwoorden start dit onderzoek met het theoretisch kader 

(hoofdstuk twee) waarbij in wordt gegaan op de doelen van participatie en de voorwaarden die dit 

stelt aan het participatieproces. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het CLEAR model (Lowndes, 

Pratchett & Stoker, 2006) en aangevuld met voorwaarden van Edelenbos, Domingo, Klok & Van 

Tatenhove (2006) en Pröpper (2009). Daarnaast worden ook de verschillende bestuursstijlen 

toegelicht aan de hand van Pröpper (2009). Hoe de invulling van de voorwaarden en het hanteren 

van een bestuursstijl samenhangt wordt deels besproken in het theoretisch kader. In hoofdstuk drie, 

methodologie, wordt dit verder toegelicht door middel van de operationalisering. Daarbij worden de 

keuzes voor de cases toegelicht en wordt er ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek. In dit onderzoek is er sprake van een multiple casestudy waarbij er in totaal negen cases 

bestaan: drie woningcorporaties worden op drie verschillende niveaus geanalyseerd. In hoofdstuk 

vier worden deze beschreven. Eerst komt per case het doel van participatie aanbod, hierna de 

participatie mogelijkheden bij de woningcorporatie, vervolgens de gehanteerde bestuursstijl en ten 

slotte hoe elke case voorziet in de voorwaarden. De informatie is via beleidsdocumenten en 

interviews verkregen. Volgens Verschuren & Doorewaard (2007) is er sprake van evaluatief 

onderzoek wanneer er criteria worden opgesteld waarmee naar de werkelijkheid wordt gekeken. Dit 

komt overeen met dit onderzoek. In hoofdstuk vijf wordt een vergelijking gemaakt tussen de cases 

waardoor duidelijk wordt in hoeverre de voorwaarden terugkomen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 

zes, de conclusie, antwoord gegeven op de hoofdvraag en worden er aanbevelingen opgesteld voor 

woningcorporaties en vervolgonderzoek. Ook wordt er een kritische reflectie op het onderzoek 

gegeven. 

1.5. Relevantie van het onderzoek 

  1.5.1. Maatschappelijke relevantie 

De overheid legt bij vraagstukken steeds meer de verantwoordelijkheid bij de burger. 

Burgerparticipatie en burgerinitiatief staan in de nieuwe ‘Doe-democratie’ dan ook centraal (BZK, 

2011). In dit onderzoek wordt gekeken of participatie ook kansen biedt voor de derde sector. 

Woningcorporaties staan hierbij centraal. Van oudsher zijn deze opgericht vanuit de gemeenschap 
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waardoor burgers altijd nauw betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de taken. Door de jaren 

heen zijn woningcorporaties verschoven naar de staat en vervolgens naar de markt. Hierdoor missen 

zij nu legitimiteit omdat ze zich bevinden in de non-profit sector, echter worden bewoners niet 

betrokken (Aedes, 2011). In de Nederlandse volkshuisvesting was er geen plek voor normatieve 

discussies over normen en waarden. Hierdoor hebben corporaties een sterk technocratisch karakter 

gekregen. Dit heeft niet alleen geleid tot het ontbreken van legitimiteit, ook bestond er 

onderbenutting van mogelijkheden in termen van output. Het gevolg hiervan was: ‘’een eenzijdige 

nadruk op ordeningsvraagstukken en financiële kwesties, ten koste van leervermogen en sociale 

binding’’ (Brandsen & Helderman, 2004, p.106). Om weer meer sociale binding te creëren zullen 

woningcorporaties bewoners meer moeten betrekken. Daarnaast komt ook uit de Herzieningswet 

voort dat huurdersorganisaties meer moeten worden betrokken (Aedes, 2015). De behoefte aan 

participatie is dus groot. Naast het feit dat het voordelen op kan leveren voor de woningcorporatie, is 

het ook goed voor de maatschappij. Wanneer burgers participeren raken zij meer betrokken en 

verbonden bij de maatschappij doordat zij hun mening kunnen uiten. Op deze manier wordt 

participatie gezien als: ‘’vehicle for self expression’’ (Lowndes, Pratchett & Stoker, 2006, p.282). Dit 

onderzoek levert een bijdrage omdat het kijkt naar op welke manier woningcorporaties de 

voorwaarden voor participatie invullen. Wanneer deze voorwaarden sterk terugkomen, zal 

participatie van belang zijn binnen een organisatie. Doordat participatie ervoor zorgt dat er meer 

meningen worden gehoord, kan dit leiden (in de complexe maatschappij van tegenwoordig) tot beter 

beleid. Dit is weer goed voor de maatschappij. 

  1.5.2. Wetenschappelijke relevantie 

Er bestaat veel informatie over de veranderende rol van de overheid. Zo is zij niet meer de centrale 

actor die op hiërarchische wijze andere partijen aanstuurt en beleid oplegt, maar bevindt zij zich in 

een netwerk waar wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen actoren bij de totstandkoming van 

beleid. Hierdoor worden andere partijen belangrijker (Koppenjan, 2012; Osborne, 2006; Rhodes, 

1996). De nadruk komt meer te liggen op de derde sector, die door processen als privatisering en 

‘contracting-out’ meer aandacht hebben gekregen (Brandsen, 2008). Zij vervullen een steeds 

belangrijkere rol in de dienstverlening van publieke services. Daarnaast speelt de overheid steeds 

meer in op de verantwoordelijkheid van burgers. Uit het advies: 'vertrouwen in burgers' van de 

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2012) komt voort dat het vertrouwen tussen burgers 

en bestuurders onder druk staat. De overheid wil verantwoordelijkheid meer bij de burger leggen. 

Hier kunnen kansen liggen voor participatie van bewoners bij woningcorporaties. Volgens Van der 

Lans & Zouridis (2001) is de rol van de burger in de publieke sector niet meer weg te denken. Die rol 

moet niet worden gedefinieerd in individueel-economische profijttermen, maar in sociaal-culturele 

termen. Het gaat daarbij dus niet om eigenbelang, maar of de sector bijdraagt aan waarden als 

kwaliteit en rechtvaardigheid. Hoewel de laatste tijd veel nadruk ligt op het belang van 

burgerparticipatie, moet hiervoor ook ruimte worden gecreëerd door de overheid of een andere 

organisatie. Dit onderzoek richt zich op de invulling van de voorwaarden van participatie en welke 

bestuursstijl daarbij wordt gehanteerd. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de kennis 

over de toepassing van de voorwaarden die participatie bevorderen en de gehanteerde bestuursstijl 

hierbij. Dit onderzoek richt zich op woningcorporaties, de resultaten kunnen echter ook interessant 

zijn voor andere organisaties binnen de non-profit sector.  
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1.6. Leeswijzer 

Dit onderzoek zal starten met het theoretisch kader (hoofdstuk twee). In dit hoofdstuk komt aan bod 

hoe de verhoudingen tussen overheid, marktpartijen en het publiek is veranderd en wat de derde 

sector precies inhoudt. Hierna komt aan bod wat participatie is, welke vormen er bestaan en hoe dit 

kan worden toegepast bij woningcorporaties. Ook wordt het begrip bestuursstijl toegelicht en wat 

daarvan het effect is op participatie. In het derde hoofdstuk, methodologie, wordt de gekozen 

onderzoeksstrategie verantwoord en de keuze voor de cases toegelicht. In hoofdstuk vier worden de 

onderzoekscases binnen dit onderzoek beschreven. Eerst wordt daarbij ingegaan op het doel van 

participatie, daarna welke vormen van participatie worden onderscheiden bij de woningcorporatie 

en ten slotte in welke mate de randvoorwaarden van participatie worden ingevuld door de 

organisatie. In hoofdstuk vijf worden de cases vergeleken waardoor overeenkomsten en verschillen 

duidelijk worden. Hierbij wordt ook de gehanteerde bestuursstijl van de woningcorporatie betrokken 

en daarbij wordt ingegaan of de invulling van de voorwaarden overeenkomt met de gehanteerde 

bestuursstijl. In het laatste hoofdstuk, de conclusie, zal de centrale vraag worden beantwoord en 

zullen er aanbevelingen worden gegeven voor woningcorporaties en voor vervolgonderzoek. Daarbij 

zal er een kritische reflectie worden gegeven op het onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

In dit onderzoek staat participatie van huurders bij woningcorporaties centraal. In het theoretisch 

kader wordt eerst ingegaan op de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de verhouding 

tussen overheid, markt en burgers waardoor duidelijk wordt waarom de aandacht voor de derde 

sector en participatie is gegroeid. Hierna wordt de definitie van participatie toegelicht, de doelen 

ervan en de voor- en nadelen die er aan vastzitten. Vervolgens worden er randvoorwaarden 

opgesteld die participatie bevorderen en wordt er gekeken naar het effect van een bestuursstijl op 

de mogelijkheden van participatie. Uiteindelijk wordt in de laatste paragraaf, 2.4, een analysekader 

opgesteld waar de randvoorwaarden en verschillende bestuursstijlen worden gedefinieerd.  

2.1. Kijk op het openbaar bestuur 

De kijk op het openbaar bestuur is door de jaren heen veranderd. Nieuwe perspectieven zijn 

ontstaan over het idee hoe het openbaar bestuur het best kan worden ingericht. Hoewel deze 

stromingen na elkaar zijn ontstaan, betekent dit niet dat er een duidelijke scheidslijn bestaat tussen 

deze invalshoeken. Ze vullen elkaar aan (Koppenjan, 2012; Osborne, 2006). Er zullen nu (kort) drie 

paradigma's in het openbaar bestuur worden toegelicht (Brandsen & Honingh, 2013).  

De stroming die vanaf het begin van de bestuurskunde centraal stond, was de klassieke sturing ofwel 

Public Administration. In deze stroming bestaat er een duidelijke scheidslijn tussen politiek en 

bestuur en zorgt bureaucratie voor een gelijke en transparante behandeling van burgers (Nelissen, 

Goede & Van Twist, 2004). Binnen deze stroming bestaat er een dominantie van: ‘’the rule of law’’ 

(Osborne, 2006, p.378). De overheid wordt in deze stroming gezien als centrale actor die de 

samenleving op een hiërarchische wijze aanstuurt. Zij neemt in de twintigste eeuw steeds meer 

taken op zich waardoor er een verzorgingsstaat ontstaat (Nelissen, Goede & Van Twist, 2004). 

Deze verzorgingsstaat blijft zich uitbreiden, echter blijkt in de jaren ’80 dat de overheid teveel taken 

op zich heeft genomen (Van Rooy, Sterrenberg & Van Luin, 2004). Er ontstaat kritiek, eerst vanuit de 

wetenschap gevolgd door politici waardoor er ruimte ontstaat voor ander gedachtegoed. Dit is het 

New Public Management (Osborne, 2006). Volgens Hood (1995) wil het New Public Management de 

verschillen tussen de publieke en private sector verminderen en de nadruk verschuiven van proces 

aansprakelijkheid naar aansprakelijkheid op basis van resultaten. Economisch rationalisme staat 

hierbij centraal (Hood, 1995). Wanneer de overheid op dezelfde manier zou werken als de markt, zou 

dit voor meer efficiëntie en effectiviteit zorgen. Taken worden hierdoor uitbesteed en er ontstaat 

een grotere rol voor marktpartijen. De overheid wordt gezien als bedrijf dat producten en diensten 

levert (Herweijer, 2008). Ook op deze stroming ontstaat kritiek omdat overheidsinstanties niet 

kunnen worden vergeleken met bedrijven (Nelissen, Goede & Van Twist, 2004). 

  2.1.1. New Public Governance 

Als reactie op deze ontwikkelingen is een derde invalshoek ontstaan, het New Public Governance. 

Governance is een veel gebruikt begrip wat verschillende betekenissen kan hebben. Het kan 

verwijzen naar: ''minimal state, corporate governance, new public management, good governance, 

socio-cybernetic system or self-organizing networks'' (Rhodes, 1996, p. 653). Volgens Rhodes (1996) 

verwijst het echter naar zelforganiserende, interorganisationele netwerken. Dit houdt in dat actoren 

wederzijds afhankelijk zijn en dat de staat slechts een van de actoren is binnen een netwerk. Doordat 

grenzen veranderen, verschuiven de grenzen van de markt, maatschappij en derde sector. Actoren 
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binnen deze velden blijven met elkaar in interactie omdat zij (door de wederzijdse afhankelijkheid) 

middelen moeten uitwisselen om doelen te bereiken. Alhoewel het netwerk zelforganiserend is, kan 

de staat deze wel indirect aansturen. Zij heeft een bepaalde mate van autonomie. Koppenjan (2012) 

vult aan dat deze stroming een breuk is met voorgaande stromingen omdat er dus sprake is van 

wederzijdse afhankelijkheid en er daarom meer nadruk ligt op interactie. Osborne (2006) gaat in op 

het feit dat New Public Governance: ''acknowledges the increasingly fragmented and uncertain 

nature of public management in the twenty-first century'' (Osborne, 2006, p. 382). Dit citaat laat zien 

dat deze stroming meer rekening houdt met onzekerheid en daarom inziet dat het niet alles kan 

voorspellen. Ook Edelenbos (2000) gaat hierop in. Hij geeft aan dat de overheid beleid maakt onder 

condities van onzekerheid en dynamiek waarbij het noodzakelijk is dat ambtenaren onderhandelen 

met andere partijen (zoals maatschappelijke instellingen en burgers) om gezamenlijk beleid op te 

zetten en uit te voeren. Volgens Osborne (2006) zorgt de wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren 

ervoor dat de private sector, de non-profit sector en burgers steeds belangrijker worden voor de 

overheid voor de totstandkoming van goederen en diensten. Later in dit hoofdstuk zal duidelijk 

worden welk effect deze verschuiving heeft gehad op participatiemogelijkheden van burgers.  

  2.1.2. Derde sector 

In veel Europese landen speelt de derde sector een grote rol in het leveren van diensten. De laatste 

decennia is dit nog meer toegenomen omdat overheden taken hebben afgestoten aan andere 

partijen. Privatisering en ´contracting-out' hebben gezorgd voor aandacht voor de derde sector 

waardoor onderzoek naar deze sector is toegenomen (Brandsen, 2008). De derde sector is een vage 

term waar verschillende synoniemen voor bestaan. Zo wordt het ook wel non-profit sector of civil 

society genoemd. Wat de term precies inhoudt, is moeilijk te definiëren: ''Research shows the third 

sector to be many things (private nonprofit or nongovernment organizations, social movements, 

volunteer groups, cooperatives, etc.) that seem to have little else in common other than what they 

are not'' (Brandsen, Van de Donk & Putters, 2005, p.750). Brandsen (2008) geeft aan dat de term 

moeilijk te definiëren is omdat er met verschillende perspectieven naar de sector kan worden 

gekeken. Wanneer bijvoorbeeld met een juridische invalshoek wordt gekeken, wordt er gekeken 

naar bepaalde juridische karakteristieken. Is er bijvoorbeeld sprake van een stichting, vereniging of 

een goed doel. Wanneer er echter meer filosofisch wordt gekeken, en bepaalde groepen worden 

toegewezen aan een domein (de derde sector), kan het zijn dat juridische criteria niet overeenkomen 

waardoor er geen sprake is van een juridische grondslag en het dus niet tot de derde sector kan 

horen (Brandsen, 2008). Hierdoor ontstaat er verwarring over wat er precies onder de derde sector 

wordt verstaan.   

 

De term ‘derde sector’ gaat vaak gepaard met een negatieve lading. Kendall & Knapp (1995, p.65) 

zien het als een: ''loose and baggy monster''. Levitt (in Brandsen, Van de Donk & Putters, 2005) geeft 

aan dat organisaties in de derde sector betrokken zijn bij activiteiten die bedrijven en de overheid 

niet doen, niet goed doen of niet frequent genoeg doen. Toch bestaan er ook positievere definities. 

De Oliveira & Tandon (1994, p. 3) verstaan onder de non-profit sector: ''private action for the public 

good''.  Van de Donk (2001) heeft de derde sector gereconstrueerd aan de hand van drie dimensies. 

Hij maakt het onderscheid tussen formeel/informeel, non-profit/profit en publiek/privaat. 

Organisaties in de derde sector zijn formeel, privaat en ze zijn niet gericht op het maken van winst 

(dus non-profit). De onderliggende assumptie hierbij is dat de organisaties op een manier 'caring' 
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moeten zijn. Ze moeten zorg dragen voor de gemeenschap. In figuur 1 wordt weergegeven waar de 

derde sector zich bevindt ten opzichte van de staat, markt en samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder aangegeven is het lastig om tot overeenstemming te komen over wat de derde sector 

precies inhoud. De sector toont overlap en concurreert met activiteiten binnen andere sectoren zoals 

de staat, marktpartijen en de maatschappij. Hierdoor ontstaan hybride organisaties. Dit houdt in dat 

organisaties elementen bevatten uit de andere drie sectoren. Wanneer organisaties uit een andere 

sector taken afstoten of juist aantrekken, verschuiven de grenzen omdat deze niet vaststaan. Hybride 

structuren komen in verschillende domeinen voor, zoals de zorg, het onderwijs of in de 

volkshuisvesting (Brandsen, Van de Donk & Putters, 2005). In de volkshuisvesting uiten hybride 

structuren zich bij woningcorporaties. Zoals uit hoofdstuk een naar voren kwam zijn haar taken in de 

loop der jaren veranderd en verschuiven haar grenzen. Dit laat zien dat er sprake is van een hybride 

structuur.  

2.2. Participatie 

  2.2.1. Definitie 

Zoals duidelijk is geworden, bestaat er momenteel weer aandacht voor het betrekken van de 

maatschappij en voor participatie. De verschuivende verhoudingen tussen de overheid, markt en 

maatschappij dragen hieraan bij omdat verantwoordelijkheden worden gedeeld en het daardoor niet 

vanzelfsprekend is dat enkel de overheid vraagstukken oplost. Het initiatief om vraagstukken aan te 

pakken kan ook ontstaan vanuit marktpartijen, de burger of de derde sector (Newman, Barnes, 

Sullivan & Knops, 2004). Participatie is geen nieuw fenomeen. Het kan worden gezien als hoeksteen 

van de democratie. Het geeft burgers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beslissingen 

(Arnstein, 1969). Heinelt (2010) geeft aan dat wanneer een beslissing invloed heeft op een persoon, 

die persoon ook het recht moet hebben om te participeren in die beslissing. Oude Vrielink, 

Verhoeven & Van de Wijdeven (2013) zeggen dat er sprake is van burgerparticipatie wanneer 

burgers inspraak hebben op interactieve beleidsvorming. De Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid (2012) vult dit verder aan doordat zij drie verschillende soorten van 

Figuur 1. Positie derde sector (Brandsen, Van de Donk & Putters, 2005) 
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burgerparticipatie onderscheiden. Ten eerste kunnen burgers door overheden of instellingen worden 

gevraagd mee te denken, dit is beleidsparticipatie. Maatschappelijke participatie houdt in dat 

burgers deelnemen aan verschillende beleidsprocessen zoals bij de agendavorming en de 

beleidsuitvoering. De laatste vorm, maatschappelijk initiatief richt zich op burgers die zelf initiatief 

nemen om een maatschappelijk doel te halen. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid worden deze vormen gekenmerkt door het feit dat er een combinatie bestaat van 

belangen. Burgers zetten zich vanuit eigenbelang in voor het algemeen belang (WRR, 2012). Dit 

onderzoek zal zich niet richten op burgerparticipatie bij de overheid, maar op bewonersparticipatie 

bij woningcorporaties. Van Marissing (2008, p.33) geeft aan dat: ‘’vormen van burgerparticipatie die 

specifiek betrekking hebben op zaken die de mensen niet zozeer aangaan als burger, maar veel meer 

als bewoner van een ruimtelijke eenheid, worden veelal aangeduid met de term 

bewonersparticipatie’’. Bewonersparticipatie wordt door de auteur gedefinieerd als de mate waarin 

bewoners actief zijn in hun buurt of betrokken worden bij het beleid (Van Marissing, 2008). 

Door de jaren heen is de vorm van participatie veranderd. Tot de jaren ’70 konden burgers volgens 

de regels van de representatieve democratie alleen indirect invloed uitoefenen. Stemrecht en 

inspraak zorgden ervoor dat burgers, nadat er beslist was over plannen, hun stem konden laten 

horen. Vanaf de jaren ’70 ontstond er steeds meer aandacht voor het uitoefenen van meer directe 

invloed door burgers. Dit resulteerde in andere vormen van participatie, zoals inspraakavonden en 

maatschappelijke discussies (Edelenbos, Domingo, Klok & Van Tatenhove, 2006). Van de Wijdeven, 

De Graaf & Hendriks (2013) zien dit als de eerste generatie van burgerparticipatie waarbij de 

mondige burger centraal staat, die het uitoefenen van invloed heeft afgedwongen bij de overheid. 

Deze generatie is gestart in de jaren ’70 en bestaat nu nog steeds. In de jaren ’80 en ’90 zet de trend 

van het uitoefenen van meer directe invloed door. Participatie werd niet alleen geregeld door 

formele participatiemechanismen, er ontstonden ook directere vormen van participatie waarbij 

burgers en maatschappelijke instellingen direct betrokken worden bij het beleidsproces. Zij 

onderhandelen met de overheid over het beleid en oefenen zo invloed uit. Hierdoor ontstaat er 

interactief beleid waarbij de overheid niet meer de centrale actor is, maar verantwoordelijkheid 

deelt met andere organisaties (Edelenbos et al., 2006). Van de Wijdeven et al. (2013) zien dit als de 

tweede generatie van burgerparticipatie waarbij coproductie en interactieve beleidsvorming centraal 

staat. De burger wordt dan vroeg bij beleid betrokken. De derde generatie is ontstaan in de 21ste 

eeuw en bestaat uit burgers die zelf initiatief nemen tot het starten van projecten waarbij de 

overheid een faciliterende rol speelt. Zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij 

centraal.  

Hoewel burgerparticipatie vanaf de jaren ’70 steeds meer aandacht krijgt, komt dit niet terug bij 

woningcorporaties. De basis voor bewonersparticipatie bij woningcorporaties stamt uit de invoering 

van de Wet op het overleg huurders verhuurder (overlegwet) uit 1998. Hieruit komt het recht op 

overleg en advies voort. Participatie van bewoners wordt daarbij gedefinieerd als de betrokkenheid 

bij en de invloed op plan- en beleidsvorming van woningcorporaties. De Overlegwet vormt de basis 

voor de institutionele participatiestructuur, welke als doel heeft bewoners mee te laten denken bij 

plan- en beleidsvorming. De institutionele structuur uit zich bij woningcorporaties in huurderskoepels 

en bewonerscommissies (Corpovenista, 2010). Uit onderzoek van Corpovenista1 (2010) blijkt dat 

                                                           
1
 Corpovenista is een platform ontstaan uit een samenwerking tussen 13 woningcorporaties en de 

overkoepelende  vereniging voor woningcorporaties Aedes.  
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naast deze formele structuur woningcorporaties steeds vaker zoeken naar andere mogelijkheden om 

burgers te betrekken. Hierdoor richten zij zich ook steeds meer op de informele manier van 

participeren. Deze structuur focust zich op het betrekken van een bredere doelgroep doordat deze 

meer laagdrempelig is en een ongedwongen karakter heeft. De bewoner bepaalt zelf wanneer hij 

zich in wil zetten en voor welke tijd. Daarnaast richt de informele structuur zich niet alleen op 

meedenken, maar ook op meedoen. Hierdoor kan een bewoner zich ook op een andere manieren 

actief inzetten voor de woningcorporatie.  

Uit deze verschuiving blijkt dat bewonersparticipatie zich bij woningcorporaties ook ontwikkelt naar 

andere, aanvullende, vormen. Participatie richt zich niet alleen meer op formele vormen, maar ook 

op meer directe vormen, zoals meedoen in plaats van enkel meedenken.  

  2.2.2. Doelen van participatie 

Wanneer er wordt gesproken over bewonersparticipatie, wordt er dus gekeken naar de mate waarin 

bewoners actief zijn in hun wijk of betrokken worden bij het beleid (Van Marissing, 2008). Renn & 

Schweizer (2009) gaan in op hoe burgers kunnen participeren en welk doel zij daarbij willen bereiken. 

Zij kijken hierbij naar de conceptuele aspecten van publieke participatie en onderscheiden zes 

modellen. Twee modellen zijn hierbij interessant voor dit onderzoek omdat deze volgens de auteurs 

het best kunnen worden toegepast bij participatie van ruimtelijke onderwerpen en/of problemen 

(Renn & Schweizer, 2009). Woningcorporaties opereren op het gebied van ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting waardoor deze modellen interessant zijn. Renn & Schweizer (2009) gaan in op de 

combinatie tussen het functionalistische en het deliberatieve model. Het functionalistische model 

gaat in op de complexiteit van de maatschappij. Input is nodig om inzicht te krijgen in alle kennis en 

waarden die spelen bij een probleem. Hierbij is het van belang dat elke groep wordt gerepresenteerd 

zodat er geen informatie ontbreekt. Openheid tussen actoren is van belang om conflict te 

voorkomen. De focus ligt in dit model op doelbereiking, efficientie en legitimiteit. Om dit te 

organiseren kunnen er adviesraden worden opgesteld of een hoorzitting waar iedereen input kan 

geven. Het tweede model gaat in op het belang van deliberatie. Door argumenten uit te wisselen 

begrijpen participanten elkaars standpunt. Hierdoor kan tot de beste uitkomst worden gekomen die 

door iedereen wordt gedragen. De focus ligt hierbij op morele legitimiteit en wederzijds begrip van 

standpunten. Burgerforums en consensus georienteerde vergaderingen kunnen hierbij helpen.  

De doelen uit voorgaande modellen worden door verschillende auteurs genoemd. Volgens Heinelt 

(2010, p.8) kan participatie traditioneel worden gezien als: ‘’mean to legitimize decisionmaking’’. Het 

zou zorgen voor betere resultaten van beleid omdat meer mensen worden betrokken en er zo dus 

meer standpunten worden belicht. Elk persoon heeft, gezien zijn invalshoek, goede redenen voor 

haar positie tegenover een beslissing. Debusschere, Vandekerckhove & Van Bortel (2009) gaan hier 

ook op in en stellen dat de kwaliteit van het bestuur en het beleid toeneemt wanneer bewoners 

worden betrokken. Wanneer er meer meningen worden gehoord, neemt de kwaliteit van het beleid 

toe omdat die rekening houdt met verschillende invalshoeken waardoor meer actoren zich in het 

beleid kunnen vinden. Volgens Edelenbos, Teisman & Reuding (2001) heeft geen enkele actor alle 

kennis en informatie die nodig zijn om een probleem op te lossen. De huidige samenleving is complex 

en pluriform waardoor kennis over verschillende actoren is verspreid. Door het belichten van 

verschillende invalshoeken zal er tot een goede oplossing worden gekomen omdat er meer kennis, 

deskundigheid en creativiteit vrijkomt. Van Marissing (2008) voegt daaraan toe dat bewoners 
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specifieke lokale kennis hebben waardoor zij kunnen worden beschouwd als deskundigen. Dit 

vergroot de kwaliteit van het beleid.  

 

Een ander voordeel wanneer er meer mensen betrokken worden is dat het draagvlak van het beleid 

wordt vergroot (Edelenbos et al., 2001; Edelenbos et al., 2006; Van Marissing, 2008; WRR, 2012). De 

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2012) gaat hierop in en geeft aan dat beleidsmakers 

dit vaak als voordeel zien. Beleidsmakers en politici streven: ‘’in de eerste plaats naar een groter 

draagvlak voor hun beleid’’ (WRR, 2012, p.108-109). Wanneer er draagvlak bestaat voor beleid is dit 

beter voor de implementatie omdat het beleid gedragen wordt door bewoners. Wanneer zij 

betrokken worden bij het proces en de inhoud, zullen zij dit beleid eerder accepteren omdat zij het 

mede tot stand hebben gebracht. Hierdoor zullen er minder problemen ontstaan bij de uitvoering en 

bij de handhaving van het beleid (Edelenbos et al., 2001; Heinelt, 2010). 

 

Wat nauw samenhangt met het vergroten van draagvlak is het vergroten van democratische 

legitimiteit (Aedes, 2011; Brandsen & Helderman, 2004; Edelenbos et al., 2006; Heinelt, 2010; Van 

Marissing, 2008). Democratische legitimiteit gaat in op de legitimiteit van de gehele organisatie, in 

tegenstelling tot draagvlak wat ingaat op een onderdeel van organisatiebeleid. Woningcorporaties 

zijn ontstaan uit de gemeenschap, later verschoven naar de staat en in 1994 geprivatiseerd waardoor 

het een marktpartij is geworden. Deze verschuiving naar de markt zorgt ervoor dat de instantie niet 

meer democratisch is gelegitimeerd. Door bewoners weer meer te betrekken zal de legitimiteit 

worden vergroot (Beekers, 2010). De vereniging van woningcorporaties (Aedes, 2011) geeft aan dat 

er een maatschappelijke dialoog moet worden gecreëerd waardoor de legitimiteit van de 

woningcorporatie wordt vergroot. Het betrekken van meerdere belanghebbenden zorgt voor 

legitimiteit voor de beslissingen die worden gemaakt. Participatie van bewoners zorgt op deze 

manier voor legitimatie (Aedes, 2011). Ook Brandsen & Helderman (2004) gaan in op de 

legitimiteitscrisis van woningcorporaties en geven aan dat er een onderbenutting van de 

mogelijkheden heeft plaatsgevonden waardoor leervermogen en sociale verbinding zijn verminderd. 

De nadruk lag sterk op technocratische aspecten en financiële kwesties. Wanneer er weer meer 

sprake is van betrokkenheid van burgers, vergroot dit de legitimatie van de woningcorporatie. 

 

Voorgaande doelen kwamen terug in de twee modellen van Renn & Schweizer (2009) waarin 

legitimatie en deliberatie centraal stonden. Toch komen er in de literatuur nog meer doelen voor die 

niet terug te brengen zijn naar een van de zes modellen van Renn & Schweizer (2009). Zo zorgt 

participatie ervoor dat de kloof tussen bestuur en burger kan worden verkleind (Edelenbos et al., 

2001; Edelenbos et al., 2006). Wanneer burgers zich niet herkennen in beleid dat het bestuur tot 

stand brengt, kan zij zich hiervan afkeren. Het betrekken van burgers bij de totstandkoming van 

beleid wordt als een oplossing gezien om de kloof te verkleinen. Hierdoor kan het vertrouwen in het 

bestuur worden vergroot. Volgens Debusschere, Vandekerckhove & Van Bortel (2009) kan de 

verhouding tussen bewoner en woningcorporatie verbeteren door een goede communicatie. 

Hierdoor is het dus van belang dat bewoners participeren. De Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid (2012) geeft aan dat informatie verschaffen hierbij belangrijk is. Het uitwisselen van 

informatie is een voorwaarde voor betrokkenheid van actoren. Ook wanneer er geen progressie is, is 

het van belang dat dit wordt gecommuniceerd zodat er contact blijft tussen de verschillende partijen. 

De verstandhouding tussen een organisatie en burgers kan op deze manier verbeteren. 

 



 

14 

Participatie kan er ook voor zorgen dat er onder bewoners meer tevredenheid ontstaat en dit kan 

ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de wijk toeneemt. Inspraak kan leiden tot meer begrip bij 

verhuurders over bijvoorbeeld infrastructurele projecten. Daarnaast kunnen bewoners nieuwe 

inzichten geven. Wanneer een traject dreigt vast te lopen kunnen burgers nieuwe ideeën geven 

waardoor er tot een oplossing kan worden gekomen. Op deze manier geeft participatie ook 

maatschappelijke vernieuwing en krijgen bestuurders meer zicht op wat er lokaal speelt (Van 

Marissing, 2008; WRR, 2012).  

 

Ten slotte gaan Debusschere, Vandekerckhove & Van Bortel (2009) in op de bijdrage die wordt 

geleverd aan het democratische 'surplus'. Dit houdt in dat bewoners meer openstaan voor andere 

mensen doordat zij in contact komen met andere denkbeelden en culturen. Zoals eerder naar voren 

is gekomen hebben woningcorporaties een gebrek aan legitimiteit omdat zij sinds de jaren ’90 

geprivatiseerd zijn waardoor zij de binding met de maatschappij zijn verloren.  

  2.2.3. Kritische kanttekening participatie 

Bovenstaande doelen laten zien dat participatie voor veel verschillende positieve effecten kan 

zorgen. Toch kan participatie ook belemmerend werken voor een organisatie. De nadelen die 

participatie met zich mee kan brengen zullen nu worden besproken 

 

Brandsen & Helderman (2004) geven aan dat er verschillen kunnen bestaan in de belangen van 

huurders en woningcorporaties. Het belang van zittende huurders komt namelijk niet overeen met 

het duurzaam en doelmatig beheer van de woningvoorraad. Woningcorporaties zoeken een manier 

om evenwicht te vinden tussen de belangen van insiders en outsiders. De bestaande huurders 

(insiders) willen de huur zo laag mogelijk houden, terwijl het voor de toekomstige huurders 

(outsiders of woningcorporaties) van belang is de huurprijs op de vervangingswaarde ligt (Brandsen 

& Helderman, 2004). Van Bergeijk, Kokx, Bolt & Van Kempen (2008) wijzen ook op het feit dat er 

discrepantie bestaat tussen het eigenbelang en het algemeen belang bij bewoners. Bewoners kunnen 

gericht zijn op eigenbelang, waardoor het algemeen belang ondergeschikt raakt. Daarbij komt ook 

dat ‘de bewoner’ bestaat uit een bewonersgroep welke ook verschillende belangen hebben. Er is dus 

geen sprake van een groep die dezelfde belangen uit, maar van verschillende personen die 

representatief is voor een groep met verschillende belangen. Hierdoor kan onderlinge verdeeldheid 

ontstaan.  

Daarnaast kan het vertrouwen in de organisatie worden geschaad (Fischer, 2009; Van Bergeijk et al., 

2008). Dit wordt veroorzaakt wanneer de uitkomst niet aan de verwachtingen van burgers voldoet, 

wat kan leiden tot ontevredenheid. Het is belangrijk van te voren duidelijkheid te scheppen over wat 

bewoners kunnen verwachten van het proces. Hierbij is het van belang dat zij tijdens het proces 

worden geïnformeerd, ook wanneer er geen progressie is, zodat burgers betrokken blijven en zij 

weten wat ze kunnen verwachten van het proces.  

Een derde nadeel wat kan worden ondervonden is dat bewoners niet deskundig genoeg zijn (volgens 

bestuurders) om te participeren (Fischer, 2009; Van Marissing, 2008). Wanneer een persoon geen 

kennis heeft over een probleem, is het beter om het aan mensen over te laten die daar wel over 

beschikken. Daarnaast hebben personen met kennis skills om beslissingen te maken. Participatie kan 

op deze manier worden beperkt door sociale en technische complexiteit (Fischer, 2009).  
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Verder brengt participatie kosten met zich mee. De organisatie moet meer geld en inspanning 

investeren dan wanneer personen niet worden betrokken. Deze investeringen kunnen worden 

terugverdiend als de beslissing inhoudelijk beter is (Van Marissing, 2008).  

Ten slotte kan er tijdsdruk bestaan. Wanneer bewoners worden betrokken bij het maken van 

beleidsplannen kan het proces langer duren. Als er meer partijen worden betrokken, bestaan er 

meer belangen en dus moet er meer worden onderhandeld om tot een gedragen visie te komen. Dit 

kan ertoe leiden dat bewoners afhaken omdat het proces te langdradig is. Hierdoor kan er een select 

groepje overblijven waardoor er geen sprake meer is van een representatief overzicht van de 

bewoners (Van Bergeijk et al., 2008).  

Kortom, participatie kan naast voordelen ook nadelen met zich meebrengen. Om de kans te 

vergroten dat participatie succesvol is, vraagt het om bepaalde randvoorwaarden. Deze voorwaarden 

zullen in de volgende paragraaf worden toegelicht.  

  2.2.4. Randvoorwaarden voor participatie 

Edelenbos, Teisman & Reuding (2001) hebben verschillende randvoorwaarden opgesteld waaraan 

participatie moet voldoen bij interactieve beleidsvorming. Deze randvoorwaarden dragen bij aan 

succesvolle participatie. De eerste voorwaarde die de auteurs onderscheiden is openheid. Dit houdt 

in dat beslissingen niet onafhankelijk van de omgeving worden genomen of dat er enkel experts bij 

worden betrokken. Een open beleidsstijl kenmerkt zich door het feit dat elke standpunt ertoe doet: 

niet alleen de mening van een expert die berust op technische informatie, ook de mening van een 

leek die is gebaseerd op normen en waarden doet ertoe. Het recht op participatie komt voort uit het 

feit dat iedereen tot een beargumenteerd oordeel kan komen. Openheid van een proces is dus van 

belang om elk standpunt te horen (Edelenbos et al., 2001). Pröpper (2009) vult hierbij aan dat 

openheid inhoudt dat het bestuur in staat moet zijn participanten invloed te geven en zij nog geen 

besluit heeft genomen over het beleid. Zij moet samenwerken met andere partijen. Participanten 

moeten ook gericht zijn op samenwerking, niet op het vasthouden van hun standpunten (Pröpper, 

2009).  

Een tweede voorwaarde voor participatie is gelijkwaardigheid. Dit houdt in dat de inbreng van elke 

participant even zwaar telt. De eerste voorwaarde, openheid, zorgt ervoor dat iedereen gehoord 

wordt, gelijkwaardigheid gaat in op het feit dat er geen verschil bestaat op de invloed tussen de 

participanten. Er is sprake van gelijkwaardigheid als: ''formele posities en bevoegdheden niet 

bepalend zijn voor de invloed van een actor op het verloop van het proces en de inhoud die daarin 

gegenereerd wordt'' (Edelenbos et al., 2001, p. 16). In de praktijk is er sprake van 

ongelijkwaardigheid wanneer bronnen zoals deskundigheid, tijd en beslissingsmacht ongelijk 

verdeeld zijn. Hierdoor bestaat er geen wederzijdse afhankelijkheid, wat wel nodig is voor 

gelijkwaardigheid tussen actoren (Edelenbos et al., 2001). Pröpper (2009) gaat hierbij in op de 

constructieve relatie die nodig is tussen het bestuur en de participanten. Er moet volgens de auteur 

sprake zijn van een samenwerking tussen beide partijen waarbij belangentegenstellingen 

overbrugbaar zijn en de samenwerking structuur moet hebben. Daarnaast moet het bestuur en de 

participanten afhankelijk van elkaar zijn om doelstellingen te bereiken.  

Een derde voorwaarde is debat en onderhandeling tussen belanghebbenden. Interactieve 

beleidsvorming bevat vaak tegenstellingen in waarden, perspectieven en belangen waardoor overleg 
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noodzakelijk is om tot consensus te komen. Actoren moeten elkaar dus proberen te overtuigen van 

de (on)juistheid van een bepaald standpunt om zo tot een gedragen uitkomst te komen. Door debat 

en onderhandeling begrijpen actoren waarom zij kunnen instemmen met een bepaalde uitkomst. 

Belangen kunnen worden uitgeruild of er kan worden gezocht naar meervoudige oplossingen 

(Edelenbos et al., 2001). Het rapport 'Vertrouwen in burgers' van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (2012) gaat hierbij in op het belang van onderbouwing van een argument door 

elke deelnemer. Wanneer burgers bijvoorbeeld een aanvraag doen bij de overheid willen zij ook 

weten waarom iets niet kan, in plaats van enkel horen dat het niet mogelijk is. Pröpper (2009) gaat 

hierbij ook in op de rol en inbreng van het bestuur en de participanten. Voorafgaand aan het 

interactieve proces moet duidelijk zijn wat de beide partijen van elkaar kunnen verwachten en of het 

bestuur bepaalde randvoorwaarden aan het proces stelt. Wanneer dit het geval is, dienen deze 

randvoorwaarden van te voren duidelijk te zijn en niet achteraf worden opgelegd. Hierdoor bestaat 

er transparantie en weten beide partijen hoeveel ruimte er bestaat voor inbreng. 

Ten slotte is volgens Edelenbos et al. (2001) invloed belangrijk. Wanneer actoren participeren leveren 

zij op basis van eigen kennis kritiek en doen zij voorstellen voor aanpassingen. Beleidsbeïnvloeding 

speelt bij interactieve beleidsvorming een centrale rol. Dit houdt in dat oplossingen niet van te voren 

zijn vastgelegd en dat zowel bij de verkenning van het probleem als bij de ontwikkeling van een 

oplossing actoren worden betrokken (Edelenbos et al., 2001). Pröpper (2009) stelt hierbij dat de 

problematiek geschikt moet zijn om er invloed op uit te kunnen oefenen. Hiermee wordt bedoeld dat 

er voldoende tijd moet zijn om te praten. Wanneer het probleem dermate urgent is dat er meteen 

een beslissing moet worden genomen is, is er geen ruimte voor participatie. Daarnaast is het van 

belang dat het probleem de betrokkenen aangaat, het speelt op lokale schaal en het moet 

afgebakend zijn. Wanneer een probleem niet behapbaar is wordt participatie moeilijk.  

Om de mate van invloed vast te stellen zijn er participatieladders ontwikkeld. Deze 

participatieladders gaan in op de mogelijkheden van burgers om invloed uit te oefenen. Een 

voorbeeld is de participatieladder van van Arnstein (1969). In deze ladder (figuur 2) worden acht 

verschillende gradaties van participatie onderscheiden. De eerste en tweede trede van de ladder zijn 

manipulatie en therapy, welke een onderdeel vormen van non participatie. Bij deze vormen wordt 

niet ingegaan op het betrekken van burgers bij beleid, maar op het feit dat machthebbers hen willen 

‘genezen’ of laten ‘leren’. Burgers worden zo beinvloed, in plaats van dat zij invloed kunnen 

uitoefenen. Na deze twee tredes komt er een nieuw thema waar drie verschillende tredes 

ondervallen. Dit is ‘tokenism’, wat staat voor symbolische macht. Hierbij staat centraal dat burgers 

worden gehoord door machtshebbers, echter bestaat er nog steeds een gebrek aan invloed omdat 

advies van de participanten niet bij de juiste machthebbers beland en het beslisrecht nog steeds bij 

deze machthebbers ligt. Hierdoor kunnen burgers wel in enige mate invloed uitoefenen, maar zijn zij 

niet gelijkwaardig aan de machthebbers. Er zijn drie tredes die hierbij horen, namelijk informeren, 

consultatie en tevreden stellen. Het laatste aspect van de particiaptieladder, burgermacht, houdt in 

dat burgers direct invloed kunnen uitoefenen. Dit kan worden onderverdeeld in drie thema’s, 

namelijk partnership, gedelegeerde macht en burgercontrole. Partnership gaat in op het feit dat 

burgers kunnen onderhandelen met traditionele machtshebbers. Gedelegeerde macht houdt in dat 

burgers de meerderheid van de beslissingszetels bezitten en de achtse graad, burgercontrole, is 

volledige macht voor de burger in het management. In dit laatste aspect kunnen burgers dus de 

meeste invloed uitoefenen (Arnstein, 1969). 
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Edelenbos et al. (2001) hebben ook een participatieladder ontwikkeld waarbij enige overlap bestaat 

met de particpatieladder van Arnstein (1969). Edelenbos et al. (2001) maken onderscheid naar vijf 

gradaties (figuur 3). Ten eerste wordt er ingegaan op informeren. Dit houdt in dat het bestuur haar 

eigen agenda opstelt en geen rekening houdt met andere belanghebbenden. Problemen en 

oplossingen staan vast en zijn dus gesloten voor input van buitenaf. Ten tweede bestaat er 

raadplegen. Hierbij laat het bestuur betrokkenen reageren op voornemens, echter verbindt het 

bestuur zich niet aan de uitkomsten van de gesprekken. De derde vorm, adviseren, geeft meer 

ruimte aan belanghebbenden. Zij kunnen problemen en oplossingen aandragen en deze worden door 

het bestuur serieus genomen. Vervolgens wordt ingegaan op coproduceren wat inhoudt dat het 

bestuur en de betrokkenen samen een agenda opstellen en problemen aanpakken. Het bestuur 

verbindt zich aan de resultaten. Bij de laatste vorm, beslissen, bepalen belanghebbende de agenda. 

Hierbij adviseert het bestuur en zij neemt de resultaten over. Deze participatieladder toont 

overeenkomsten met Arnstein (1969). Aan het begin van de ladders hebben burgers weinig invloed 

en is het bestuur dominant aanwezig. De laatste gradaties laten juist het omgekeerde zien: het 

bestuur faciliteert en de belanghebbenden bepalen over welke onderwerpen beslissingen worden 

gemaakt. 

Figuur 2. Ladder of participation (Arnstein, 1969) 
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Wanneer er specifiek wordt gekeken naar woningcorporaties, worden er door Debusschere, 

Vandekerckhove & Van Bortel (2009) ook verschillende gradaties van participatie gehanteerd. De 

eerste graad van participatie is meeweten. Dit houdt in dat huurders informatie krijgen nadat een 

beslissing is gemaakt. Daarnaast is er voor hen geen mogelijkheid voor feedback. De tweede graad 

gaat in op meedenken. Ook hier heeft de huurder geen invloed op het proces. De woningcorporatie 

werkt een voorstel uit, waar bewoners op kunnen reageren. De beslissing neemt de 

woningcorporatie. Vervolgens is er sprake van meepraten, wat inhoudt dat de huurder actief 

deelneemt tijdens het proces. Alleen wanneer de woningcorporatie denkt dat de mening van een 

bewoner een bijdrage levert, wordt zij gevraagd om haar mening. Hierdoor is de inspraak niet 

formeel of op vaste basis. De vierde graad gaat in op adviseren. Dit is meer gestructureerd en 

formeel. Huurders krijgen het recht om op bepaalde onderwerpen te adviseren. De 

woningcorporatie moet dit in overweging nemen, en wanneer zij van het advies afziet, 

beargumenteren waarom zij dat doet.  

Volgens Edelenbos et al. (2001) kunnen er dus vier randvoorwaarden worden onderscheiden die 

participatie succesvol kunnen laten verlopen. Dit zijn: openheid, gelijkwaardigheid, debat en 

onderhandeling en invloed. Pröpper (2009) vult dit nog aan met het feit dat er voldoende 

hulpmiddelen beschikbaar moeten zijn. Dit houdt in dat de woningcorporatie kennis, geld en 

mankracht beschikbaar moet kunnen stellen. Ten slotte gaat Pröpper (2009) in op de meerwaarde 

van participatie. Dit houdt in dat het bestuur verwachtingen heeft ten opzichte van de participanten. 

Zij verwachten bijvoorbeeld ontbrekende kennis of steun/draagvlak voor de inhoud van het beleid of 

het proces. Daarnaast kan zij ook inspelen op verbetering van de verhoudingen of communicatie 

tussen de organisatie en de participanten.  

Figuur 3. Gradaties van participatie (Edelenbos et al., 2001) 
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  2.2.5. Bevorderende omstandigheden voor participatie 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden welke voorwaarden een bijdrage leveren aan 

participatie. In deze paragraaf  wordt ingegaan op het model van Lowndes, Pratchett & Stoker 

(2006), welke ingaat op de ruimte die overheden geven voor participatie. Volgens de auteurs kunnen 

er verschillende redenen bestaan waarom burgers wel of niet participeren. Sommige burgers zijn 

tevreden waardoor ze niet participeren, andere worden beperkt door sociale of economische 

omstandigheden. Het is hierbij belangrijk een onderscheid te maken of non-participatie voortkomt 

uit burgers zelf, of dat zij worden uitgesloten voor participatie door de organisatie. Om dit te testen 

hebben Lowndes, Pratchett & Stoker (2006) een model ontwikkeld die overheden kunnen gebruiken 

om te kijken in hoeverre zij ruimte geven aan participatie. Dit is het CLEAR model. Het CLEAR model 

laat bevorderende omstandigheden voor participatie zien en gaat uit van vijf verschillende aspecten. 

Het model bestaat uit: 

 Like to. Dit aspect gaat in op of burgers willen participeren. Dit wil zeggen: zien zij het nut 

ervan in (De Graaf et al., 2006)? Het idee hierachter is dat wanneer burgers zich verbonden 

voelen, en er dus saamhorigheid bestaat, zij meer bereid zijn zich ergens voor in te zetten. 

Beleidsmakers kunnen hierop inspelen door het gevoel te creeren dat burgers deel uit maken 

van een groter geheel (Lowndes et al., 2006). 

 

 Can do. Dit gaat in op het feit of burgers kunnen participeren. Het is een sociaal economisch 

argument omdat hierbij wordt verondersteld dat burgers met een hogere opleiding beter in 

staat zijn om bijvoorbeeld een evenement te organiseren of te spreken in het openbaar en 

op die manier beter in staat zijn om te participeren (Lowndes et al., 2006). Het draait hierbij 

dus om competenties van de burger (De Graaf, Van Ostaaijen & Hendrikx, 2011).  

 

 Enabled to. Dit houdt in of burgers de mogelijkheid krijgen om te participeren. Vaak wordt dit 

gefaciliteerd door groepen of organisaties. Het idee van participeren is hierbij vaak 

belangrijker dan de daadwerkelijke uitkomst ervan (Lowndes et al., 2006). Het gaat er hierbij 

dus om of er mogelijkheden voor participatie bestaan. 

 

 Asked to. Dit aspect richt zich erop of burgers worden uitgenodigd om te participeren. 

Burgers zullen eerder participeren wanneer zij daartoe worden gevraagd door een 

organisatie (Lowndes et al., 2006). 

 

 Responded to.  Hierbij ligt de focus op of er terugkoppeling bestaat tussen de beleidsmaker 

en de burger over de resultaten. Wanneer het doel is om burgers langere tijd te laten 

participeren moeten ze het gevoel krijgen dat hun deelname een verschil heeft gemaakt. 

Hierbij is het dus belangrijk dat er terugkoppeling bestaat over resultaten van participatie 

(Lowndes et al., 2006). 

 

De Graaf et al. (2011) hebben dit model gebruikt bij het analyseren van participatienota’s van 

gemeenten (figuur 4). Van Hulst, Van de Wijdeven, Karsten & Hendriks (2010) gaan ook in op het 

CLEAR model. Zij wijzen daarbij de eerste en tweede indicator aan als competentie van de burger. De 

andere drie indicatoren zijn gericht op de instantie die participatie ruimte wil geven. Zij noemen deze 

inidcatoren gelegenheid, invitatie en respons. Deze factoren zijn belangrijk want hierdoor geeft een 
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instantie concreet vorm aan het participatieproces. Gelegenheid houdt in welke mogelijkheden aan 

bewoners wordt geboden om al dan niet te participeren. Invitatie houdt in of er wordt gevraagd aan 

een persoon om te participeren en hoe dat is gedaan. Respons gaat in op aan wie en hoe er is 

teruggekoppeld over de resultaten (Van Hulst et al., 2010).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.3. Bestuursstijl 

Afhankelijk van de gewenste participatie door burgers, dient aan bovengenoemde voorwaarden te 

worden voldaan. Verschillende auteurs spreken dan ook over een bestuursstijl die past bij 

participatie: het is van belang de juiste bestuursstijl toe te passen. Dit is veelal niet het geval. Volgens 

het rapport ‘vertrouwen in burgers’ (WRR, 2012) bijvoorbeeld, is het niet zozeer de burger die moet 

veranderen, maar de overheid. Deze werkt nog steeds te hiërarchisch. Hierdoor krijgt de burger geen 

ruimte om zich in te zetten. Om burgers meer mogelijkheden te bieden moet de overheid hen meer 

vertrouwen geven zodat burgers meer betrokken kunnen raken. Ook de Raad voor het Openbaar 

Bestuur (2012) gaat hierop in en zegt dat de houding van bestuurders moet veranderen zodat er 

meer ruimte ontstaat voor participatie.  

Bovenstaand laat zien dat de bestuursstijl van een organisatie effect heeft op de mate dat er kan 

worden geparticipeerd door actoren. Pröpper (2009) onderscheidt verschillende vormen, ofwel 

bestuursstijlen, van interactief beleid. Deze vormen verschillen in de mate van inhoudelijke openheid 

en in de mate waarin een participant invloed kan uitoefenen. Pröpper (2009) onderscheidt zeven 

verschillende bestuursstijlen en koppelt deze aan zeven verschillende vormen van participatie. Dit 

wordt weergegeven in figuur 5. 

Ten eerste bestaan er twee vormen van een autoritaire manier van besturen waarbij geen plaats 

bestaat voor participatie. De gesloten autoritaire stijl legt beleid op en de open autoritaire stijl ziet de 

participant als een toeschouwer. De persoon wordt dus geïnformeerd over het beleid wat het 

Figuur 4. Operationalisering CLEAR model (De Graaf et al., 2011) 
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Figuur 5. Participatieladder in combinatie met bestuursstijl (Pröpper, 2009)  

 

bestuur zal uitvoeren. Hierbij bestaat geen aandacht heeft voor de inbreng van andere actoren. Voor 

het slagen van het beleid moet het bestuur de toehoorders overtuigen. De trede hierboven is de 

consultatieve stijl. Hierbij wordt de burger, of andere instellingen, geraadpleegd over een onderwerp 

wat van te voren is vastgesteld. De actor kan haar mening laten horen en vervult op deze manier een 

adviserende rol (Pröpper, 2009). 

 

 

 

De vierde trede gaat in op de participatieve stijl. Het bestuur vraagt hierbij om een open advies 

waarbij veel ruimte bestaat voor inbreng en advies van burgers. Deelnemers kunnen een eigen 

probleem en oplossing aankaarten. De rol van de participant is hierbij adviserend, net als de vorige 

trede, echter bestaat hier meer ruimte voor inbreng. De volgende bestuursstijl, de delegerende stijl, 

geeft bevoegdheden aan de participanten. Dit houdt in dat deelnemers de mogelijkheid krijgen om 

beslissingen te nemen over een onderwerp dat door het bestuur is vastgesteld. Hierbij worden vaak 

randvoorwaarden gegeven door het bestuur waar binnen de beslissing moet passen. Ook voor de 

uitvoering van het beleid kan de participant aansprakelijk zijn. Haar rol bestaat dus uit medebeslisser. 

Edelenbos et al. (2006) vullen hierbij aan dat bij deze trede sprake is van coproductie. Hierna gaat 

Pröpper (2009) in op de samenwerkende stijl. Deze stijl gaat uit van gelijkwaardigheid tussen alle 

partijen wat betekent dat het bestuur niet meer zeggenschap bezit dan de participant. De rol van de 

burger wordt hierbij gezien als samenwerkingspartner en hij is in staat om initiatief te nemen bij een 

vraagstuk (Edelenbos et al., 2006). De laatste stijl die wordt onderscheiden is de faciliterende stijl. 

Binnen deze stijl is de participant de initiatiefnemer en neemt dan ook beslissingen. Het bestuur 
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biedt ondersteuning door middel van tijd, geld, deskundigheid en materiële hulpmiddelen. Deze 

laatste stijl biedt de meeste ruimte voor invloed van andere actoren.  

Naarmate er sprake is van een meer open bestuursstijl, bestaat er ruimte voor participatie. Gesteld 

kan worden dat de faciliterende bestuursstijl de meeste ruimte voor participatie zou moeten bieden 

en de consultatieve stijl de minste ruimte. Dit zal in de volgende paragraaf specifieker worden 

uitgewerkt.  

2.4. Analysekader 

Duidelijk is geworden dat bij een gewenste vorm van participatie, een bepaalde bestuursstijl hoort.  

Dit onderzoek gaat in op de invulling van randvoorwaarden voor participatie bij woningcorporaties  

en welke bestuursstijl voortkomt uit die voorwaarden. In deze paragraaf zullen daarom de 

voorwaarden die passen bij de verschillende bestuursstijlen verder worden uitgewerkt. Zoals in 

paragraaf 3.2.4 duidelijk is geworden, bestaan er verschillende randvoorwaarden voor participatie. 

Naast de voorwaarden van Pröpper (2009), worden deze benoemd door Edelenbos et al. (2001) en in 

het CLEAR model van Lowndes et al. (2006). In deze paragraaf zullen deze aan elkaar worden 

gekoppeld waardoor er een meer volledig beeld ontstaat over welke voorwaarden resulteren in 

welke bestuursstijl.  

Zoals eerder duidelijk is geworden heeft Edelenbos et al. (2001) vier voorwaarden opgesteld waaraan 

moet worden voldaan, wil er sprake zijn van interactieve beleidsvorming. Dit zijn openheid, 

gelijkwaardigheid, debat en onderhandeling en invloed. Ook Pröpper (2009) heeft voorwaarden 

opgesteld voor interactieve beleidsvorming. Dit zijn openheid, duidelijkheid over de rol en inbreng 

van het bestuur en de participanten, meerwaarde van participatie, de relatie tussen bestuur en de 

participanten, geschikte problematiek en voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen. Om het 

overzicht te behouden zullen de voorwaarden eerst worden gekoppeld. De basis hiervoor zal het 

CLEAR model zijn waardoor de vijf onderdelen van dit model dus worden aangevuld met de 

randvoorwaarden van Edelenbos et al. (2001) en Pröpper (2009).  

  2.4.1. Koppeling randvoorwaarden 

De eerste voorwaarde die binnen dit onderzoek wordt onderscheiden is kunnen. Dit gaat in op de 

competenties van de burger om te participeren en staat gelijk aan het eerste aspect van het CLEAR 

model: Can do (Lowndes et al., 2006). Met deze voorwaarde wordt bedoeld dat wanneer een 

bewoner bepaalde kundigheden bezit, hij meer in staat is om te participeren. Participatie behoeft 

bijvoorbeeld vaak dat bewoners in het algemeen belang kunnen denken, in het openbaar kunnen 

spreken en beleidsstukken kunnen lezen. Voor een organisatie is het moeilijk om invloed uit te 

oefenen op deze voorwaarde omdat het gaat over competenties van een persoon. De organisatie 

zou bewoners wel kunnen ondersteunen door hulpmiddelen te verschaffen zoals kennis, mankracht 

en geld (Pröpper, 2009) waardoor zij geholpen worden bij het participeren. Wanneer er bijvoorbeeld 

budget vrij wordt gemaakt  zodat een participant een cursus kan volgen, heeft dit invloed op zijn 

competenties. Op deze manier bestaat er (indirecte) invloed van hulpmiddelen op de competentie 

van een burger.  

 

De tweede voorwaarde die wordt onderscheiden, zijn de motieven van bewoners om te participeren. 

Dit gaat in op het feit of een bewoner wil participeren. Het aspect van het CLEAR model wat hierop 

ingaat is: Like to (Lowndes et al., 2006). Dit is, net als het voorgaande aspect, voor de organisatie 
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moeilijk te beïnvloeden omdat het gaat over persoonlijke motieven van burgers. De organisatie kan 

hierop inspelen door verschillende onderwerpen aan te kaarten waardoor zoveel mogelijk bewoners 

geïnteresseerd raken om mee te praten. In dit opzicht hangt de voorwaarde geschikte problematiek 

van Pröpper (2009) samen met deze voorwaarde. Wanneer een vraagstuk lokaal gericht is, gaat het 

in op de directe leefomgeving van de bewoner. Door participatie kan de bewoner  haar mening uiten 

en op deze manier invloed uitoefenen op haar directe leefomgeving. Voor onderwerpen op deze 

schaal zou elke bewoner zich kunnen interesseren. Onderwerpen op een hoger schaalniveau, zoals 

op bedrijfsniveau, zijn breder en minder specifiek gericht op de leefomgeving van een persoon. 

Participatie op dit niveau zou daarom wellicht voor minder bewoners interessant kunnen zijn. 

Diversiteit van onderwerpen is daarom van belang, evenals verschillende schaalniveaus waarop kan 

worden geparticipeerd, zodat bewoners meer geïnteresseerd kunnen zijn om te participeren.  

 

De volgende voorwaarde die centraal staat, gaat in op of een bewoner ruimte krijgt om invloed uit te 

oefenen door te participeren. Wanneer een organisatie mogelijkheden biedt voor participatie maar 

niet openstaat voor andere ideeën of meningen zullen participanten weinig invloed kunnen 

uitoefenen op beleid. Het aspect van het CLEAR model wat hierbij past is Enabled to. Dit gaat in op 

het feit of een organisatie bewoners in staat stelt om te participeren (Lowndes et al., 2006). Onder 

dit aspect kunnen verschillende voorwaarden worden ondergebracht. Ten eerste kan deze worden 

gekoppeld aan openheid (Edelenbos et al., 2001; Pröpper, 2009). Het is belangrijk dat elke mening 

wordt gehoord (Edelenbos et al., 2001) en dat het bestuur openstaat voor invloed van participanten. 

Participanten moeten ook gericht zijn op samenwerking, niet op het vasthouden van hun 

standpunten (Pröpper, 2009). Andere aspecten die hierbij van belang zijn, zijn gelijkwaardigheid 

(Edelenbos et al., 2001) en de rol van het bestuur en de participanten (Pröpper, 2009). Met 

gelijkwaardigheid wordt bedoeld dat het bestuur en participanten afhankelijk van elkaar moeten zijn 

om de doelen te bereiken. De rol van het bestuur en participanten gaat in op de verwachtingen die 

beide kanten hebben ten opzichte van participatie. Wanneer de verwachtingen worden uitgesproken 

is voor iedereen helder waarop invloed kan worden uitgeoefend en in welke mate. Wanneer het 

bestuur bijvoorbeeld randvoorwaarden stelt moeten deze vanaf het begin duidelijk zijn en niet 

achteraf worden gebruikt om een advies af te keuren. Hierdoor staat er voor beide kanten 

duidelijkheid over de kaders van de participatie. Ten slotte is het van belang dat een participant ook 

daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Dit verondersteld dat van te voren nog geen oplossingen 

vastgesteld zijn en er dus ruimte is voor inbreng van andere actoren (Edelenbos et al., 2001). 

 

De vierde voorwaarde houdt in of bewoners worden uitgenodigd om te participeren. Dit houdt in of 

huurders worden benaderd door de organisatie en op welke manier dit gebeurt. Deze voorwaarde 

kan worden vergeleken met het aspect, Asked to binnen het CLEAR model. Dat gaat in op het feit of 

bewoners worden gemobiliseerd/gevraagd door een woningcorporatie om te participeren. Volgens 

Pröpper (2009) is het van belang dat wanneer burgers participeren, duidelijk is wat de meerwaarde 

van hun bijdrage zal zijn. Participanten kunnen bijvoorbeeld ontbrekende kennis leveren of draagvlak 

voor het proces. Wanneer zij worden gevraagd weten zij op deze manier wat hun bijdrage zal 

inhouden. Een goede relatie tussen het bestuur en de participanten kan dit ook ondersteunen 

(Pröpper, 2009). Beide moeten gericht zijn op een constructieve samenwerking waarbij verschillen in 

belangen overbrugbaar zijn. Dan is er participatie mogelijk.  
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De laatste voorwaarde die wordt onderscheidden gaat in op  of er respons bestaat vanuit de 

organisatie. Dit houdt in of een organisatie terugkoppelt aan de participanten wat er besloten wordt 

of wat de gevolgen zijn van hun deelneming. Hieruit kan een bewoner opmaken of haar bijdrage 

invloed heeft gehad. Het aspect uit het CLEAR model wat hierbij past is Responded to, wat inhoudt of 

er terugkoppeling bestaat tussen de beleidsmaker en de participant over de uiteindelijke resultaten 

(Lowndes et al., 2006). Het is belangrijk dat deelnemers op de hoogte worden gehouden over 

eventuele vooruitgang, ook als die er niet is. Op deze manier blijven participanten betrokken en 

kunnen zij in debat gaan wanneer zij het niet eens zijn over de resultaten (Edelenbos et al., 2001). 

Hierdoor wordt voor hun ook duidelijk wat hun bijdrage heeft opgeleverd en of zij ook echt invloed 

hebben kunnen uitoefenen op een besluit. Op deze manier zorgt terugkoppeling ervoor dat de 

resultaten van de participatie voor de deelnemers duidelijk worden en kan het er (bij succes) voor 

zorgen dat zij vaker willen participeren.  

 

Tabel 1. Definities randvoorwaarden 

Voorwaarde Definitie 

Kunnen Competenties van de bewoner om te participeren 

Motief De wil van de bewoner om te participeren 

Ruimte Staat een organisatie open voor invloed van bewoners 

Uitnodiging Wordt een bewoner gevraagd om te participeren 

Respons Geeft een organisatie terugkoppeling over de resultaten van participatie  

 

  2.4.2. Relatie bestuursstijl en randvoorwaarden 

Nu de voorwaarden aan elkaar zijn gekoppeld, kan hieraan ook een bestuursstijl worden verbonden. 

Uit paragraaf 2.3. komt naar voren dat er verschillende bestuursstijlen bestaan. Naarmate de 

bestuursstijl meer open wordt zullen meer voorwaarden terugkomen en meer uitgewerkt zijn. De 

voorwaarden voor participatie komen dus terug in oplopende schaal: beginnend bij de consultatieve 

stijl en eindigend bij de faciliterende stijl.  

 

Consultatieve stijl 

Bij de consultatieve stijl, de minst open bestuursstijl, komen de voorwaarden van participatie naar 

verwachting minimaal terug. Dit betekent dat alle voorwaarden in geringe mate terugkomen, of een 

voorwaarde wat sterker terugkomt en de rest minder. Hierdoor zal er dus weinig ruimte bestaan 

voor participatie. Bij deze vorm van besturen wordt een bewoner geraadpleegd over zijn mening  

over een onderwerp dat eerder is vastgesteld. Op deze manier kan de bewoner adviseren over de 

eindspraak. 

 

Participatieve stijl 

De participatieve bestuursstijl geeft meer ruimte voor advies en inbreng van bewoners. Zij kunnen 

naast vastgestelde onderwerpen, ook eigen problemen en oplossingen aankaarten bij de organisatie. 

Hierdoor krijgen zij dus meer invloed omdat zij ook eigen onderwerpen aan kunnen dragen. De 

voorwaarden zullen bij deze stijl dus meer terugkomen omdat deze meer gericht is op participatie 

dan de vorige bestuursstijl. 

 



 

25 

Delegerende bestuursstijl 

Wanneer er sprake is van een delegerende bestuursstijl krijgen participanten bevoegdheden van de 

organisatie. Dit houdt in dat zij beslissingen mogen nemen over onderwerpen die door het bestuur 

zijn vastgesteld. Vaak stelt het bestuur ook kaders op waarbinnen de oplossing moet passen. Op deze 

manier ontstaat er meer ruimte voor de participanten, maar stelt het bestuur nog steeds 

randvoorwaarden op waardoor ze controle kan uitoefenen. Ook voor de uitvoering beleid kan een 

participant verantwoordelijk worden gemaakt. De voorwaarden van participatie zullen bij deze stijl 

allemaal terugkomen in verschillende mate.  

 

Samenwerkende bestuursstijl 

Deze bestuursstijl geeft autonomie aan de participant. Het bestuur ziet haar als 

samenwerkingspartner waardoor ze beide evenveel zeggenschap hebben. Er bestaat ruimte voor 

initiatief en besluiten over onderwerpen worden samen gemaakt. Elke voorwaarde van participatie 

zal bij deze bestuursstijl terugkomen en deze zullen ook sterk uitgewerkt zijn.  

 

Faciliterende bestuursstijl 

De laatste bestuursstijl stelt de participant centraal. Hij beslist over onderwerpen en het bestuur 

ondersteunt dit door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van deskundigheid en geld. Binnen deze 

stijl heeft het bestuur minder zeggenschap dan de participant. De voorwaarden van participatie 

zullen dan ook allemaal in sterke mate terugkomen.  

 

Binnen een woningcorporatie kunnen verschillende bestuursstijlen naast elkaar bestaan. Dit heeft te 

maken met dat er een onderscheid kan worden gemaakt naar verschillende vormen van participatie. 

Participatie gericht op beleidsniveau kan te maken hebben met een andere bestuursstijl dan 

participatie gericht op een bepaalde wijk of een bepaald probleem. Deze laatste vorm is praktischer 

waarbij de focus ligt op een bepaalde groep bewoners. Participatie op beleidsniveau gaat echter over 

algemene onderwerpen die voor iedereen van belang zijn. Daarnaast kunnen de onderwerpen ook 

intern gericht zijn zoals het ondernemingsplan. Hierdoor kan de invloed van participanten minder zijn 

dan wanneer het zaken zijn die een bepaalde groep direct aangaat. Verder kunnen bewoners ook 

initiatieven indienen waardoor er sprake is van een verregaande vorm van participatie, namelijk 

zelfregie. Hiervoor is een open bestuursstijl nodig. Dit laat zien dat er dus verschillende 

bestuursstijlen naast elkaar kunnen bestaan, waardoor de voorwaarden in verschillende mate 

aanwezig kunnen zijn. In paragraaf 3.3.2 (operationalisering van de bestuursstijl) zal er dieper in 

worden gegaan op de koppeling van de voorwaarden aan de bestuursstijl. Nu zal eerst in het 

volgende hoofdstuk de onderzoeksmethode van dit onderzoek worden toegelicht.  
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3. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksmethode die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. 

Ten eerste wordt uiteengezet welke onderzoekstrategie centraal staat (paragraaf 3.1.) en vervolgens 

wordt ingegaan op de casusselectie binnen dit onderzoek (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3. worden 

de centrale begrippen geoperationaliseerd, waarna de wijze van dataverzameling wordt toegelicht. 

Ten slotte wordt er in de conclusie aandacht besteed aan het effect van de gemaakte keuzes op de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.   

3.1. Onderzoeksstrategie 

Volgens Verschuren & Doorewaard (2007) bestaan er verschillende onderzoeksstrategieën welke 

centraal kunnen staan in een onderzoek. Zij noemen het survey, het experiment, de gefungeerde 

theoriebenadering, het bureau onderzoek en de casestudy. Binnen dit onderzoek worden 

verschillende organisaties onderzocht en vergeleken waarna er aanbevelingen worden gedaan voor 

andere woningcorporaties. Om aanbevelingen te kunnen doen is het van belang dat de verschillende 

organisaties diepgaand worden geanalyseerd waarbij voldoende aandacht is voor de context van de 

organisatie. Deze kan namelijk verschillen en invloed uitoefenen op de organisatie. Hierdoor is het 

van belang om hiermee rekening te houden. De onderzoeksstrategie die daarbij past is een 

casestudy.  

Volgens Gerring (2004, p.341) is een casestudy het best te definiëren als: ''an intensive study of a 

single unit with an aim to generalize across a larger set of units''. Een 'unit' houdt een aan de grond 

gebonden fenomeen in zoals een staat, politieke partij, instantie of een persoon. Deze 'unit' wordt op 

een bepaald tijdstip of over een kleine periode bestudeerd en bestaat uit een of meerdere cases 

(Gerring, 2004). Kenmerken voor een casestudy zijn verder dat er sprake is van een gedetailleerd 

onderzoek met een klein aantal onderzoekseenheden (Vennix, 2007). Verschuren & Doorewaard 

(2007) vullen hierbij aan dat het zich meer richt op diepte dan op breedte, er een selectieve of 

strategische steekproef plaatsvindt en er gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Wanneer er een case wordt gebruikt is er sprake van een enkelvoudige 

casestudy. In dit onderzoek worden echter drie verschillende organisaties bestudeerd welke met 

elkaar zullen worden vergeleken op drie verschillende niveaus. Hierdoor bestaan er in totaal dus 

negen cases en is er sprake van een  multiple casestudy. Het voordeel hiervan is (wanneer er 

meerdere cases worden bestudeerd) de externe geldigheid beter wordt gewaarborgd. Dit wordt in 

de volgende alinea verder uitgewerkt. Daarnaast kan er, wanneer er sprake is van meerdere cases, 

een strategische steekproef plaatsvinden waardoor cases worden uitgekozen op hun kenmerken. Dit 

wordt in paragraaf 3.2, case selectie, nader uitgewerkt.  

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een multiple casestudy (een kwalitatieve onderzoeksstrategie) 

brengt dit verschillende gevolgen met zich mee voor de validiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek. De interne validiteit van casestudy’s is veelal groot omdat het een diepgaande 

onderzoekstechniek is. Er wordt nauw gekeken naar verbanden waardoor er zekerheid bestaat over 

wat er wordt gemeten. De externe validiteit gaat in op de generaliseerbaarheid van de resultaten. Dit 

aspect is bij de casestudy minder gewaarborgd. Doordat er in dit onderzoek sprake is van een 

multiple casestudy zal er in beperkte mate worden voorzien in de externe validiteit omdat de focus 

niet ligt op een case, maar op meerdere cases. Toch blijft dit aantal gering waardoor de resultaten 

moeilijk kunnen worden gegeneraliseerd. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen 
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zal er worden ingespeeld op triangulatie. Door het gebruik van verschillende bronnen en methoden 

zal er een grotere betrouwbaarheid worden gecreëerd. In dit onderzoek zal er een literatuurstudie 

plaatsvinden naar geschikte theoretische inzichten en worden er beleidsdocumenten gebruikt om 

meer inzicht te krijgen in de werking van een organisatie. Ten slotte worden er interviews gehouden 

met actoren die expert zijn op het gebied van participatie. Deze multimethoden zorgen voor een 

grotere betrouwbaarheid (Verschuren & Doorewaard, 2007).  

3.2. Case selectie 

Binnen dit onderzoek worden verschillende woningcorporaties vergeleken. Winsemius, Jager-

Vreugdenhil & Boonstra (2004) gaan ervan uit dat de keuze van burgers om te participeren afhangt 

van de eigen agenda en de mate waarin de burger in staat is invloed uit te oefenen. Terreinen 

waarop participatie zou moeten werken moeten daarom in verband staan met de directe 

leefomgeving, zoals veiligheid, zorg, fysieke leefomgeving of sociale infrastructuur. Deze terreinen 

bieden handvatten voor de burger. Woningcorporaties zijn organisaties welke opereren op 

voorgaande terreinen waardoor daar burgers gemotiveerd zouden moeten zijn om te participeren. 

Verondersteld kan worden dat de mate waarin dit daadwerkelijk gebeurt afhangt van de 

mogelijkheden hiertoe. 

In dit onderzoek is er sprake van een multiple casestudy. Deze cases zijn gekozen op basis van een 

strategische steekproef. Dit houdt in dat de keuze voor de gebruikte cases is gebaseerd op 

verschillende aspecten (Verschuren & Doorewaard, 2007). Ten eerste is het belangrijk dat de 

woningcorporatie actief en actueel participatiebeleid heeft. Hiermee wordt bedoeld dat de 

woningcorporatie nieuwe vormen van participatie toepast en dat het beleid ruimte biedt aan 

verschillende vormen van participatie. Ten tweede wordt er naar specifieke aspecten gekeken van de 

woningcorporatie. Zo is het van belang om te kijken naar de grootte van de woningcorporatie en het 

werkgebied van de woningcorporatie. De grootte van de woningcorporatie gaat in op het 

woningbezit. Dit aantal geeft een idee van de omvang van de organisatie en het aantal huurders. Het 

werkgebied houdt in waar de woningcorporatie actief is. Het kan zijn dat een organisatie zich sterk 

richt op een bepaald gebied, of verspreid bezit heeft door heel Nederland. 

In dit onderzoek worden er drie woningcorporaties vergeleken. Dit zijn Wonen Limburg, Woonstad 

Rotterdam en woningcorporatie Talis. In een overzicht van de Woonbond2 (n.da) komen 

verschillende proefprojecten naar voren die in het kader van het programma ‘bewoners en invloed’ 

zijn opgezet. Deze proefprojecten richten zich op participatie en op welke manier dit vorm kan 

worden gegeven. Twee van deze voorbeelden zijn Wonen Limburg en Woonstad Rotterdam. Zij 

richten zich op nieuw beleid ten aanzien van participatie waarbij zij ingaan op de verschillende 

vormen van participatie (formeel en informeel) en hoe deze elkaar aanvullen. Ook woningcorporatie 

Talis heeft haar participatiebeleid vernieuwd. Zij heeft een nieuw platform opgericht, genaamd Accio, 

waardoor participatie op beleidsniveau is vernieuwd. In hoofdstuk vier wordt dieper op deze 

organisaties ingegaan.  

Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat de woningcorporaties over actueel participatiebeleid 

beschikken. Daarnaast is het ook van belang dat er andere aspecten worden belicht die van invloed 

                                                           
2
 De Woonbond is de landelijke belangenvereniging voor huurders in Nederland. Zij biedt ondersteuning aan 

huurders met problemen en kan worden benaderd door huurders voor advies (Woonbond, n.db). 
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kunnen zijn op de invulling van de voorwaarden. Woonstad Rotterdam bezit 55.000 woningen en 

richt zich enkel op de regio Rotterdam. Dit is de grootste woningcorporatie binnen dit onderzoek. 

Woningcorporatie Wonen Limburg bezit ruim 25.000 woningen en bezit woningen verspreid door 

heel Limburg. Ten slotte wordt woningcorporatie Talis onderzocht. De woningcorporatie is actief in 

de omgeving Wijchen-Nijmegen en bezit 12.000 woningen.  

Tabel 2. Criteria woningcorporaties 

Woningcorporatie Aantal woningen Locatie bezit  

Woonstad Rotterdam 52.000 Regio Rotterdam 

Wonen Limburg 25.000 Provincie Limburg 

Talis 12.000 Regio Nijmegen 

 

Bovenstaande tabel (tabel 2) laat zien dat de woningcorporaties naast overeenkomsten ook 

verschillen van elkaar. Zowel wat betreft werkgebied als in grootte. Hoewel dit problemen kan 

opleveren voor het vergelijken, biedt het ook kansen omdat het laat zien dat participatie verschillend 

kan worden opgezet. De corporaties kunnen door hun grootte en achtergrond andere invalshoeken 

belichten en daarom verschillen in wat zij belangrijk vinden aan het participatiemodel. Dit kan effect 

hebben op hoe zij de participatie opzetten. Met name bij het doen van aanbevelingen dient echter 

wel rekening te worden gehouden met deze verschillen.   

In dit onderzoek worden de woningcorporaties op drie verschillende niveaus vergeleken. De niveaus 

bestaan uit: bedrijfsniveau, wijkniveau en lokaal niveau. Hiervoor is gekozen omdat participatie 

binnen een woningcorporatie verschillend kan worden opgezet. Op bedrijfsniveau heeft participatie 

betrekking op bedrijfsbrede onderwerpen zoals strategie en beleid van de woningcorporatie. Op 

wijkniveau gaat participatie vaak in op de toekomst van de wijk of buurt waardoor onderwerpen 

gericht zijn op de leefomgeving van huurders. Op lokaal niveau gaat participatie in op de directe 

omgeving van huurders. De onderwerpen die op dat niveau centraal staan hebben meer effect op de 

woonomgeving van de huurder. Deze verschillen zorgen ervoor dat woningcorporaties per niveau de 

participatiemogelijkheden anders kunnen opzetten en daardoor ook de voorwaarden voor 

participatie verschillend kunnen invullen. Dit heeft effect op de gehanteerde bestuursstijl. Door 

verschil te maken naar niveau van participatie wordt hier rekening meegehouden.  

3.3. Operationalisering 

Om te kijken in hoeverre participatie wordt bevorderd door woningcorporaties zijn er verschillende 

voorwaarden opgesteld. In paragraaf 2.4 zijn deze verschillende voorwaarden aan elkaar gekoppeld. 

Om te verduidelijken wat er precies onder deze concepten wordt verstaan, worden deze nu 

geoperationaliseerd. Op basis van de aanwezigheid van deze voorwaarden, kan er ook worden 

gesproken over een bepaalde bestuursstijl. Hoe dit wordt bepaald, wordt besproken na de 

operationalisering van de voorwaarden van participatie. De afhankelijke variabele in dit onderzoek is 

participatie van bewoners bij woningcorporaties. Hieronder wordt  de mate waarin bewoners actief 

zijn in hun buurt of betrokken worden bij het beleid verstaan (Van Marissing, 2008).  
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  3.3.1. Voorwaarden van participatie 

De eerste voorwaarde wat binnen dit onderzoek wordt onderscheiden is kunnen. Dit houdt in of 

bewoners de juiste competenties bezitten om te participeren. Voor een organisatie is het moeilijk 

om invloed uit te oefenen op deze voorwaarde omdat het gaat over competenties van een persoon. 

De organisatie zou bewoners wel kunnen ondersteunen door hulpmiddelen te verschaffen zoals 

kennis, mankracht en geld (Pröpper, 2009) waardoor zij worden ondersteunt bij het participeren. Er 

kan dus worden gekeken of een organisatie budget vrijmaakt zodat bewoners cursussen kunnen 

volgen of externen in kunnen huren waarvan zij kunnen leren. Dit heeft een positieve bijdrage op 

hun competenties. De dimensie bij deze voorwaarde is dan ook het volgen van een cursus of het 

inhuren van een externe. De indicator die hierbij kan worden opgesteld is het beschikbaar stellen van 

budget. Dit kan wel of niet het geval zijn. In tabel 3 staan alle voorwaarden met bijbehorende 

dimensie, indicator en mogelijke waardes.  

 

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op de wil van een bewoner om te participeren. Deze 

voorwaarde is, net als de vorige voorwaarde, moeilijk te beïnvloeden door de organisatie. Wanneer 

een bewoner wil participeren kan zij daar verschillende redenen voor hebben, echter is het moeilijk 

om deze als organisatie te beïnvloeden. De organisatie kan hier wel op inspelen door bewoners te 

interesseren door diverse onderwerpen aan te bieden waarop participatie mogelijk is. De dimensie 

hierbij zijn de mogelijke onderwerpen waarop huurders kunnen worden betrokken. Dit kan worden 

gemeten door te kijken naar de diversiteit van onderwerpen en de ruimte voor eigen inbreng van 

bewoners waardoor zij zelf ook eigen interesses aan kunnen kaarten.  

 

De derde voorwaarde, ruimte, houdt in of een organisatie openstaat voor invloed van bewoners. 

Wanneer een organisatie wel mogelijkheden voor participatie biedt maar niet openstaat voor andere 

ideeën of meningen zullen participanten weinig invloed kunnen uitoefenen op beleid. De dimensie 

die voor deze voorwaarde is opgesteld is de positie van het bestuur tegenover participatie. Het 

bestuur bepaalt in welke mate de stem van huurders wordt betrokken. Wanneer zij geen waarde 

hechten aan participatie zullen medewerkers huurders ook niet snel betrekken. Wanneer het bestuur 

de positie van huurders binnen een organisatie wel van belang vindt, zal zij hier ook naar handelen. 

Dit houdt in dat bij beleid of bij projecten huurders om advies moet worden gevraagd of dat zij 

moeten worden betrokken bij het opstellen ervan. Participatiemethodieken zullen zo eerder worden 

ingezet door medewerkers en de positie van huurders wordt op deze manier verstevigd. Wanneer 

het bestuur participatie van belang vindt, moeten medewerkers dus ook kunnen aangeven op welke 

manier zij de stem van huurders hebben gewaarborgd binnen hun project. Op deze manier zorgt de 

positie van het bestuur ervoor wat voor positie huurders hebben binnen een organisatie.  De tweede 

indicator gaat in op of participatie iets is waar alle medewerkers rekening mee dienen te houden of 

alleen van enkele medewerkers die direct met huurders te maken hebben. Om dit te meten zijn er 

twee indicatoren opgesteld. Dit is ten eerste of participatie bij elk project terugkomt, of in ieder geval 

er wordt gekeken op welke manier participatie bij een project een rol kan spelen. Ten tweede wordt 

er gekeken of er voor elke medewerker contact momenten bestaan tussen de medewerker en een 

huurder. Wanneer elke medewerker in contact staat met huurders, ontstaat er meer verbinding en 

waarschijnlijk ook meer vanzelfsprekendheid dat huurders worden betrokken.  
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Tabel 3. Operationalisering randvoorwaarden 

Aspect Definitie Dimensie indicator Waarde 

Kunnen Competenties 

van de bewoner 

om te 

participeren 

Volgen van cursus 

of het inhuren 

van een externe 

- Beschikbaar stellen 

van budget door de 

woningcorporatie 

 

Er kan wel of geen budget 

beschikbaar zijn 

Motieven Wil de bewoner 

participeren 

Mogelijke 

onderwerpen 

voor participatie 

- Diversiteit aan 

onderwerpen 

 

- Ruimte voor eigen 

inbreng van 

onderwerpen 

- Bestaan van 

verschillende 

onderwerpen 

- Mogelijkheid voor 

participant om  

onderwerpen aan te 

dragen 

Ruimte Staat organisatie 

open voor 

invloed van 

bewoners 

Plaats van 

participatie intern 

 

- Positie van bestuur 

tegenover participatie 

- Staat elke 

medewerker in 

contact met de 

huurder 

- Worden medewerkers 

erop gewezen dat zij 

huurders moeten 

betrekken bij beleid of bij 

een project 

- Er bestaat wel of geen 

contact tussen huurder en 

medewerkers 

Uitnodiging Wordt een 

bewoner 

gevraagd om te 

participeren 

Uitnodiging van 

corporatie aan 

bewoners om te 

participeren  

- Worden bewoners 

gevraagd voor 

participatie 

 

- Op welke wijze 

worden zij gevraagd 

-Bewoners kunnen wel of 

niet worden gevraagd.  

- Bewoners kunnen in een 

gesprek, per brief, per 

mail of op de site van de 

organisatie worden 

uitgenodigd 

Respons Geeft een 

organisatie 

terugkoppeling 

over de 

resultaten van 

participatie 

Terugkoppeling 

vanuit de 

organisatie aan 

bewoners 

- Bestaan van 

terugkoppeling 

 

-  Manier van 

terugkoppeling 

- Er kan wel of geen 

terugkoppeling bestaan 

- Terugkoppeling kan 

persoonlijk zijn, per brief, 

per mail of door een 

bericht op de site 

 

De vierde voorwaarde is uitnodiging. Dit kan worden gedefinieerd als het vragen van bewoners door 

de woningcorporatie om te participeren. Hierbij is het belangrijk om verschil te maken naar 

structurele participatie en eenmalige participatie omdat dat invloed kan hebben op de manier 

waarop bewoners worden gevraagd. Dit kan worden gemeten aan de hand van twee indicatoren. 

Ten eerste wordt er gekeken of bewoners worden gevraagd te participeren. Wanneer dit het geval is, 

kan er worden gekeken naar de manier waarop mensen worden benaderd. Dit kan per vorm van 

participatie verschillen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld persoonlijk worden benaderd, per e-mail of 

via de website. Naarmate de manier van uitnodigen persoonlijker is, zullen huurders meer geneigd 
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zijn te participeren omdat zij zich dan meer aangesproken voelen. Wanneer uitnodiging verloopt via 

een persoonlijke brief wordt deze voorwaarde dus sterker ingevuld, dan wanneer huurders worden 

uitgenodigd via een algemeen bericht op de website. Daarnaast zouden huurders ook zelf kunnen 

aangeven dat ze willen participeren.  

 

De laatste voorwaarde, respons, houdt in of bewoners op de hoogte worden gehouden door de 

organisatie over de voortgang van een besluit. De dimensie hierbij gaat in op terugkoppeling vanuit 

de organisatie. Een eerste indicator hiervoor is te inventariseren of deelnemers informatie krijgen 

over het onderwerp van participatie. Dit kunnen zij wel of niet krijgen. Daarnaast is het van belang te 

kijken op welke manier dit gebeurd. Dit kan bijvoorbeeld door een bericht op de website te plaatsen, 

door een algemene e-mail of door persoonlijk contact. Ook bij deze voorwaarde is persoonlijke 

terugkoppeling beter dan een algemeen bericht op de website.  

  3.3.2. Bestuursstijlen 

Om inzicht te krijgen in welke bestuursstijl er centraal staat bij een woningcorporatie wordt er 

gekeken naar de invulling van de voorwaarden van participatie. De invulling van deze voorwaarden 

resulteert in een bepaalde bestuursstijl. De bestuursstijl koppelt Pröpper (2009) aan een 

participatievorm (zie figuur 5 in paragraaf 2.3). Deze participatievorm gaat in op de rol van de 

participant bij een bestuursstijl. In deze paragraaf wordt ingegaan op welke rol de participant speelt 

bij een gehanteerde bestuursstijl en welke voorwaarden daarvoor moeten worden ingevuld.  

Zoals eerder gezegd is de consultatieve bestuursstijl het minst open van alle bestuursstijlen waardoor 

de voorwaarden van participatie hier het minst terug zullen komen. De consultatieve stijl houdt in 

dat een bewoner wordt geraadpleegd op het eind van een project. De participatievorm die hierbij 

past is volgens Pröpper (2009) adviseur eindspraak. De huurder wordt hierbij gevraagd naar haar 

mening. Een woningcorporatie is bij deze bestuursstijl wel geïnteresseerd in de mening van de 

huurder, maar betrekt de huurder pas aan het eind van het proces. Hierdoor is de ruimte om invloed 

uit te oefenen beperkt. De voorwaarden die in voorgaande paragraaf zijn opgesteld zullen dan ook in 

beperkte mate terugkomen. Vooral de derde voorwaarde, ruimte, is beperkt omdat een 

woningcorporatie met een consultatieve bestuursstijl participatie niet centraal zal stellen. De vierde 

voorwaarde (uitnodiging) en vijfde voorwaarde (respons) kunnen terugkomen in algemene zin, 

doordat de woningcorporatie bijvoorbeeld een algemeen bericht op de website plaatst waarbij er 

dus geen persoonlijk contact bestaat met de huurder. Ten slotte zullen ook de eerste voorwaarde 

(kunnen) en tweede voorwaarde (motieven) beperkt terugkomen. Deze richten zich beide op de 

bewoner en omdat de woningcorporatie daar niet voor openstaat zal zij huurders ook niet 

ondersteunen bij participatie.  

De participatieve stijl geeft meer ruimte aan participatie omdat bewoners hier in een eerder stadium 

worden betrokken bij de besluitvorming. De participatievorm die hierbij past is volgens Pröpper 

(2009) adviseur beginspraak. De woningcorporatie staat hierbij ook open voor problemen en 

oplossingen van huurders. Hierdoor neemt de invloed van participanten dus toe. Een bestuursstijl is 

participatief wanneer participanten dus ook hun eigen problemen kunnen aankaarten en bij het 

begin van het proces worden betrokken. De randvoorwaarden zullen hier in bepaalde mate 

terugkomen. Doordat er meer ruimte bestaat voor de inbreng van participanten zullen de tweede 

voorwaarde (motieven en daarbij het aandragen van onderwerpen) en de derde voorwaarde (ruimte 

en de plaats van participatie intern) meer terugkomen. Door deze meer prominente plaats van 
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participatie in de organisatie zal de eerste voorwaarde (kunnen)  ook sterker terugkomen zodat 

huurders worden ondersteunt bij hun participatie. De vierde voorwaarde (uitnodiging) en vijfde 

voorwaarde (respons) komen ook wat sterker terug dan bij de consultatieve bestuursstijl. Zo kan de 

woningcorporatie een bericht op de website plaatsen om huurders te vragen of zo de resultaten van 

participatie terugkoppelen.  

Wanneer er sprake is van een delegerende bestuursstijl kunnen participanten ook daadwerkelijk 

beslissingen nemen. Zij krijgen dus bevoegdheden van het bestuur. Dit laat zien dat er veel ruimte 

bestaat voor participanten en hun inbreng. De rol voor participanten die hierbij past is volgens 

Pröpper (2009) medebeslisser. Een woningcorporatie hanteert een delegerende bestuursstijl 

wanneer zij uit dat ze bevoegdheden geeft aan de huurders en hen ook verantwoordelijk stelt voor 

de uitvoering ervan. De randvoorwaarden van participatie zullen bij deze bestuursstijl allemaal 

terugkomen, echter kan de mate waarin ze terugkomen verschillen. Dit geldt vooral voor de vierde 

voorwaarde (uitnodiging) en de vijfde voorwaarde (respons). Deze voorwaarden kunnen op 

verschillende wijze worden ingevuld (van algemeen bericht op de website naar een persoonlijke 

brief). De delegerende bestuursstijl geeft meer ruimte aan participatie waardoor er wordt 

verondersteld dat de voorwaarden worden ingevuld door het gebruik van e-mail in plaats van een 

bericht op de website.  

 

De samenwerkende bestuursstijl ziet de participant als samenwerkingspartner. Hierdoor hebben ze 

beide evenveel zeggenschap. Huurders kunnen initiatieven indienen en besluitvorming verloopt in 

samenwerking tussen bestuur en participanten. De participatievorm die hierbij past is de rol van 

samenwerkingspartner (Pröpper, 2009). Wanneer er sprake is van deze bestuursstijl moet blijken dat 

de huurder gelijk staat aan het bestuur en bevoegdheden worden gedeeld. De een heeft niet meer 

zeggenschap dan de ander, zij beslissen samen. Deze bestuursstijl zal in grote mate invulling geven 

aan de randvoorwaarden van participatie. Elke voorwaarde komt terug bij deze bestuursstijl. Er 

bestaat ruimte voor het aandragen van onderwerpen (motieven) en huurders kunnen externe hulp 

krijgen (kunnen). Daarnaast vervullen huurders de rol van samenwerkingspartner waardoor zij als 

volwaardige partij worden gezien door de woningcorporatie. Participatie neemt zo een prominente 

plaats in (ruimte). Om huurders uit te nodigen en de resultaten van participatie terug te koppelen 

zullen zij worden gemaild of ontvangen zij een persoonlijke brief. 

 

Ten slotte kan er sprake zijn van de faciliterende bestuursstijl. Deze bestuursstijl geeft meer 

bevoegdheden aan de huurders dan aan het bestuur. Het bestuur ondersteunt de deelnemers door 

het beschikbaar stellen van mankracht, deskundigheid en geld. Er is sprake van een faciliterende 

bestuursstijl wanneer een organisatie haar participanten volledige zeggenschap geeft en zelf een 

ondersteunende rol speelt. De rol van de participant wordt bij deze bestuursstijl gezien als bevoegd 

gezag (Pröpper, 2009). De randvoorwaarden van participatie zullen bij deze bestuursstijl allemaal in 

sterke mate terugkomen omdat participanten bij deze bestuursstijl centraal staan.  

Zoals uit bovenstaand stuk duidelijk wordt is het niet zo dat een bepaalde bestuursstijl een specifieke 

invulling geeft aan de randvoorwaarden. Het is mogelijk dat een bepaalde voorwaarde van 

participatie sterk terugkomt en de rest van de voorwaarden niet. Het is ook mogelijk dat alle 

voorwaarden in beperkte mate terugkomen. Hierdoor kan niet per bestuursstijl precies worden 

vastgesteld welke voorwaarde in welke mate terug zal komen. Aangenomen wordt dat wanneer de 
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openheid van een bestuursstijl toeneemt, de invulling van de verschillende randvoorwaarden 

verbeterd.  

3.4. Dataverzameling 

Zoals eerder gezegd zijn er verschillende methoden gebruikt binnen dit onderzoek. Ten eerste heeft 

er een literatuuronderzoek plaatsgevonden waardoor relevante theoretische inzichten zijn belicht  in 

het theoretisch kader. Daarnaast zijn er beleidsdocumenten gebruikt om te kijken naar de werking 

van een organisatie en hoe zij haar participatie vormgeeft. Ten slotte zijn er ook interviews 

afgenomen om meer diepgang te bereiken. In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van 

semigestructureerde interviews. Dit houdt in dat er geen gebruik wordt gemaakt van een standaard 

vragenlijst, maar van een lijst met thema's welke per interview kan verschillen. Dit zorgt voor 

flexibiliteit waardoor per interview vragen kunnen worden aangepast aan de context (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2008). Hierdoor kan de focus per interview anders zijn, waardoor er beter kan 

worden gereageerd op de kenmerken van de woningcorporatie. De interviews zijn afgenomen met 

behulp van een interviewguide. Een voorbeeld van een interviewguide is toegevoegd in bijlage 1. 

Het doel van de interviews is om meer inzicht te krijgen in de werking van de organisatie en het 

participatiebeleid wat centraal staat. Binnen een organisatie zijn twee personen geïnterviewd: een 

persoon die zich bezighoudt met participatie op beleidsniveau en een persoon die zich bezighoudt 

met participatie op wijkniveau (zie tabel 4). Hierdoor ontstaat er een compleet beeld over wat de 

organisatie doet en hoe dit kan verschillen wanneer er wordt gekeken naar bepaalde niveaus. Naast 

personen uit de organisatie is er ook een expert geïnterviewd op het gebied van participatie en een 

persoon werkzaam bij de Woonbond. De Woonbond staat voor de belangen van de huurders 

waardoor ook hun positie wordt belicht.  

Tabel 4. Geïnterviewde respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent Organisatie Functie 

A. Wonen Limburg Beleidsmedewerker 

B. Wonen Limburg Wijkadviseur 

C. Talis Beleidsmedewerker 

D. Talis Wijkadviseur 

E. Woonstad Rotterdam Beleidsmedewerker 

F. Woonstad Rotterdam Coördinator wijkbeheer 

G. Adviesbureau Fraaij Adviseur strategie en participatie 

H. Woonbond Beleidsmedewerker 



 

34 

Er zijn geen individuele huurders geïnterviewd bij de verschillende woningcorporaties. Dit wordt 

veroorzaakt doordat het lastig is een goed beeld te vormen (over de participatie) wanneer er een of 

twee huurders worden geïnterviewd. De kleinste organisatie Talis bezit bijvoorbeeld 12.000 

woningen waardoor zij alleen al meer dan 30.000 huurders heeft (Persoonlijke communicatie, 

respondent C, 22 mei, 2015). Hierdoor wordt het lastig om een representatieve steekproef te trekken 

omdat er veel huurders zijn en er daarbij ook wordt gekeken naar verschillende niveaus van 

participatie. Daarom is er voor gekozen om gebruik te maken van secundaire bronnen zoals 

verslagen (van bewonerscommissies) en interviews uit bijvoorbeeld kranten om de positie van 

huurders te belichten. 

3.5. Conclusie 

In dit hoofdstuk is aan bod gekomen welke strategie binnen dit onderzoek wordt toegepast en 

waarom er voor bepaalde cases is gekozen. Daarnaast is er ingegaan op de onderzoeksmethodiek en 

op de wijze van dataverzameling. Doordat er in dit onderzoek sprake is van een kwalitatieve 

onderzoeksmethode (multiple casestudy) ligt de nadruk op diepgang. De internet validiteit is 

hierdoor gewaarborgd. De externe validiteit, of generaliseerbaarheid, is in mindere mate 

gewaarborgd omdat er enkel drie woningcorporaties worden vergeleken. Hierdoor kan er een 

beperkt beeld ontstaan over participatie bij verschillende woningcorporaties. Op de 

betrouwbaarheid wordt ingespeeld door verschillende methoden en bronnen te gebruiken. Dit komt 

naar voren uit de methoden die worden toegepast (literatuurstudie, documentanalyse en 

interviews), maar ook doordat er verschillende mensen zijn geïnterviewd. Vanuit elke corporatie zijn 

er twee interviews afgenomen. Daarnaast is er ook met een expert gesproken en met een persoon 

van de Woonbond (de landelijke belangenorganisaties voor huurders).   
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4. Casebeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt de bewonersparticipatie van de woningcorporaties Wonen Limburg, Talis en 

Woonstad Rotterdam beschreven. Eerst zal in paragraaf 4.1. een korte beschrijving worden gegeven 

van het ontstaan van woningcorporaties waardoor duidelijk wordt waarom participatie van huurders 

van belang is. Hierna worden de woningcorporaties beschreven. Per organisatie wordt gekeken wat 

het doel van participatie is, hoe zij haar participatiebeleid vormgeeft en op welke manier de 

randvoorwaarden worden ingevuld. Ten slotte wordt er gekeken naar de relatie van de invulling van 

de randvoorwaarden en de bestuursstijl. In paragraaf 4.2. wordt Wonen Limburg besproken. 

Vervolgens komt in paragraaf 4.3. Talis aan bod en in paragraaf 4.4. wordt Woonstad Rotterdam 

besproken.  

4.1. Geschiedenis  woningcorporaties 

De publieke sector, of non-profit organisatie, stond eerst bekend als particulier initiatief. Dit maakt 

duidelijk dat het hier ging om een niet-statelijke organisatievorm die voortgekomen is uit initiatief 

van burgers (Van der Lans & Zouridis, 2001). Traditioneel gezien zijn woningcorporaties ook ontstaan 

vanuit de gemeenschap (Aedes, 2011). Rond 1850 ontstond er door verstedelijking verschillende 

problemen zoals woningnood en onhygiënische huizen. De oplossing werd gevonden in het 

realiseren van huizen door woningbouwverenigingen, welke eigenbelang en liefdadigheid 

combineerden. Dit ontstond doordat rijke burgers geld ter beschikking stelde en riskante 

investeringen deden waardoor huizen konden worden gebouwd. In ruil daarvoor kreeg de elite een 

beperkte winstuitkering. Door de huur niet te hoog te stellen (omdat het een sociaal lagere klasse 

was), maar ook niet te laag (anders kwam het investeringsvermogen van de woningcorporatie in 

gevaar) ontstond er een balans tussen solidariteit en marktwerking. Deze aanpak kon maar in 

beperkte mate in een oplossing voorzien van de problemen. Hierdoor greep in 1901 de overheid in 

door het opstellen van de Woningwet. Deze wet zorgde ervoor dat woningcorporaties financiële 

steun konden verwachten, mits zij zich onder toezicht wilden stellen van de staat. Op deze manier 

raakte de staat vervlochten met het maatschappelijk middenveld (Beekers, 2010). 

In de periode na het instellen van de Woningwet kreeg de overheid steeds meer invloed. 

Woningcorporaties mochten uitsluitend investeren in het belang van volkshuisvesting en dit werd 

gecontroleerd. Op deze manier was er geen toekomst meer voor de woningcorporaties van rijke 

burgers en arbeiders uit de 19de eeuw, waardoor de semi-publieke sector ontstond. Dit is het begin 

van het proces 'verstatelijking' wat inhoudt dat woningcorporaties in het verlengde van de staat 

staan en hun maatschappelijke autonomie kwijtraakten. De woningcorporatie raakte hierdoor steeds 

minder betrokken bij de maatschappij. Het proces verstatelijking kwam na de Tweede Wereldoorlog 

het sterkst naar voren doordat de woningnood in die periode toenam. Woningcorporaties werden 

door de overheid ingeschakeld (om de woningnood op te vangen) waardoor zij uitvoerders werden 

van overheidsbeleid. Zij bezaten geen financiële en bestuurlijke zelfstandigheid meer. Daarbij 

bereikte de betrokkenheid van bewoners een dieptepunt. Dit werd als een probleem beschouwd 

omdat het bestaansrecht van woningcorporaties werd gezocht in hun rol als zelfstandig 

maatschappelijke organen. Goede huisvesting was een recht geworden voor de burgers. Huurders 

werden niet meer gezien als drager van de woningcorporatie, maar als woonconsument en hooguit 

als gesprekspartner (Beekers, 2010).  
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Aan het eind van de jaren '80 stopte de overheid met het geven van een financiële bijdrage en het 

toezicht op corporaties verminderde. Slagvaardigheid, professionaliteit en efficiency stonden in de 

corporaties centraal en door schaalvergroting fuseerden veel woningcorporaties. Deze 

ontwikkelingen brachten niet alleen positieve gevolgen met zich mee. Door verzelfstandiging is de 

positie van woningcorporaties, als vrije maatschappelijke instellingen, ter discussie komen te staan.  

Woningcorporaties willen verdere verzelfstandiging, terwijl de overheid wil dat zij zich enkel focussen 

op hun kerntaak. Volgens Beekers (2010) is het van belang dat burgers weer worden betrokken bij 

woningcorporaties omdat dit haar meerwaarde is. Wanneer woningcorporaties weer trekkers 

worden van burgerbetrokkenheid en emancipatie kan de sector terrein winnen en voortbestaan. Ook 

Scherpenisse, Chin-A-Fat, Van der Steen & Van Twist (2013) gaan hierop in. Hoewel zij zich richten op 

het aanscherpen van toezicht, gaan zij ook in op de maatschappelijke inbedding van 

woningcorporaties. Aan de basis van een woningcorporatie staat de kwestie of zij voldoende oog 

heeft voor de wensen en behoeften van bewoners. Om de maatschappelijke inbedding te vergroten 

kunnen belanghebbenden meer direct worden betrokken in het besluitvormingsproces of als 

kritische tegenspraak.  

Zoals uit voorgaand stuk duidelijk is geworden, zijn woningcorporaties ontstaan vanuit de 

gemeenschap. Doordat zij onder toezicht werden gesteld en zij staatssteun ontvingen, verschoof de 

woningcorporatie richting de overheid. Nadat zij in de jaren '90 door privatisering zelfstandig 

werden, werden zij onafhankelijk en verschoven ze richting de markt. Haar legitimiteit kwam eerst 

voort uit het feit dat ze opgericht was door burgers, daarna werd ze overgenomen door de staat, 

deze is ook democratisch gekozen. Nu de woningcorporatie richting de markt verschuift, verdwijnt 

haar legitimiteit (Aedes, 2011). Deze verschuivingen laten zien dat woningcorporaties verschuiven en 

daarmee hybride organisaties zijn: ze bevinden zich tussen de overheid, markt en maatschappij in en 

haar grenzen verschuiven. Deze vaagheid zorgt ervoor dat niet precies duidelijk is wat haar taken zijn 

(Brandsen & Helderman, 2004). Vanuit de sector bestaat de roep voor meer maatschappelijke 

inbedding. Om de legitimiteit van de woningcorporatie minder ter discussie te stellen en haar 

meerwaarde aan de maatschappij te laten zien is het betrekken van huurders nodig (Beekers, 2010). 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op hoe drie verschillende woningcorporaties huurders 

betrekken en wat hun doel daarbij is. Daarnaast wordt duidelijk welke ruimte een woningcorporatie 

geeft aan huurders en welke bestuursstijl er wordt gehanteerd door de woningcorporatie. 

4.2. Wonen Limburg 

Wonen Limburg is de grootste woningcorporatie binnen de provincie Limburg en beheert ruim 

25.000 woningen (Wonen Limburg, 2013).  

  4.2.1. Doel van participatie 

Het doel van Wonen Limburg van participatie is om inzicht te krijgen in de mening, ideeën en wensen 

van huurders (Wonen Limburg, n.db). Door te inventariseren wat de huurders van Wonen Limburg 

belangrijk vinden, kan er op die wensen worden ingespeeld. Uit het jaarverslag van 2014 (Wonen 

Limburg, 2015) blijkt dat de woningcorporatie verschillende beleidsdocumenten aan de 

huurdersorganisaties heeft voorgelegd. Zij kunnen hierover adviseren en hun mening geven over de 

documenten. Daarnaast geeft respondent A (beleidsmedewerker Wonen Limburg) aan dat ook de 

legitimiteit van de woningcorporatie wordt verbeterd door participatie. Wanneer er verschillende 

huurders worden betrokken bestaat er een meer representatief beeld over de huurders (Persoonlijke 
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communicatie, respondent A, 28 april, 2015). Verder blijkt uit het jaarverslag van 2014 dat de 

woningcorporatie leefbaarheid van groot belang vindt. Hierbij gelooft de woningcorporatie in de 

kracht van bewoners. Bewoners kunnen zelf initiatieven aandragen en daarbij worden zij 

ondersteunt door de woningcorporatie door middel van het krijgen van budget, kennis en kunde. 

Bewoners kunnen niet alleen initiatieven aandragen, ook kunnen zij verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van een project. Wonen Limburg heeft hier verschillende financiële bijdrages voor 

beschikbaar gesteld. Dit zijn het bewonersbudget, het leefbaarheidsfonds en het 

leefbaarheidsproject (Wonen Limburg, 2015).  

Uit het ondernemingsplan van de woningcorporatie komt voort dat de missie is gericht op mensen 

een thuis te bieden (Wonen Limburg, 2013). Wonen Limburg ziet vastgoed dan ook als middel om 

maatschappelijke doelen te bereiken. Om haar missie te bereiken heeft Wonen Limburg vijf thema’s 

opgesteld. Het eerste thema houdt in: 'van buiten naar binnen' wat gaat over de verbinding tussen 

de woningcorporatie en huurders/belanghebbenden. Samen bepalen zij de maatschappelijke opgave 

van de woningcorporatie. Het tweede thema gaat in op het onderwerp vastgoed wat door de 

woningcorporatie als een middel wordt beschouwd en wat moet aansluiten op de wensen en 

behoeften van de maatschappij. Vastgoed genereert financiële middelen welke kunnen worden 

ingezet ten behoeve van de maatschappelijke opgave. Ten derde wil de woningcorporatie zakelijk en 

professioneel zijn zodat de organisatie sterk blijft en haar ambities na kan streven. Vervolgens richt 

de woningcorporatie zich op leefbare wijken en dorpen en zoekt zij daarbij samenwerking op met 

andere organisaties. Dit vindt bijvoorbeeld plaats op het gebied van zorg en welzijn. Ten slotte is het 

belangrijk dat de klant tevreden is. Dit houdt in dat het van belang is om te weten wat de wensen en 

behoeften van huurders zijn zodat er gericht service kan worden aangeboden en de huurder 

keuzevrijheid heeft (Wonen Limburg, 2013). 

Uit voorgaande thema’s blijkt dat de woningcorporatie zicht richt op samenwerking met huurders 

zodat zij samen de maatschappelijke opgave kunnen bepalen. Ook kan de woningcorporatie op deze 

manier inzicht krijgen in de wensen van klanten. Wanneer er wordt gekeken naar de doelen die 

opgesteld zijn in het theoretisch kader (paragraaf 2.2.2.) komt naar voren dat deze overeenkomen 

met een model van Renn & Schweizer (2009). Dit is het functionalistische model en gaat in op 

representativiteit van alle belangen zodat er geen informatie ontbreekt. Wanneer er inzicht wordt 

verkregen in alle kennis en waarden heeft dit ook een positief effect op de legitimiteit van beleid 

omdat er met veel meningen rekening wordt gehouden. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet 

welke participatievormen er bestaan bij Wonen Limburg en zal per niveau van participatie worden 

gekeken welke participatievorm van Pröpper (2009) daarbij past.  

  4.2.2. Vormen van participatie 

Participatie van huurders bestaat bij Wonen Limburg uit vier niveaus. Dit zijn het bedrijfsniveau, 

wijkniveau, lokaal niveau en individueel niveau. Drie van deze vormen worden uitgelegd. Het vierde 

niveau, individueel niveau, is niet van toepassing omdat deze vorm gaat over persoonlijke zaken van 

de huurder. Deze niveaus en bijbehorende vormen van participatie worden uiteengezet in tabel 5.  

Bedrijfsniveau 

Op bedrijfsniveau werkt de woningcorporatie samen met de huurdersraad (Wonen Limburg, n.db.). 

De huurdersraad houdt zich bezig met het proces van participatie, niet met de inhoud van 

participatie. Dit houdt in dat de huurdersraad bekijkt of huurders worden betrokken en op welke 
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onderwerpen zij worden betrokken, zonder dat de raad discussieert over de inhoud van die 

onderwerpen. De huurdersraad bestaat sinds 2015. Hiervoor werkten de huurdersorganisaties 

samen met Wonen Limburg. Deze zijn nu actief op regionaal niveau. De oprichting van de 

huurdersraad komt voort uit de wens (van Wonen Limburg) om huurders meer te betrekken bij 

besluiten die de woningcorporatie neemt. Om dit te bereiken vond de woningcorporatie het van 

belang om enerzijds de huurdersorganisaties te professionaliseren en anderzijds te zorgen voor meer 

representativiteit binnen de huurdersorganisaties. De groep die participeerde op beleidsniveau 

vormde geen afspiegeling meer van de huurders van Wonen Limburg en ook waren zij niet allemaal 

in staat om goede kwalitatieve adviezen te geven over onderwerpen op beleidsniveau. 

Professionalisering moet zorgen voor betere kwaliteit van adviezen. Daarnaast worden er 

aanvullende vormen van participatie ingezet waardoor meer en verschillende huurders worden 

bereikt en de representativiteit verbeterd. Volgens respondent A (beleidsmedewerker Wonen 

Limburg) kan: ‘’beleidsparticipatie zo naar een hoger plan worden getild‘’ (Persoonlijke 

communicatie, respondent A, 28 april, 2015). 

Zoals eerder gezegd is de huurdersraad een nieuwe participatievorm binnen Wonen Limburg. Deze 

raad bestaat uit vier leden, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijke secretaris. Deze vier 

leden zijn vertegenwoordigers uit de vier regionale huurdersbelangenorganisaties. De onafhankelijke 

voorzitter heeft geen inhoudelijke stem en hoeft op deze manier ook geen huurder te zijn van 

Wonen Limburg. De andere vier leden moeten bestaan uit ten minste drie huurders (veel huurders 

hebben hun huis in de loop der jaren gekocht, waardoor zij niet meer huren maar nog wel actief zijn 

binnen Wonen Limburg). De onafhankelijke voorzitter van de huurdersraad moet bepaalde 

competenties bezitten. Die persoon wordt geworven op basis van professionaliteit (zodat het proces 

en de besluitvorming vlot verloopt) en hij is het gezicht van de huurdersraad. Hierdoor is het van 

belang dat hij een goede verbinder is en staat voor de belangen van de huurder. De overige leden 

van de huurdersraad hoeven niet te voldoen aan een competentieprofiel.  

Op bedrijfsniveau worden er verschillende aanvullende (tijdelijke) vormen van participatie ingezet. 

Dit houdt in dat het niet structureel wordt ingezet, maar dat per thema wordt bekeken welke vorm 

van participatie nodig is. Huurders worden enkel betrokken bij een thema en wanneer dat thema 

eindigt, participeren de huurders ook niet meer. Het doel van het gebruiken van aanvullende vormen 

van participatie is dat het: ‘’draagvlak en draagkracht geeft aan je advies en aan je besluitvorming’’ 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015). Dit kan zowel richting het bestuur als 

richting de huurdersorganisaties. Naast een betere besluitvorming wordt de representativiteit ook 

meer gewaarborgd omdat er meer mensen worden gehoord (Persoonlijke communicatie, 

respondent A, 28 april, 2015). 

De eerste vorm van een tijdelijke vorm van participatie is het digitaal panel. Deze participatie 

verloopt via internet. Een bewoner kan reageren op stellingen die zij krijgt voorgelegd van Wonen 

Limburg en op deze manier haar mening geven oven een onderwerp. Het is vrijblijvende participatie 

waarbij verder ook geen persoonlijk contact bestaat tussen de woningcorporatie en de huurders. 

Bewoners kunnen aangeven dat zij hiervoor kunnen worden benaderd. Een digitaal panel wordt 

vooral gebruikt om inzicht te krijgen in de mening van (veel) huurders. Doordat er geen persoonlijk 

contact bestaat de kans dat participatie oppervlakkig blijft. Om hierop in te spelen kan Wonen 

Limburg een klantenpanel of een focusgroep inzetten. Deze aanvullende vorm van participatie houdt 

in dat er uit het digitale panel gericht mensen worden gevraagd of zij verder zouden willen praten 
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over een onderwerp om zo diepgaandere informatie te verkrijgen. Met gerichte benadering wordt 

bedoeld dat mensen met een specifieke achtergrond worden uitgenodigd verder te praten. Een 

voorbeeld hiervan is het thema langer zelfstandig thuiswonen. Hiervoor hebben 500 mensen hun 

mening gegeven via internet, waarna de woningcorporatie met 10-15 mensen nog verder heeft 

gesproken. Dit was met mensen die in de zorg werkte, maar ook met oudere huurders die de 

doelgroep waren van het thema. Een klantenpanel, of focusgroep, bestaat dus uit enkele huurders 

met een achtergrond die te maken heeft met het thema wat op dat moment wordt besproken 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015).  

Tabel 5. Participatie vormen Wonen Limburg 

 

Ten slotte kan er op bedrijfsniveau sprake zijn van een projectgroep plus. Volgens respondent A 

houdt dit in dat: ‘’je in je projectgroep direct een of twee huurders erbij vraagt, in plaats van dat je 

met een aantal medewerkers gaat zitten denken hoe gaan we dit jaar het huurbeleid bekokstoven, 

vragen we daar meteen een aantal huurders bij’’ (Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 

2015). Door huurders vanaf het begin van een project te betrekken wordt meteen hun invalshoek 

belicht en kunnen zij advies geven richting de corporatie (Respondent A, persoonlijke communicatie, 

28 april 2015). 

Op bedrijfsniveau zijn er dus verschillende vormen van participatie mogelijk. De huurdersraad kijkt 

naar het proces van participatie. Zij kunnen advies geven richting wonen Limburg over het betrekken 

van huurders.  De andere, tijdelijke vormen, bieden Wonen Limburg de mogelijkheid om inzicht te 

krijgen in de mening van de huurders. Zij worden aan het begin van een thema betrokken en kunnen 
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op deze manier advies geven aan Wonen Limburg voordat zij begint met het opstellen van beleid. Dit 

laat zien dat er, gekeken naar Pröpper (2009), sprake is van de participatievorm: adviseur 

beginspraak. Deze vorm van participatie vraagt om advies van huurders waarbij er veel ruimte 

bestaat voor advies en inbreng. Huurders worden aan het begin van een proces betrokken, niet enkel 

aan het eind van het beleid, waardoor zij veel invloed kunnen uitoefenen.   

Wijkniveau 
Op regionale schaal bestaan er vier huurdersbelangenorganisaties. Deze zijn verdeeld in vier regio’s 

namelijk: Noord-Limburg, Midden-Limburg, Maas & Roer en Zuid-Limburg (Wonen Limburg, n.da.).  

Zij vergaderen over zaken die de huurder direct en indirect raken. Dit kunnen hele praktische zaken 

zijn, maar ook onderwerpen zoals de jaarlijkse huurverhoging, stedelijke vernieuwing en de gevolgen 

van krimp (Wonen Limburg, n.db.). De huurdersbelangenorganisaties hebben een 

vertegenwoordigende functie. Dit houdt in dat zij een afspiegeling vormen van bewonerscommissies 

op lokaal niveau en andere leden. Om input bij huurders op te halen, en dus in te kunnen spelen op 

de vertegenwoordigende functie, is er een goede verbinding met de achterban nodig. Dit verschilt 

echter tussen de organisaties. Huurdersbelangenvereniging Noord Limburg is een vereniging 

waardoor zij input ophaalt en resultaten terugkoppelt naar haar leden. Dit zijn er volgens respondent 

A: ‘’duizenden’’ (Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015). Hoewel het soms lastig 

kan zijn om een grote achterban te hebben (veel leden moeten worden geraadpleegd), is de 

participatie wel goed geregeld omdat er zoveel mensen worden gevraagd. De overige drie 

organisaties zijn stichtingen. Dit leidt ertoe dat zij te maken hebben met bewonerscommissies. De 

vereniging heeft: ‘’echt een achterban van huurders en dat is bij die andere, is dat altijd maar de 

vraag want het zijn een aantal commissies, maar over hoeveel mensen heb je het dan eigenlijk’’ 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015). De respondent wil hiermee aangeven dat 

de manier van werken tussen de huurdersbelangenorganisaties verschilt en de mate waarin zij een  

vertegenwoordigende functie vervullen ook.  Om meer eenheid te krijgen hebben ze dit jaar voor het 

eerst elkaars begroting ingezien en zijn (vrijwilligers) vergoedingen gelijk gesteld tussen de 

organisaties. Volgens respondent A leren de organisaties ook veel van elkaar, door elkaars 

documenten en werkwijzen in te zien. Dit zorgt voor transparantie (Persoonlijke communicatie, 

respondent A, 28 april, 2015).  

Deze vier organisaties komen, zoals eerder gezegd, samen in de huurdersraad. In tegenstelling tot de 

huurdersraad kunnen de huurdersbelangenorganisaties wel inhoudelijk discussiëren over 

onderwerpen (Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015). Uit het jaarverslag van 2014 

(Wonen Limburg, 2015) blijkt dat de woningcorporatie verschillende beleidsdocumenten aan de 

huurdersorganisaties heeft voorgelegd waarover de huurdersorganisaties konden adviseren. Dit laat 

zien dat de huurdersorganisaties wel kunnen discussiëren over onderwerpen, maar dat zij pas 

kunnen adviseren wanneer het beleid al is opgesteld. Toch hebben zij wel de ruimte om 

onderwerpen en problemen aan te kaarten. Een van de vier huurdersorganisaties is de Stichting 

Huurdersbelangen Zuid Limburg. Deze huurdersorganisatie (SHZL, n.d.) geeft aan dat zij zich inzet 

voor huidige en toekomstige huurders. Zij heeft adviesrecht bij beslissingen en maatregelen van 

Wonen Limburg. Daarnaast ziet de stichting erop toe dat afspraken worden nagekomen door Wonen 

Limburg. Dit laat zien dat er niet veel ruimte bestaat voor eigen inbreng van de stichting, maar zij 

alleen in kan gaan op onderwerpen en maatregelen die wonen Limburg opstelt.  
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Bovenstaand laat zien dat de huurdersbelangenorganisaties een adviesrol vervullen bij Wonen 

Limburg. Zij worden aan het eind van een proces betrokken en halen input op bij hun achterban 

voordat zij advies uitbrengen. De vorm van participatie die hierbij past, gekeken naar Pröpper (2009), 

is de adviseur eindspraak. Deze vorm van participatie geeft ruimte voor inbreng van huurders aan het 

eind van een proces. Wanneer beleid is opgesteld worden huurders betrokken om te vragen naar 

hun mening. Hierdoor is de invloed die kan worden uitgeoefend beperkt omdat het proces al in een 

ver stadium is.  

Lokaal niveau 
Op lokaal niveau bestaat participatie uit huurders die samenkomen in bewonerscommissies. Deze 

commissies overleggen over hun straat, buurt of complex en kaarten zaken aan die hen direct raken. 

Hun leefomgeving staat hierbij centraal. Deze commissies, maar ook individuele huurders, kunnen 

initiatieven indienen die de buurt verbeteren en op die manier ook bijdragen aan de leefomgeving. 

Twee fondsen van Wonen Limburg spelen hier op in. Ten eerste bestaat er een leefbaarheidsfonds. 

Dit is een klein bedrag wat kan worden ingezet voor kleine initiatieven in de wijk. Voorbeelden 

hiervan zijn extra verlichting in een hal of een extra bankje in een park. Daarnaast bestaat er een 

bewonersbudget. Deze is beschikbaar voor grotere initiatieven uit de wijk. Een voorbeeld hiervan is 

het opzetten van een buurtrestaurant door bewoners. Wonen Limburg speelt bij initiatieven een 

faciliterende rol. Zij faciliteert het initiatief door bijvoorbeeld budget, een ruimte beschikbaar te 

stellen of spullen waardoor het initiatief kan worden opgestart (Persoonlijke communicatie, 

respondent B, 21 mei, 2015). 

Het beschikbaar stellen van een budget is maatwerk, maar er bestaan wel enkele randvoorwaarden 

waaraan het initiatief moet voldoen wil zij kans maken op ondersteuning. Zo wordt er altijd gekeken 

of het project op termijn zelfvoorzienend is: ''want we zijn geen uitkeringsinstantie, daar waken we 

wel voor'' (Persoonlijke communicatie, respondent B, 21 mei, 2015). De woningcorporatie 

ondersteunt een project, echter blijft het initiatief bij de bedenker. Het is dus ook van belang dat die 

persoon zelfredzaam is en blijft participeren. Daarbij moet er een social return zijn. Dit houdt in dat 

het initiatief iets terugbrengt in de maatschappij. Wat dit precies is, kan verschillen. Zo kan een 

initiatief zorgen voor een sociale ontmoetingsplek waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan, maar 

ook voor een schonere leefomgeving waardoor de leefbaarheid wordt vergroot (Persoonlijke 

communicatie, respondent B, 21 mei, 2015).   

Op lokaal niveau bestaat er veel ruimte voor participatie. Huurders kunnen onderwerpen aandragen 

en daarbij ondersteuning krijgen in de zin van materiaal, personeel en financieel. Dit laat zien dat de 

rol van Wonen Limburg faciliterend is omdat zij de bewoner ondersteund bij haar initiatief. Toch 

bestaan er wel randvoorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen en beschikken bewoners niet 

over het gezag om te beslissen of een budget kan worden ingezet, dat blijft bij Wonen Limburg. 

Hierdoor kan de rol van de participant worden gezien als medebeslisser (Pröpper, 2009). Dit houdt in 

dat zij initiatief kan nemen en voor de uitvoering hiervan aansprakelijk kan zijn, echter worden daar 

wel randvoorwaarden aangesteld door het bestuur. 

  4.2.3. Voorwaarden 

In voorgaande paragraaf is uiteengezet hoe participatie vorm is gegeven binnen wonen Limburg. Nu 

wordt gekeken in hoeverre de voorwaarden voor participatie per niveau terugkomen in de praktijk. 
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Dit wordt uiteengezet in tabel 6. In deze tabel komt ook naar voren welke bestuursstijl centraal staat 

per niveau bij Wonen Limburg.  

Bedrijfsniveau 

De eerste voorwaarde van participatie is kunnen. Deze voorwaarde gaat in op of een huurder de 

competenties bezit om te kunnen participeren. De indicator die hiervoor is opgesteld bestaat uit het 

feit of een organisatie budget beschikbaar stelt voor huurders zodat zij een cursus kunnen volgen of 

externe ondersteuning in kunnen huren. Dit is het geval. Structurele huurdersorganisaties beschikken 

over budget om iemand in te huren of een opleiding te volgen. Zij hebben een overeenkomst 

afgesloten met Wonen Limburg waardoor zij in staat zijn ondersteuning te krijgen door meer kennis 

te vergaren (Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015)..  

De tweede voorwaarde, motieven, houdt in of een huurder wil participeren. Om dit te kunnen meten 

wordt er gekeken naar de diversiteit van onderwerpen en het feit of huurders zelf onderwerpen 

kunnen aankaarten waardoor participatie meer kan aansluiten bij hun interesses. Op bedrijfsniveau 

kan de huurdersraad onderwerpen aankaarten waar zij over wil praten met de woningcorporatie. De 

corporatie draagt daarnaast zelf ook onderwerpen aan. Sommige zijn elk jaar hetzelfde (bijvoorbeeld 

het jaarverslag), andere verschillen elk jaar. Hierdoor ontstaat er diversiteit aan onderwerpen 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015).  

De derde voorwaarde, ruimte, houdt in of een organisatie open staat voor invloed van bewoners. Ten 

eerste kan hierbij worden gekeken naar de positie van het bestuur tegenover participatie en 

daarnaast wordt er gekeken naar de het contact tussen de medewerkers  van Wonen Limburg en de 

huurders. Binnen Wonen Limburg neemt participatie een belangrijke plaats in. Het bestuur wil dat de 

mening van huurders wordt gehoord en dat zij goede adviezen kunnen geven zodat de 

woningcorporatie die kan overnemen. Op het moment is het zo dat wanneer een medewerker een 

nieuw plan presenteert, bij de directie of het bestuur, er wordt gekeken op welke manier de stem 

van de huurder een plaats heeft gekregen. Wanneer hierin niet is voorzien, moet de medewerker 

alsnog een participatie methode inzetten om huurders te betrekken. Doordat er veel nadruk op 

participatie ligt bij het bestuur (en de directie) worden medewerkers er op gewezen huurders te 

betrekken. Zij hebben echter verschillende ervaringen met participatie. Sommige medewerkers zijn 

er enthousiast over, andere vinden dat het vertragend werkt omdat zij in hun projectplanning ook 

rekening moeten houden met huurders. Toch moeten medewerkers huurders betrekken. Volgens 

respondent A is dit nog geen ´´gemeengoed´´. Zij zegt hierover: ‘’het blijft iedere keer toch 

herinneren van denk je eraan dat je er huurders bij betrekt, en hoe je dat gaat doen’’ (Persoonlijke 

communicatie, respondent A, 28 april, 2015). Dit laat zien dat het betrekken van huurders nog niet 

standaard gebeurd, maar dat medewerkers hier wel op worden gewezen. Wanneer er wordt gekeken 

naar de mogelijkheid van invloed uitoefenen is het volgens de voormalig voorzitter van het 

Gezamenlijk Overleg Huurdersorganisaties (voorloper van de huurdersraad) beter om mee te denken 

met de Wonen Limburg dan dwars te liggen. De voorkeur van de voormalige voorzitter gaat dan ook 

naar het harmoniemodel in plaats van het conflictmodel. Meedenken en overleggen is vaak 

productiever waardoor er dus beter kan worden voorzien in de belangen van de huurders. Op deze 

manier kan de raad dus meer invloed uitoefenen, dan wanneer er conflicten ontstaan (Dagblad de 

Limburger, 2015). Ook dienen medewerkers van Wonen Limburg per jaar aan te geven op welke 

momenten zij in contact staan met huurders. Elke medewerker helpt mee met projecten waarbij 
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huurders worden betrokken. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld de klantenpanels, de Dank je Wel dagen3 of 

bij de Wonen Limburg tour4.  

De vierde voorwaarde, uitnodiging, gaat in op het feit of huurders worden gevraagd te participeren 

en op welke manier ze worden gevraagd. Op bedrijfsniveau is er sprake van structurele participatie 

en tijdelijke vormen van participatie. Wanneer er sprake is van structurele participatie worden 

bewoners via de site uitgenodigd om mee te denken met Wonen Limburg. Zij worden niet persoonlijk 

benaderd. Bij tijdelijke participatie (de aanvullende vorm) worden huurders ook via de site benaderd. 

Wanneer er sprake is van een digitaal panel wordt de uitvraag eerst digitaal gedaan, waarbij veel 

huurders worden gevraagd om hun mening. Hierna kan het zijn dat er gericht mensen worden 

gevraagd om nog eens deel te nemen. Er  wordt dan gelet op de achtergrond van de participant en 

hoe hij met het onderwerp in verhouding staat. Met deze huurders wordt dan telefonisch contact 

opgenomen. Wanneer er sprake is van een klantenpanel worden er huurders opgebeld om te vragen 

of zij mee willen werken aan een onderzoek. Dit wordt gedaan door een extern bureau (Persoonlijke 

communicatie, respondent A, 28 april, 2015).  

De laatste voorwaarde, respons, houdt in of er terugkoppeling bestaat over de invloed van 

participatie. Het is de bedoeling dat huurders worden geïnformeerd over de voortgang van het 

proces. Respondent A van Wonen Limburg geeft aan dat per vorm verschilt in hoeverre er 

terugkoppeling bestaat. Wanneer een bewoner mee heeft gedaan aan een digitaal panel krijgt die 

persoon het rapport opgestuurd per e-mail. Daarnaast is het ook in te zien op de website. Ook 

wanneer er sprake is van een focusgroep wordt altijd aan de groep teruggekoppeld wat er uit de 

sessie is voortgekomen (per e-mail). De formele vorm van participatie (huurdersraad) koppelt alles 

terug naar de huurdersbelangenorganisaties. Deze organisaties koppelen het terug naar hun 

achterban. Dit doen zij via bericht op hun website. Wanneer een persoon niet participeert, kan zij via 

de site van Wonen Limburg of van de huurdersbelangenorganisaties zien welke onderwerpen ter 

sprake zijn geweest en in hoeverre participatie daaraan een bijdrage heeft geleverd (Persoonlijke 

communicatie, respondent A, 28 april, 2015). 

Wijkniveau 
Ook op regionaal niveau komt de eerste voorwaarde, kunnen, terug bij Wonen Limburg. Dit aspect 

gaat in op het feit of de woningcorporatie mogelijkheden biedt voor huurders om cursussen te 

volgen of externe ondersteuning te krijgen bij het geven van advies. Huurdersbelangenorganisaties 

hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wonen Limburg waardoor een lid van die 

organisatie de mogelijkheid heeft cursussen te volgen of externe ondersteuning in te huren. Hierdoor 

wordt de kennis over een onderwerp verbeterd en dit komt de kwaliteit van participatie ten goede 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015).  

                                                           
3
 Jaarlijks organiseert Wonen Limburg Dank je Wel Dagen. Tijdens deze dagen worden vrijwilligers in het 

zonnetje gezet door medewerkers van wonen Limburg (Wonen Limburg, n.dd). 

4
 Een andere manier om in verbinding te komen met de huurder is het project: ‘Limburg on tour’. Medewerkers 

van de corporatie gaan de wijk in om zo in contact te komen met de huurders. Zij nemen deel aan bijvoorbeeld 

een rommelmarkt. Op deze manier profileren zij Wonen Limburg, kunnen ze mensen advies geven en kunnen 

zij de dialoog aangaan (Wonen Limburg, n.dc). 
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Tabel 6. Aanwezigheid voorwaarden van participatie bij Wonen Limburg 

Niveau Kunnen Motieven Ruimte Uitnodiging Respons Bestuursstijl 

Bedrijfsniveau 
(adviseur 
beginspraak) 

Budget 
beschikbaar 
voor cursus 
of externe 
onder-
steuning 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bij 
structurele 
participatie 
via de site 
en bij 
tijdelijke 
participatie 
via e-mail 

Bij 
structurele 
participatie 
via de 
website en 
bij tijdelijke 
participatie 
via e-mail en 
via de 
website van 
Wonen 
Limburg 

Participatieve 
bestuursstijl 

Wijkniveau 
(adviseur 
eindspraak) 

Budget 
beschikbaar 
voor cursus 
of externe 
onder-
steuning 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bericht op 
de website 
van Wonen 
Limburg 

Bericht op 
de website 
van Wonen 
Limburg 

Consultatieve 
bestuursstijl  

Lokaal niveau 
(mede-
beslisser) 

Budget 
beschikbaar 
voor cursus 
of externe 
onder-
steuning 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bericht op 
de website 
van Wonen 
Limburg 

Bij een 
initiatief 
persoonlijk 
door middel 
van gesprek 
met een 
medewerker 
en bij 
structurele 
participatie 
via een 
bericht op 
de website 

Delegerende 
bestuursstijl 

 

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op of een huurder wil participeren. Hierbij is van belang of 

huurders onderwerpen kunnen aankaarten zodat dit de interesse van de huurder raakt. Dit is 

mogelijk op regionaal niveau. De huurdersbelangenorganisaties kunnen onderwerpen aandragen 

waarover zij willen praten met de woningcorporatie. Per jaar komen er sommige onderwerpen altijd 

terug, zoals de huurverhoging, maar daarnaast kunnen beide partijen onderwerpen aandragen 

waarover zij willen discussiëren. Op deze manier bestaan er dus ook veel verschillende onderwerpen 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015).  

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op of de organisatie open staat voor invloed. Zoals eerder 

gezegd neemt het bestuur en de directie de rol van huurders serieus. Dit blijkt uit het feit dat 
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medewerkers van Wonen Limburg erop worden gewezen wanneer zij niet de stem van de huurder 

betrekken bij projecten. Het betrekken van huurders is echter nog geen gewoonte waardoor het nog 

steeds aandacht behoeft binnen de organisatie. Respondent A geeft aan dat een goed idee zou zijn 

wanneer er bij een project standaard budget moet worden vrijgemaakt voor participatie. Zij zegt 

hierover:  

‘’in de begroting bijvoorbeeld zit wel al een aantal jaar een communicatiepost, dus iedereen 

die een project gaat uitvoeren staat wel standaard in de begroting van: denk je er ook aan 

dat je budget opneemt voor communicatie? Nu hebben we gezegd daar zou ook participatie 

in moeten komen van: denk je eraan dat je ook een budget opneemt en tijd voor 

participatie? ’’ (Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015).  

Dit citaat laat zien dat de organisatie bezig is om meer bewustzijn te creëren onder werknemers om 

huurders te betrekken. Hierin speelt het bestuur ook een belangrijke rol. 

De volgende voorwaarde, uitnodiging, houdt in of huurders worden gevraagd te participeren. Dit 

gebeurt via de website van Wonen Limburg. Daar wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn en 

hoe huurders kunnen participeren. Daarnaast hebben de huurdersbelangenorganisaties ook hun 

eigen website waar huurders worden uitgenodigd lid te worden (Persoonlijke communicatie, 

respondent A, 28 april, 2015). 

De laatste voorwaarde, respons, gaat in op of er terugkoppeling plaatsvindt naar de huurders over de 

resultaten van participatie. Dit komt in beperkte mate terug. Wanneer er is gediscussieerd over een 

onderwerp wordt dit teruggekoppeld. Aan de leden van de organisatie zal dit persoonlijk zijn tijdens 

een vergadering. De niet-leden worden via de website met een bericht op de hoogte gebracht 

(Persoonlijke communicatie, respondent A, 28 april, 2015). 

Lokaal niveau 
De voorwaarde, kunnen, gaat in op of de organisatie participatie van huurders ondersteund door het 

beschikbaar stellen van bijvoorbeeld budget of personeel. Hiervan is sprake omdat 

bewonerscommissies de mogelijkheid krijgen een cursus te volgen om kennis te vergaren. Daarnaast 

biedt de woningcorporatie ondersteuning bij initiatieven door het inzetten van budget, personeel en 

materiaal waardoor initiatieven van de grond kunnen komen (Persoonlijke communicatie, 

respondent B, 21 mei, 2015).  

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op de wil van huurders te participeren. Hierbij is het van 

belang of zij de mogelijkheid hebben om onderwerpen aan te kaarten. Dit is mogelijk op lokaal 

niveau omdat het gericht is op de leefbaarheid van een straat of complex. Dit ligt in de directe 

leefomgeving van een huurder waardoor hun interesse om te participeren wordt gewekt. Er bestaat 

dan ook veel ruimte voor onderwerpen en problemen die zij aandragen. Verschillende budgetten ten 

behoeve van de leefbaarheid spelen hierop in (Persoonlijke communicatie, respondent B, 21 mei, 

2015). 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op de mogelijkheid van huurders om invloed uit te oefenen. 

Hierbij wordt gekeken of de organisatie ook open staat voor participatie. Dit is voor elk niveau in 

principe gelijk. Zoals eerder gezegd krijgt participatie binnen Wonen Limburg veel aandacht. Doordat 

de directie en het bestuur per project bekijkt op welke manier de huurder is betrokken, wordt de 

plek van huurders binnen de organisatie verstevigd. Hoewel participanten op lokaal niveau niet veel 
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met het bestuur te maken hebben, huurders op beleidsniveau hebben dat meer, bestaat er wel de 

mogelijkheid om initiatieven in te dienen. Er zijn voorwaarden opgezet waarbinnen het initiatief 

moet dienen, maar er is ook veel ruimte voor flexibiliteit (Persoonlijke communicatie, respondent B, 

21 mei, 2015). 

De vierde voorwaarde, uitnodiging, komt ook terug op lokaal niveau. Wanneer er sprake is van 

structurele participatie worden bewoners via de site gevraagd mee te denken met Wonen Limburg. 

Daarnaast kunnen zij initiatieven indienen waarbij de woningcorporatie een ondersteunende rol 

speelt. Hiervoor worden bewoners niet persoonlijk uitgenodigd, maar op de website van Wonen 

Limburg wordt duidelijk gemaakt dat er budgetten bestaan voor initiatieven en dat deze ook ingezet 

kunnen worden (Persoonlijke communicatie, respondent B, 21 mei, 2015). 

De laatste voorwaarde, respons, houdt in of terugkoppeling bestaat over de resultaten van 

participatie. Wanneer een huurder een initiatief indient, krijgt zij in een persoonlijk gesprek te horen 

hoe het idee wordt opgepakt. Het kan ook zijn dat het niet wordt opgepakt omdat het project niet 

past binnen de kaders van het beleid, ook dit wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek. 

Terugkoppeling bij bewonerscommissies gebeurt door een bericht op de website te plaatsen van 

Wonen Limburg (Persoonlijke communicatie, respondent B, 21 mei, 2015). 

 

Bestuursstijl 

In deze paragraaf is beschreven hoe Wonen Limburg participatie vormgeeft in de praktijk en op 

welke manier de voorwaarden per niveau daarbij terugkomen. Het doel van participatie bij Wonen 

Limburg is inzicht krijgen in de mening en wensen van huurders. Daarnaast wil zij een 

representatiever beeld van haar huurders en  inspelen op legitimiteit. Zoals uit tabel 6 duidelijk 

wordt, bestaan er verschillende participatievormen van Pröpper (2009) waarbij ook verschillende 

bestuursstijlen kunnen worden onderscheiden. Deze bestuursstijlen verschillen in de mate van 

openheid waardoor de mogelijkheden van participatie en de invloed van huurders verschilt. Zoals uit 

de tabel naar voren komt heeft het regionale niveau de minst open bestuursstijl. Dit is de 

consultatieve stijl. De meest open bestuursstijl bestaat op lokaal niveau (de delegerende 

bestuursstijl), het bedrijfsniveau heeft een participatieve bestuursstijl. Deze bevindt zich wat betreft 

openheid tussen twee voorgenoemde niveaus in. In theorie zou dit betekenen dat de voorwaarden 

het meest terugkomen op lokaal niveau (dit is immers de meest open bestuursstijl) en dat de 

voorwaarden het minst terugkomen op regionaal niveau (de minst open bestuursstijl).  

 

Wanneer er wordt gekeken naar de invulling van de voorwaarden, valt op dat er geen grote 

verschillen zijn. Op basis van de theorie mag worden verwacht dat de voorwaarden op lokaal niveau 

in sterkere mate terug zouden komen dan op regionaal niveau omdat deze bestuursstijlen het meest 

verschillen in openheid. Het verschil is echter minimaal. Alleen bij de voorwaarde respons komt naar 

voren dat de terugkoppeling op lokaal niveau meer persoonlijk is dan op regionaal niveau. Deze 

minimale verschillen kunnen worden verklaard doordat elke voorwaarde op regionaal niveau 

terugkomt. Dit komt niet overeen met de operationalisering waarin wordt verondersteld dat niet alle 

voorwaarden terug zouden komen of heel minimaal. Doordat de invulling van de voorwaarden op 

wijkniveau (bij de consultatieve bestuursstijl) sterk is, worden de verschillen tussen de andere 

bestuursstijlen kleiner. Hierdoor ontstaat er een vertekend beeld.  
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Een ander opvallend aspect is dat bij Wonen Limburg sprake is van drie verschillende bestuursstijlen. 

Dit verschil zou kunnen worden verklaard doordat er op lokaal niveau meer ruimte bestaat voor het 

handelen van de professional en van de huurder. Wanneer er sprake is van een  initiatief moet de 

professional flexibel zijn en vrijheid hebben om op het idee in te spelen. Daarnaast moet de huurder 

vrijheid hebben om een initiatief in te dienen. Hierbij helpt een open bestuursstijl. Op een hoger 

beleidsniveau kunnen huurders hun idee aankaarten, maar niet uitvoeren zoals op lokaal niveau, 

waardoor de bestuursstijl minder open hoeft te zijn. In hoofdstuk vijf wordt het doel van participatie, 

de invulling van de voorwaarden en de gehanteerde bestuursstijlen van de verschillende 

woningcorporaties vergeleken. 

4.3. Talis 

Talis is een woningcorporatie in de omgeving van Nijmegen en Wijchen. Ze bezit ongeveer 14.000 

woningen en profileert zich sterk in het gebied waar zij actief is (Talis, 2014). 

  4.3.1. Doel van participatie 

Woningcorporatie Talis besteed aandacht aan participatie. Uit het jaarverslag van 2013 (Talis, 2014) 

blijkt dat de belangstelling voor het verbeteren van de relatie met de huurder groot is. Talis wil graag 

weten wat de wensen en ideeën zijn van haar huurders over de woning en woonomgeving. Om 

inzicht te krijgen in de mening van huurders, worden zij op verschillende manieren betrokken bij de 

organisatie (Talis, 2015). Het doel van participatie binnen Talis is volgens respondent C 

(beleidsmedewerker bij Talis) huurders invloed geven. Deze invloed kan tot uiting komen op 

beleidsniveau rondom het opzetten van beleid of de besluitvorming, maar ook op niveau van de wijk 

waar bewoners kunnen aangeven hoe de leefomgeving kan worden verbeterd. Wanneer Talis in 

gesprek gaat met huurders vormen de huurders een kritische sparringspartner. Zij belichten vaak een 

andere invalshoek waardoor zij anders tegen een onderwerp aankijken dan Talis. Het is daarom ook 

van belang dat wanneer er een besluit wordt genomen waar huurders het niet mee eens zijn, dat dit 

wordt uitgelegd zodat huurders wel begrijpen waarom een keuze is gemaakt. Zo ontstaat er begrip 

en is er meer sprake van samenwerking dan van: ‘’wij tegen hun, de grote corporatie’’ (Persoonlijke 

communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). 

De visie van Talis gaat in op haar verantwoordelijkheid als huisvester in het netwerk van wonen, zorg 

en welzijn. Hierbij staat het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen centraal. Haar 

missie richt zich op het bieden van steun: ‘’door middel van passende en betaalbare huisvesting aan 

klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoeften kunnen voorzien’’ (Talis, 2015, p.6). De 

woningcorporatie heeft daarbij vier ambities centraal staan. De eerste ambitie gaat in op het belang 

van de klant, waarbij Talis aangeeft dat zij luistert naar de klant en deze betrokken moet zijn bij de 

woonomgeving. De volgende ambitie richt zich op een vitale woonomgeving waar leefbaarheid en 

participatie centraal staan. De leefomgeving moet schoon en veilig zijn zodat bewoners met plezier 

kunnen wonen. Deze omgeving kan mede door henzelf worden gecreëerd. De derde ambitie gaat in 

op samenwerking tussen Talis en andere instellingen. Talis is zich ervan bewust dat zij een belangrijke 

rol speelt binnen de wijk en instellingen kan verbinden om tot oplossingen te komen waardoor de 

leefsituatie verbeterd. Ten slotte gaat de laatste ambitie in op de organisatie Talis waarin efficiency, 

effectiviteit en financiële balans centraal staan. De organisatie kijkt per jaar of zij op de juist koers zit, 

of dat zij die koers moet aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen (Talis, 2015). 
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Uit de ambities van Talis komt voort dat de organisatie ruimte geeft voor de inzichten van huurders. 

Participatie en leefbaarheid zijn daarvoor van belang. De huurder kan zelf bijdragen aan een schone 

leefomgeving door verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer er wordt gekeken naar de doelen die 

opgesteld zijn in het theoretisch kader (paragraaf 2.2.2.) komt naar voren dat deze overeenkomen 

met de twee modellen van Renn & Schweizer (2009). Het eerste model gaat in op de input die van 

belang is om alle invalshoeken te belichten zodat er een compleet beeld ontstaat over alle kennis en 

waarden. Het tweede model gaat in op  het belang van deliberatie. Wanneer argumenten worden 

uitgewisseld, begrijpen participanten elkaars standpunt en ontstaat er wederzijds begrip. Dit kan van 

belang zijn bij het invullen van de voorwaarden van participatie door de woningcorporatie. In de 

volgende paragraaf wordt gekeken welke participatie mogelijkheden er bestaan bij Talis en welke 

vorm van participatie volgens Pröpper (2009) daarbij past. In paragraaf 4.3.3. wordt ingegaan op de 

invulling van de randvoorwaarden.  

  4.3.2. Vormen van participatie 

Er zijn verschillende participatie mogelijkheden binnen de organisatie. Ten eerste maakt Talis verschil 

naar formele en informele participatie en daarnaast wordt er gekeken naar het niveau van 

participatie (bedrijfsniveau, wijkniveau of lokaal niveau). Dit wordt weergegeven in tabel 7. De 

verschillende niveaus worden nu toegelicht.  

Bedrijfsniveau 

Formele participatie op bedrijfsniveau bestaat uit het platform Accio , dat is opgericht in 2012. Tot 

2008 was formele participatie bij Talis opgezet door een huurdersvereniging. Hier ontstond echter 

intern onenigheid waardoor de vereniging werd opgeheven. Na een bezoek van de 

visitatiecommissie werd duidelijk dat Talis inspraak miste op haar beleid waardoor er gekozen is voor 

het opzetten van een nieuw platform op bedrijfsniveau. Dit is dus het platform Accio (Persoonlijke 

communicatie, respondent C, 22 mei, 2015).  Het doel van dit platform is om samen met: ‘’huurders 

en relevante partners kracht te ontwikkelen om samen te werken aan vitale en duurzame 

leefgemeenschappen waarbij we uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van 

huurders’’ (Talis, 2012, p.11). Huurders worden betrokken bij de totstandkoming van beleid en de 

uitvoering ervan. De bijdrage van huurders moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het beleid wordt 

vergroot en de uitvoering van beleid verbeterd (Talis, 2012). Accio is een gesprekspartner voor Talis 

en denkt mee over beleid. Op de site van het platform wordt aangegeven dat het platform in gesprek 

gaat met Talis over (organisatiebrede)onderwerpen die zij van belang vindt. Ook Talis kan bij Accio 

aangeven dat ze wil overleggen (Accio, n.db).   

Een bewoner kan lid worden van dit platform door zichzelf aan te melden via de website van het 

platform. Een onafhankelijke selectiecommissie (bestaande uit huurders van Talis en professionals 

die te maken hebben met Talis) beslist of een persoon de juiste capaciteiten bezit om in Accio plaats 

te nemen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het platform gewaarborgd en ontstaat er een kritische 

gesprekspartner die het beleid vanuit een andere invalshoek belicht dan Talis dat doet. Op dit 

moment bestaat het platform uit 14 leden, die om de vier jaar wisselen. Volgens respondent C: 

'’vertegenwoordigen de leden van het platform voor Talis huurders, maar vertegenwoordigen zij niet 

de huurders’’ (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). Hiermee wordt bedoeld dat 

het platform zich niet richt op representativiteit. Dit is volgens de organisatie niet haalbaar. Toch 

vormen de leden een goede afspiegeling van het werkgebied van Talis. De gebieden Wijchen en 

Nijmegen worden door participanten vertegenwoordigd zoals het woningbezit (resp. 1/3de en 2/3de 
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deel van het totale woningbezit) en daarnaast bestaat er een mix tussen mannen en vrouwen en 

verschil in leeftijd (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). Om actieve leden voor 

het platform te vinden, worden alle huurders van Talis persoonlijk uitgenodigd deel te nemen aan 

een werkconferentie. Tijdens deze conferentie wordt er input opgehaald bij de huurders over 

onderwerpen waarop Talis en Accio in gesprek zijn. Op deze manier kunnen alle huurders van Talis 

meedenken over het beleid (Accio, n.da).  

Tabel 7. Participatievormen Talis 

 

Naast formele participatie bestaat er ook informele participatie bij Talis. De verschillende vormen 

van informele participatie hebben als doel wensen en behoeften van klanten te inventariseren 

waardoor Talis daar op in kan spelen. Ten eerste bestaan er klanttevredenheidsonderzoeken. Deze  

gaan in op het feit of bijvoorbeeld zoeksystemen op de website klantvriendelijk zijn en of klanten 

goed worden geholpen binnen de organisatie. Dit gaat dus over de dienstverlening van Talis. 

Daarnaast bestaan er internetpolls. Deze worden gebruikt om de mening van huurders te vragen 

over bepaalde onderwerpen. Huurders krijgen stellingen voorgelegd en kunnen daarover hun 

mening geven. Deze participatie verloopt via internet. Binnen de woningcorporatie bestaat er een 

groep huurders die wordt benaderd voor tijdelijke vormen van participatie. Dit zijn 400 meedenkers. 

Respondent C: ‘’dat heet de bak van 400. Dat zijn mensen die ooit hebben gezegd: ik vind het best 

leuk om een keer mee te denken’’ (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). Deze 

huurders worden digitaal benaderd (via de mail) en worden gevraagd om hun mening te geven via 
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(Pröpper, 2009) 
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Bedrijfsniveau  Huurders invloed 

geven 
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Accio: structureel 

overleg over 

ontwikkelingen op 

bedrijfsniveau 

Tijdelijke vormen: 

inventariseren van 

behoeften van 

klanten als input voor 

beleid en activiteiten 

Wijkniveau Huurders invloed 

geven  

Adviseur 

beginspraak 

Bewoners- en  

activiteiten-

commissies 

Structureel overleg 

met commissie over 

complex gerelateerde 

onderwerpen. 

Lokaal niveau Huurders invloed 

geven  

Medebeslisser Indienen van 

initiatieven 

Initiatieven ten 

behoeve van 

verbeteren van de 

leefbaarheid 
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internet of deel te nemen aan klantenpanel. Een klantenpanel is een vorm van participatie die niet 

verloopt via internet. Deze bestaat uit een aantal huurders (rond de 12) die worden uitgenodigd om 

een avond te brainstormen over onderwerpen. Deze huurders worden geworven uit ‘de bak van 

400’. Doordat er bij deze participatievorm een gesprek bestaat tussen medewerkers en huurders is 

de participatie minder oppervlakkig dan wanneer het via internet verloopt. De medewerkers hebben 

bij persoonlijke gesprekken de mogelijkheid om dieper op een onderwerp in te gaan. Al deze 

tijdelijke vormen van participatie zorgen ervoor dat Talis inzicht krijgt in de mening van de huurder 

(Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015).  

De mate van invloed uitoefenen verschilt op bedrijfsniveau. Wanneer er sprake is van 

klanttevredenheidsonderzoeken, internetpolls of klantenpanels is dit vooral van belang voor de 

woningcorporatie om inzicht te krijgen in de verschillende meningen van huurders. Het platform 

Accio geeft meer bevoegdheden aan huurders. Onderwerpen binnen het platform worden enerzijds 

bepaald doordat ze jaarlijks terugkomen zoals bijvoorbeeld de begroting, anderzijds kunnen Talis en 

het platform onderwerpen aandragen waarvan zij het van belang vinden dat die worden besproken. 

Dit laat zien dat huurders in een vroeg stadium worden betrokken bij beleid van Talis. Zoals eerder 

gezegd komt uit het plan van Accio (Talis, 2012) voort dat de woningcorporatie uitgaat van eigen 

verantwoordelijkheid en eigen regie. Ook kan de huurder verantwoordelijk worden gehouden voor 

de uitvoering van beleid. Dit laat zien dat er veel openheid bestaat voor beïnvloeding van de 

woningcorporatie door huurders. De vorm van participatie die hierbij hoort is medebeslisser 

(Pröpper, 2009). Deze vorm van participatie houdt in dat participanten bevoegdheden kunnen 

krijgen en beslissingen nemen binnen randvoorwaarden die het bestuur heeft opgesteld. Dit komt 

bijvoorbeeld terug doordat de leden uit het platform Accio verantwoordelijk worden gesteld voor het 

organiseren van een werkconferentie. 

Wijkniveau 

Naast participatie op beleidsniveau bestaat er ook participatie op wijkniveau. Er bestaan formele 

bewoners- en activiteitencommissies die activiteiten organiseren en meedenken over verbeteringen 

aan complexen en woonomgevingen. Het zijn de ‘ogen en oren’ van de buurt. Activiteitencommissies 

houden zich bezig met het organiseren van een activiteit. Dit betekent dat er verschil kan zitten in de 

mate waarin zij actief is. Het ene jaar kan zij meer organiseren dan een ander jaar waarin zij minder 

organiseert. Daar bestaan geen regels voor. Bewonerscommissies daarentegen zijn actiever. Zij 

hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Talis waarin is vastgelegd over welke 

onderwerpen zij inspraak kunnen uitoefenen en waarover zij kunnen adviseren (Talis, 2014). Volgens 

respondent D (wijkadviseur bij Talis) moeten de onderwerpen waarover een bewonerscommissie wil 

adviseren betrekking hebben op de woning of de woonomgeving. Waar onderwerpen op 

bedrijfsniveau veelal te maken hebben met verhuurbeleid of woningtoewijzing, gaan onderwerpen 

op wijkniveau meer in op de samenleving. Bewonerscommissies stellen ook een begroting op. Talis 

beslist of de begroting goed is (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

Hoewel bewonerscommissies dus actiever zijn dan activiteitencommissies, blijkt uit de praktijk dat:  

‘’bewonerscommissies een uitstervend ras zijn. Bejaarde, grijze mannen die eigenlijk vanuit 

hun werkverleden doen wat ze altijd doen, namelijk leidingeven aan een team, maar nu in de 

wijk. Maar dat spreekt minder mensen aan. Er zijn ook alleenstaande moeders die ook 

ideeën hebben over de buurt, maar die geen behoefte hebben aan een structureel 
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overlegorgaan als een bewonerscommissie’’ (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 

juni, 2015).  

Dit laat zien dat niet alle huurders zich structureel willen inzetten voor een commissie. Zij kunnen het 

ook fijn vinden om eenmalig hun mening te laten horen, in plaats van ergens vast deel van uit te 

maken. Om hierop in te spelen kunnen bewoners ook initiatieven indienen. Op wijkniveau vragen 

bewonerscommissies bijvoorbeeld wel eens budget voor het organiseren van een activiteit. Deze 

activiteit moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit wordt later verder toegelicht 

(Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

Participatie op wijkniveau bestaat dus uit activiteiten- of bewonerscommissies. Deze vormen van 

participatie zorgen ervoor dat Talis weet wat er in de wijk speelt. De invloed die huurders kunnen 

uitoefenen is beperkt tot hun eigen woonomgeving. Leden hebben de mogelijkheid zelf 

onderwerpen aan te dragen. Daarnaast worden zij ook betrokken wanneer een beslissing effect heeft 

op hun woonomgeving. Zij zijn echter niet in staat om beslissingen te nemen of bevoegd om taken 

uit te voeren. De vorm van participatie die hierbij hoort is adviseur beginspraak (Pröpper, 2009). 

Deze vorm van participatie houdt in dat participanten advies kunnen geven en eigen problemen en 

oplossingen kunnen aankaarten. Dit is het geval bij participatie op wijkniveau.  

Lokaal niveau 

Talis speelt ook in op bewonersinitiatief. Er bestaan wijkbudgetten die bewoners kunnen inzetten 

voor leefbaarheidsprojecten. Bewoners bepalen hoe dit budget wordt ingezet, echter moet het wel 

een voordelige invloed hebben op de leefbaarheid van een wijk (Talis, 2013). Volgens respondent D 

zijn deze budgetten minimaal. Dit is ook terecht vindt hij, omdat het gefinancierd wordt vanuit de 

huuropbrengst. Het budget is bedoeld voor ideeën die binnen het concept: ‘’schoon, heel en veilig’’ 

passen (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). Deze randvoorwaarden zijn breed 

waardoor er veel ruimte bestaat voor verschillende initiatieven. Respondent D geeft verder aan dat 

er altijd wordt gekeken hoe de organisatie van het initiatief eruitziet. Het is niet de bedoeling dat 

enkele bewoners worden betrokken bij het initiatief, iedereen moet de gelegenheid krijgen mee te 

doen. Dit houdt in dat er wordt gekeken of de activiteit iets is: ‘’vanuit de familie die hun eigen 

feestje gesubsidieerd willen vanuit Talis of is het iets waarbij ze de niet vanzelfsprekende groep 

hebben geraadpleegd en de kans hebben geboden om mee te doen’’ (Respondent D, persoonlijke 

communicatie, 23 juni, 2015). 

Hoewel er steeds meer op zelfredzaamheid wordt ingespeeld door de woningcorporatie (maar ook 

door de overheid), neemt het aantal initiatieven af. Volgens respondent D heeft dit te maken met de 

individualisering waardoor mensen steeds meer alleen doen en er minder sociale cohesie in de wijk 

bestaat. Daarnaast is Talis ook minder aanwezig in de wijk. Enkele jaren geleden: ‘’waren we zelf 

ondernemer, dus activiteiten organiseren, faciliteren, initiëren. Vanuit die positie kregen we veel 

vragen en je merkt nu dat dat minder is’’ (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

Hierdoor worden er ook minder initiatieven ingediend. Ten slotte voelen mensen zich ook minder 

verantwoordelijk voor de hele buurt. Huurders zijn vooral bezig met: ‘’wat er in hun huis afspeelt. Op 

het moment dat het voor de voordeur is, is het van iedereen en dus van niemand in het bijzonder’’ 

(Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). Hierdoor neemt het aantal initiatieven ook 

af. 
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Verder geeft respondent D aan dat participatie nu, verschilt met participatie van een paar jaar 

geleden. Eerst nam de woningcorporatie meer de activiteitenrol op zich. Dit resulteerde erin dat 

medewerkers van de woningcorporatie besloten wat goed was voor de huurder en dat in de wijk 

realiseerde. Respondent D egt hierover: 

‘’Dat is ook vanuit de overheid gestimuleerd door de Vogelaarwijken. Vogelaar zei: ‘’jullie 

hebben geld en ambitie om wijken en buurten leefbaar te maken, doe dat niet alleen met de 

woning, maar met de wijk voorziening’’. Pimp de boel. Dat was leuk. Wij gingen zelf 

bedenken wat goed was voor de mens. Dat is nu voorbij. Dat is beter want wie zijn wij, die er 

niet wonen, om te oordelen wat goed is of niet voor de wijk. [...] Nu willen we initiatief bij de 

bewoners laten en faciliteren. Dus als iemand zegt: ik wil dit of ik vind dat, dan gaan we daar 

een gesprek mee hebben’’ (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

Dit laat zien dat de rol van de woningcorporatie veranderd. Zij besluiten niet meer wat goed is voor 

de huurder, dit moeten huurders zelf aangeven. Hiervan probeert Talis hen ook te overtuigen: dat 

het meer zin heeft voor huurders als zij samen met buren een project opzetten en Talis hierin 

faciliteert, dan dat Talis een project opzet. Bewoners hebben meer zicht op wat er speelt in de wijk 

en waaraan behoefte is.  

Bovenstaand laat zien dat er veel vrijheid bestaat bij het indienen van een initiatief. De 

randvoorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen zijn breed. Wanneer er sprake is van een 

initiatief, worden de initiatiefnemers aansprakelijk gesteld voor het uitvoeren van het idee. Talis 

speelt hierbij een faciliterende rol. De vorm van participatie die hierbij past is de vorm van 

medebeslisser (Pröpper, 2009). Er is sprake van de vorm medebeslisser wanneer huurders 

verantwoordelijk worden gesteld voor taken en wanneer zij de ruimte hebben onderwerpen aan te 

kaarten. Het bestuur stelt bij voorgenoemde raken wel randvoorwaarden op. Dit is in lijn met wat er 

bij Talis op lokaal niveau gebeurd.  

  4.3.3. Voorwaarden 

Nu duidelijk is geworden hoe participatie binnen woningcorporatie Talis wordt vorm gegeven, kan 

worden gekeken in welke mate de voorwaarden van participatie terugkomen in de praktijk. Dit wordt 

weergegeven in tabel 8. In deze tabel wordt ook de bestuursstijl gekoppeld aan de participatievorm. 

Bedrijfsniveau 

De eerste voorwaarde, kunnen, gaat in op het feit of een huurder de competenties heeft om te 

kunnen participeren. De indicator die hiervoor is opgesteld is of een organisatie budget beschikbaar 

stelt voor huurders zodat zij een cursus kunnen volgen of externe ondersteuning in kunnen huren. 

Talis ondersteunt haar huurders doordat budget vrij wordt gemaakt voor het volgen van cursus of 

een opleiding bij externe, zoals de Woonbond. Huurders krijgen daarvoor geen vast bedrag, maar 

kunnen dit aanvragen bij de woningcorporatie. Daarnaast kunnen zij ook aanvraag doen voor externe 

begeleiding bij de woningcorporatie (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). 

De tweede voorwaarde, motieven, houdt in of een huurder wil participeren. Om dit te kunnen meten 

wordt er gekeken naar de diversiteit van onderwerpen en het feit of huurders zelf onderwerpen 

kunnen aankaarten waardoor participatie meer kan aansluiten bij hun interesses. Binnen het 

platform Accio worden onderwerpen enerzijds aangedragen doordat ze jaarlijks terugkeren (zoals de 

begroting), anderzijds kunnen Talis en de huurders zelf onderwerpen aandragen waarvan zij vinden 
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dat die moeten worden besproken. Deze onderwerpen moeten wel te maken hebben met strategie 

en beleid. Kleinschalige onderwerpen worden niet meegenomen (Persoonlijke communicatie, 

respondent C, 22 mei, 2015). 

Tabel 8. Aanwezigheid voorwaarden van participatie bij Talis 

Niveau Kunnen Motieven Ruimte Uitnodiging Respons Bestuursstijl 

Bedrijfsniveau 
(medebeslisser) 

Budget 
beschikbaar 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bij 
structurele 
participatie 
via een 
persoonlijke 
brief en bij 
tijdelijke 
participatie 
via e-mail 

Bij 
structurele 
participatie 
via de 
website en 
bij tijdelijke 
participatie 
via e-mail en 
via de 
website van 
Talis 

Delegerende 
bestuurstijl 

Wijkniveau 
(adviseur 
beginspraak) 

Budget 
beschikbaar 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bericht op 
de website 
van Talis 

Bericht op 
de website 
van Talis 

Participatieve 
bestuursstijl 

Lokaal niveau 
(medebeslisser) 

Budget 
beschikbaar 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bericht op 
de website 
van Talis 

Persoonlijk 
door middel 
van gesprek 
met een 
medewerker 

Delegerende 
bestuursstijl 

 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op de mogelijkheden die de organisatie biedt om te 

participeren. Ten eerste kan hierbij worden gekeken naar de positie van het bestuur tegenover 

participatie en daarnaast wordt er gekeken naar de het contact tussen de medewerkers van Talis en 

de huurders. Het bestuur geeft huurders veel ruimte om mee te denken en zorgt ervoor dat 

medewerkers hen vanaf het begin van een proces betrekken. Respondent C (beleidsmedewerker) 

zegt hierover: ‘’wij schrijven liever het beleid samen met de huurders, dus zij krijgen bij ons maximale 

invloed ’’ (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). Toch wil dit niet zeggen dat er 

altijd overeenstemming bestaat tussen de woningcorporatie en de huurders. Soms zijn er conflicten, 

bijvoorbeeld als de woningcorporatie de huur wil verhogen en de huurders niet. Wanneer een 

conflict zich voordoet is het belangrijk om elkaar uit te kunnen leggen waarom er een keuze wordt 
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gemaakt. Dat levert begrip op. Dit wil echter niet zeggen dat er daarna wel overeenstemming komt. 

De nieuwe samenwerking, waarbij huurders vanaf het begin van een proces worden betrokken is 

voor beide partijen nieuw:  

‘’Het is wel heel erg lastig, zowel hier intern vinden sommige mensen het heel moeilijk, die 

schrijven al jaren beleidsstukken en die moeten nu samen met huurders en dat is heel erg 

leren, maar in Accio zitten ook een aantal huurders die zoiets hebben van ja: wij tegen de 

grote corporatie. Het is heel moeilijk voor mensen om de mindset te maken dat we eigenlijk 

alleen maar gezamenlijke belangen hebben. Wij werken hier niet in en een commerciële 

sector, maar voor de maatschappij. Dus het is voor ons logisch dat we met onze klanten 

samen willen werken. Maar dat is nooit eerder gebeurd. Het is voor alle kanten leren en 

moeilijk, maar daardoor super interessant’’ (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 

mei, 2015). 

Bovenstaand citaat laat zien dat het voor medewerkers en voor huurders wennen is om vanaf het 

begin samen te werken. Eerder werd beleid opgesteld door Talis en daarna konden huurders advies 

uitbrengen. Daar is nu verandering in gekomen en dat heeft te maken met meer openheid in de 

organisatie en het feit dat Talis openstaat voor beïnvloeding door huurders. Ook bestaat er nu meer 

contact tussen medewerkers en huurders. Volgens respondent C is het belangrijk om kennis te 

maken, dit hoeft niet zozeer op inhoudelijk vlak, maar meer om te kijken wie de huurder is en welke 

medewerkers er bij Talis werken (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). 

De vierde voorwaarde, uitnodiging, gaat in op het feit of huurders worden gevraagd te participeren. 

Voor het platform Accio krijgt elke huurder een persoonlijke brief waarin hij wordt uitgenodigd deel 

te nemen aan een jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het platform 

Accio en kunnen huurders zich daar ook voor aanmelden. Huurders worden dus via een persoonlijke 

brief uitgenodigd. Voor de informele vorm van participatie worden huurders per mail uitgenodigd 

mee te denken. Voor klanttevredenheidsonderzoeken en internetpolls kunnen huurders hun mening 

via internet geven. Klantenpanels houdt in dat huurders een avond meedenken. Zij worden hiervoor 

per mail uitgenodigd (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). 

De laatste voorwaarde, respons, houdt in of er terugkoppeling bestaat over de invloed van 

participatie naar de huurders. Wanneer er besluiten worden genomen op beleidsniveau komt dit op 

de website van Talis en op de website van het platform Accio te staan. Huurders worden hier niet 

persoonlijk over geïnformeerd. Bij informele participatie wordt er ook een bericht op de website van 

Talis geplaatst over wat er met de input van huurders is gedaan (Persoonlijke communicatie, 

respondent C, 22 mei, 2015). 

Wijkniveau 

De eerste voorwaarde, kunnen, gaat in op de competenties van de huurder. Er wordt gekeken of een 

bewoner de mogelijkheid krijgt om een cursus te volgen of externe in te schakelen. Wanneer een 

commissie een samenwerkingsovereenkomst met Talis heeft afgesloten, hebben de leden van die 

commissie recht op een cursus of ondersteuning door externen. Daarvoor wordt budget beschikbaar 

gesteld (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015).  

De tweede voorwaarde, motieven, houdt in of een huurder wil participeren. Wanneer hij zelf 

onderwerpen aan kan dragen vergroot dit de wil om te participeren. Bewonerscommissies kunnen 
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dit doen maar deze onderwerpen moeten wel binnen hun eigen leefomgeving passen. Wanneer het 

onderwerp meer gericht is op beleid of strategie, kunnen zij dit aankaarten bij het platform Accio, die 

dan het onderwerp op kan pakken (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op de mogelijkheden die een organisatie biedt voor huurders 

om te participeren. Wanneer er wordt gekeken naar de positie van het bestuur blijkt dat zij 

openstaat voor beïnvloeding van huurders. Op wijkniveau kunnen huurders invloed uitoefenen op de 

onderwerpen die van belang zijn op dat niveau. Deze hebben te maken met de directe leefomgeving 

van de huurder. Huurders worden vanaf het begin van een project in de wijk betrokken. Daarnaast 

bestaat er ook ruimte voor initiatieven waardoor huurders ook invloed kunnen uitoefenen. Voor de 

uitvoering van die ideeën worden zij dan verantwoordelijk gesteld (Persoonlijke communicatie, 

respondent D, 23 juni, 2015).  

De vierde voorwaarde, uitnodiging, gaat in op of een organisaties huurders uitnodigt te participeren. 

De invulling van deze voorwaarde is bij bewonerscommissies of activiteitencommissies minimaal. Er 

staat een bericht op de website dat huurders lid kunnen worden of een commissie kunnen oprichten 

(Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015).  

De vijfde voorwaarde, respons, houdt in of resultaten worden teruggekoppeld door de 

woningcorporatie. Dit gebeurt volgens respondent D niet structureel en niet actief. De respondent 

geeft aan dat de werkzaamheden steeds meer verschuiven naar individuele probleemgevallen, in 

plaats van het collectief helpen. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor terugkoppeling. Hij geeft aan 

dat er vanuit de medewerkers communicatie wel wordt gevraagd om resultaten uit de wijk, maar dat 

terugkoppeling (zoals het plaatsen van een bericht) niet structureel plaatsvindt (Persoonlijke 

communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

Lokaal niveau 

De eerste voorwaarde, kunnen, houdt in of de huurder wordt ondersteund bij participatie door de 

woningcorporatie. Op lokaal niveau gaat het vaak om individuele huurders zonder 

samenwerkingsovereenkomst. Zij hebben dan geen recht op het volgen van een cursus of 

ondersteuning van externen. De woningcorporatie stelt echter wel budget, materiaal en personeel 

beschikbaar wanneer de huurder een initiatief indient. In dit opzicht krijgt de huurder dus wel 

ondersteuning (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015).    

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op het feit of een huurder wil participeren. Doordat op 

lokaal niveau sprake is van het indienen van initiatieven kan een huurder zelf bepalen op welk thema 

hij dat doet. Het moet passen binnen de kaders: ‘’schoon, heel en veilig’’. Deze randvoorwaarden zijn 

breed waardoor er veel ruimte bestaat voor de invulling ervan (Persoonlijke communicatie, 

respondent D, 23 juni, 2015). 

De derde voorwaarde, ruimte, komt hier op dezelfde manier terug als bij de voorgaande niveaus. De 

huurder heeft echter minder te maken met het bestuur maar meer met een professional van Talis. 

Doordat er op lokaal niveau enkele (brede) randvoorwaarden bestaan waaraan het initiatief moet 

voldoen, bestaan er veel mogelijkheden voor de huurder om te participeren. Daarnaast laat dit ook 

zien dat Talis openstaat voor ideeën door niet teveel eisen te stellen aan het initiatief (Persoonlijke 

communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 
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De vierde voorwaarde, uitnodiging, houdt in of huurders worden gevraagd te participeren. Op de 

website van Talis staat dat huurders initiatieven kunnen indienen. Tijdens een persoonlijk gesprek, 

tussen de medewerker van Talis en de initiatiefnemer, wordt gekeken of het past binnen de eerder 

genoemde randvoorwaarden (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

De vijfde voorwaarde, respons, houdt in of resultaten worden teruggekoppeld. Op dit niveau vindt 

terugkoppeling plaats door middel van een persoonlijk gesprek. Vaak gaat het om een huurder met 

een idee waardoor het haalbaar is om dit in een persoonlijk gesprek toe te lichten waarom een 

initiatief wel of niet wordt ondersteund (Persoonlijke communicatie, respondent D, 23 juni, 2015). 

Bestuursstijl 

In deze paragraaf is beschreven hoe Talis inspeelt op participatie en in hoeverre de voorwaarden 

terugkomen in de praktijk. Het doel van participatie bij Talis is om haar huurders invloed te geven. 

Daarnaast geeft respondent C (beleidsmedewerker Talis) aan dat de input (van huurders) belangrijk 

is om een compleet beeld te krijgen over alle standpunten en dat door deliberatie wederzijds begrip 

ontstaat.  

Zoals uit tabel 8 blijkt, worden er twee verschillende bestuursstijlen van Pröpper (2009) gehanteerd. 

Op bedrijfsniveau en op lokaal niveau is er sprake van de delegerende bestuursstijl. Op wijkniveau 

wordt de participatieve bestuursstijl gehanteerd, welke minder open is dan de delegerende 

bestuursstijl. Dit verschil kan worden verklaard doordat op bedrijfsniveau sinds kort een nieuw 

platform bestaat, Accio, waar huurders in staat zijn invloed uit te oefenen en bevoegdheden op zich 

te nemen. Om dat te bereiken is een open bestuursstijl nodig. Ook op lokaal niveau is er de laatste 

jaren veel veranderd waarbij de nadruk is komen te liggen op initiatief bij bewoners en een 

faciliterende rol voor de woningcorporatie. Dit kan verklaren dat hierdoor de bestuursstijl meer open 

is dan op wijkniveau waar zich minder veranderingen hebben voorgedaan.  

Wanneer er wordt gekeken naar de invulling van de voorwaarden valt op dat er geen grote 

verschillen bestaan. Op basis van de theorie mag worden verwacht dat de voorwaarden op 

wijkniveau minder sterk terugkomen, dan op de andere niveaus, omdat daar de bestuursstijl het 

minst open is. Dit is het geval, echter zijn de verschillen minimaal. De eerste drie voorwaarden, 

kunnen motieven en ruimte, komen op elk niveau in dezelfde mate terug. De voorwaarden 

uitnodiging en respons verschillen per niveau. Op bedrijfsniveau verloopt de uitnodiging van 

huurders en respons meer persoonlijk dan op wijkniveau. Op lokaal niveau wordt de voorwaarde 

respons meer persoonlijk ingevuld dan op wijkniveau. Uit de operationalisering komt voort dat 

vooral op de laatste tweeen (uitnodiging en respons) kunnen verschillen omdat die in verschillende 

mate kunnen terugkomen. Dit komt dus ook overeen. In hoofdstuk vijf worden mogelijke 

verklaringen gegeven voor de invulling van de voorwaarden van participatie door woningcorporaties. 

Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende woningcorporaties waardoor 

duidelijk wordt of er overeenkomsten bestaan tussen de invulling van de voorwaarden en of deze 

resulteren in een bepaalde bestuursstijl.  

4.4. Woonstad Rotterdam 

Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie ontstaan uit een fusie tussen Nieuwe Unie en 

Woningbedrijf Rotterdam. De woningcorporatie bezit ruim 50.000 woningen door heel Rotterdam 

(Platform 31, n.d.).  
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  4.4.1. Doel van participatie 

Woonstad Rotterdam heeft sinds 2010 nieuw participatiebeleid. De aanleiding hiertoe was de fusie 

waaruit Woonstad Rotterdam bestaat. Het doel van participatie bestaat volgens Woonstad 

Rotterdam uit het laten beïnvloeden van activiteiten van de woningcorporatie door bewoners. Dit 

houdt niet alleen in dat bewoners de organisatie kan beïnvloeden, er moet gedeelde 

verantwoordelijkheid bestaan tussen de twee groepen om zo te werken aan een ‘’goede 

woonsituatie, leefbare wijken en een leefbare stad’’ (Woonstad Rotterdam, 2010, p.9).  

Het nieuwe participatievoorstel is gebaseerd op drie kansen en verbeterpunten. Ten eerste moet de 

kwaliteit van participatie verbeteren. Momenteel is het soms onduidelijk wat er precies met de 

inbreng van bewoners wordt gedaan en hoeveel invloed zij kunnen uitoefenen. Daarnaast stellen 

medewerkers van Woonstad Rotterdam zich soms nog teveel op als expert en hebben zij niet genoeg 

mandaat om bewoners daadwerkelijk invloed te geven. Bewoners daarentegen hebben soms niet de 

juiste vaardigheden om een goede gesprekspartner te zijn voor het bestuur en denken niet altijd 

vanuit algemeen belang. Dit zijn dus verbeterpunten voor de woningcorporatie. Ten tweede wil de 

woningcorporatie meer en verschillende bewoners betrekken. Binnen Rotterdam bestaan er veel 

verschillende etniciteiten en levensstijlen welke niet altijd worden vertegenwoordigd binnen het 

huidige participatiemodel. Daarbij hebben huurders- en bewonersorganisaties ook behoefte aan 

meer hulp zodat het werk kan worden verlicht en er nieuwe frisse ideeën kunnen ontstaan. Ten 

derde bestaat er een kans om de samenwerking tussen huurders, kopers, ondernemers en de 

woningcorporatie te versterken. Elke actor heeft belang bij een goede leefbaarheid binnen de wijk 

wat als basis kan dienen voor de samenwerking (Woonstad Rotterdam, 2010).  

Uit de missie van Woonstad Rotterdam komt voort dat zij zich inzet voor sterke buurten. De 

woningcorporatie focust zich op de stad Rotterdam en het aanbieden van betaalbare huisvesting aan 

groepen met een laag of middeninkomen. De gedachte bij de woningcorporatie bestaat dat een 

prettige, leefbare wijk goed is voor de bewoners omdat de leefomgeving hen beïnvloedt. Het is 

daarom van belang dat de ontwikkeling van de wijken wordt gevolgd, door middel van wijkvisies, 

zodat de woningcorporatie in kan grijpen wanneer zij dat nodig acht. Daarnaast stimuleert zij ook 

bewoners om zich in te zetten voor de wijk. Wanneer zij ideeën hebben voor verbeteringen, kan 

woonstad Rotterdam hen helpen om deze om te zetten in projecten (Woonstad Rotterdam, 2014).  

Sterke buurten en wijken staan bij Woonstad Rotterdam dus centraal. Om hierop in te spelen richt 

de woningcorporatie zich op 5 punten. Ten eerste zet Woonstad Rotterdam zich in voor het creëren 

van een omgeving waarin bewoners maximaal tot hun recht komen. Daarnaast wil zij de 

woonomgeving als geheel verbeteren waardoor de focus niet ligt op een individuele bewoner, maar 

op wijkniveau. Dit leidt ertoe dat niet de technische kwaliteit van woningen centraal staan, maar de 

kwaliteit van het wonen in het geheel. Ten derde wil de woningcorporatie bewoners ruimte geven 

om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving. Op deze manier worden bewoners 

meer zelfredzaam en verschuift de rol van de woningcorporatie van oplossend naar een faciliterende 

rol. Ten vierde is het belangrijk dat bewoners verbonden zijn met hun buurt. Wanneer er verbinding 

bestaat met de woonomgeving, zal een bewoner hier ook voor zorgen. Ten slotte heeft de 

woningcorporatie 3 randvoorwaarden opgesteld waaraan een goede woonomgeving moet voldoen. 

Dit zijn veiligheid, continuïteit en ontplooiing (Woonstad Rotterdam, 2014).  
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Uit deze thema´s komt naar voren dat de bewoner centraal staat bij de woningcorporatie. Niet alleen 

de kwaliteit van de leefomgeving is daarbij belangrijk, ook laat Woonstad Rotterdam merken dat de 

bewoner hieraan kan bijdragen. De rol van de woningcorporatie verandert waardoor er meer van de 

huurder wordt verwacht. Leefbare wijken worden gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid die 

bestaat tussen Woonstad Rotterdam en de huurders. Wanneer er wordt gekeken naar het doel van 

participatie staat Woonstad Rotterdam open voor beïnvloeding van huurders. Zij vindt het daarbij 

van belang om verschillende invalshoeken te belichten omdat er veel verschillende etniciteiten en  

levensstijlen bestaan in Rotterdam. Dit komt overeen met het functionalistische model van Renn & 

Schweizer (2009) waarbij zij ingaan op de verschillende input die nodig is om een compleet beeld te 

krijgen van een probleem. Om te kijken hoe op dit doel wordt ingespeeld, zal er in de volgende 

paragraaf eerst in worden gegaan op de mogelijkheden van participatie en de participatievorm van 

Pröpper (2009) die daarbij past. Vervolgens wordt ingegaan op de invulling van de randvoorwaarden 

en de gehanteerde bestuursstijl.  

 4.4.2. Vormen van participatie 

Binnen Woonstad Rotterdam bestaan er verschillende niveaus waarop participatie plaatsvindt, 

namelijk bedrijfsniveau, wijkniveau en lokaal niveau. Deze worden uiteengezet in tabel 9.  

 

Bedrijfsniveau 

De enige vorm van participatie op beleidsniveau is de klantenraad. Deze raad bestaat sinds 2010 en 

vervangt de oude traditionele participatiestructuur waarbij de huurdervertegenwoordiging een 

afvaardiging vormt vanuit bewonerscommissies op wijkniveau. Dit getrapte model zorgde ervoor dat 

participanten op bedrijfsniveau bestaan uit een homogene groep (vaak oude blanke mannen) wat 

niet overeenkomt met het klantenbestand van Woonstad Rotterdam. Volgens respondent E was het 

doel van het participatievoorstel: ‘’om die groep wat te gaan mixen, een wat meer gemengde groep 

te krijgen, om ook een beter gesprek tot stand te kunnen brengen’’. Dit gesprek verbeterd omdat er 

wordt ingegaan op: ‘’veel meer verschillende referentiekaders, dus dan heb je een completere input’’ 

(Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015).   

 

Verschillende huurders zijn met Woonstad Rotterdam in gesprek gegaan om te kijken hoe het 

nieuwe model eruit zou kunnen zien. Er is toen in overeenstemming besloten een model toe te 

passen waarbij participatie op bedrijfsniveau geen vertegenwoordigende functie heeft.  Hierdoor 

moeten huurders solliciteren naar een plaats in de klantenraad. Woonstad Rotterdam heeft een 

competentieprofiel opgesteld waaraan huurders moeten voldoen, zodat zij in staat zijn mee te 

kunnen praten over beleid en strategie. De selectiecommissie bepaalt of een huurder plaats mag 

nemen in de klantenraad. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en professionals 

die te maken hebben met Woonstad Rotterdam, maar geen deel uitmaken van de organisatie 

(Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015).   

 

Door verschillende huurders te betrekken (met bepaalde kwaliteiten en verschillende 

referentiekaders) verbetert de kwaliteit van participatie doordat er een completer beeld van de 

huurders ontstaat. De onderwerpen die binnen de klantenraad worden besproken houden verband 

met strategie en beleid. Uit een interview met een klantenraadslid komt naar voren dat de 

klantenraad haar eigen agenda bepaalt. Op het begin was dit soms lastig omdat zij teveel 

onderwerpen wilde bespreken, nu is zij meer in staat focus aan te brengen (Aedes, 2014). Woonstad 
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Rotterdam kan ook onderwerpen aandragen en daarnaast zijn er ook altijd een aantal onderwerpen 

die jaarlijks terugkomen (zoals de begroting). Huurders worden (door de komst van dit nieuwe 

participatiemodel) vanaf het begin van het opstellen van beleid betrokken. Dit geeft hen meer ruimte 

om invloed uit te oefenen (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). Uit het 

interview met het klantenraadslid blijkt ook dat de klantenraad in het voorstadium van beleid wordt 

betrokken waardoor de invloed, op papier, vrij groot is. De geïnterviewde geeft echter ook aan dat 

de klantenraad soms nog meer ruimte kan claimen. Als voorbeeld noemt zij de jaarlijkse 

huurverhoging waarbij Woonstad Rotterdam de aanbevelingen van de klantenraad niet heeft 

overgenomen (Aedes, 2014).  

 

Tabel 9. Participatievormen Woonstad Rotterdam 

 

Zoals eerder gezegd heeft de klantenraad geen vertegenwoordigende functie. Hierdoor is het 

belangrijk dat zij input ophaalt bij haar achterban. Om dit te bereiken organiseert zij per jaar enkele 

thema bijeenkomsten. Hiervoor worden huurders persoonlijk uitgenodigd en zijn er enkele 

medewerkers van Woonstad Rotterdam aanwezig die te maken hebben met dat onderwerp. Tijdens 

zo’n bijeenkomst wordt er gediscussieerd en komen verschillende meningen aan bod zodat er een 

compleet beeld ontstaat. Om focus aan te brengen qua onderwerpen en verantwoording af te leggen 

aan de achterban stelt de klantenraad een jaarplan op. Hieruit komt naar voren wat haar 

werkzaamheden dat jaar zijn geweest (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015).  

 

De klantenraad krijgt veel ruimte voor inspraak. Zij wordt aan het begin van een proces betrokken bij 

het opstellen van beleid. Daarnaast organiseert zij bijeenkomsten om input op te halen bij de 

huurders en stelt zij een jaarplan op. Dit laat zien dat zij verantwoordelijk is voor bepaalde taken 

 

Niveau 

Doel van 

participatie 

Vorm van 

participatie 

(Pröpper, 2009) 

Mogelijkheid 

van participatie 

Onderwerp 

Bedrijfsniveau  Laten 

beïnvloeden van 

activiteiten door 

huurders 

Medebeslisser Klantenraad  Bedrijfsbrede 

onderwerpen, 

voornamelijk over 

strategie  

Wijkniveau Laten 

beïnvloeden van 

activiteiten door 

huurders 

Medebeslisser Bewonersgroep 

en tijdelijke 

vormen 

Fysiek en sociaal 

beheer van de wijk, 

toekomstige 

ontwikkeling van de 

wijk, inzet participatie 

methoden in de wijk 

Lokaal niveau Laten 

beïnvloeden van 

activiteiten door 

huurders 

Medebeslisser Bewonerswerk-

groep en 

tijdelijke 

vormen 

Kwaliteit van 

woningen/complex, 

sociale leefkwaliteit, 

dienstverlening 
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evenals de uitvoering ervan. De vorm van participatie die hierbij past is medebeslisser (Pröpper, 

2009). Deze vorm geeft bevoegdheden aan een participant waardoor zij beslissingen kunnen nemen 

en taken kunnen uitvoeren.  

 

Wijkniveau 

Participatie op wijkniveau is breder opgezet dan participatie op bedrijfsniveau. Volgens respondent F 

(coördinator wijkbeheer Woonstad Rotterdam) is participatie geen doel maar een middel om 

verschillende belangen te horen en mensen te spreken. Op deze manier kan men: ‘’een kijkje nemen 

in elkaars werkelijkheid’’ (Persoonlijke communicatie , respondent F, 30 juni, 2015). Hierdoor wordt 

er gekeken naar het grotere geheel en kan er tot betere oplossingen worden gekomen. Voorheen 

heerste de gedachte binnen Woonstad Rotterdam dat participatie altijd nodig was, dat is nu 

veranderd. Nu wordt er gekeken naar hoe participatie de wijk kan verbeteren. Er bestaan tijdelijke en 

structurele vormen van participatie op wijkniveau. 

 

Tijdelijke vormen richten zich op het betrekken van verschillende bewoners en meer inzicht te krijgen 

in onderwerpen zodat behoeften, ideeën en belangen zichtbaar worden. De tijdelijke vorm van 

participatie verschilt per wijk en hangt af van de omstandigheden. Respondent F noemt als 

voorbeeld dat er in een wijk van Woonstad Rotterdam woningen werden gesloopt. Hierdoor 

ontstond er veel opstand onder de bewoners. Er is toen in opdracht van de gemeente Rotterdam een 

toneelstuk opgezet, wat fungeerde als: ‘’uitlaatklep voor bewoner’’ (Persoonlijke communicatie, 

respondent F, 30 juni, 2015). Hierdoor kregen bewoners de kans hun verhaal te vertellen en te delen 

met andere bewoners. Binnen Woonstad Rotterdam bestaat er geen leidraad voor verschillende 

participatievormen. Per project wordt gekeken waaraan behoefte is en welke vorm van participatie 

daarbij zou passen. Flexibiliteit staat dus centraal (Persoonlijke communicatie , respondent F, 30 juni, 

2015). 

 

De bewonersgroep is een structurele vorm van participatie. Dit houdt in dat de commissie een 

samenwerkingsovereenkomst heeft met Woonstad Rotterdam en zorgt voor agendering vanuit de 

wijk. Dit houdt in dat zij onderwerpen of problemen aankaart bij Woonstad Rotterdam. Daarnaast 

vervult de commissie de rol van procesbewaker, wat inhoudt dat zij in de gaten houdt welke 

participatiemethoden worden ingezet en of dit voldoende is, en legt Woonstad Rotterdam aan hen 

verantwoording of over haar wijkactiviteiten en wijkbeleid (Woonstad Rotterdam, 2010). De 

bewonersgroep dient een afspiegeling te zijn uit de wijk en haar kerntaak ligt bij het kenbaar maken 

van de verschillende belangen en perspectieven van de bewoners aan Woonstad Rotterdam. Om hier 

inzicht in te krijgen is het soms nodig dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin bewoners 

wordt gevraagd te participeren zodat alle invalshoeken in beeld worden gebracht. Er kan dan worden 

besloten (door bewoners) om rond een bepaald thema een extra (tijdelijke) bewonersgroep op te 

zetten die zich in een onderwerp verdiept of afspraken uitwerkt (Persoonlijke communicatie, 

respondent F, 30 juni, 2015).  

 

Participatie op wijkniveau heeft meer mogelijkheden dan participatie op bedrijfsniveau, echter wil dit 

niet zeggen dat er ook meer invloed kan worden uitgeoefend. Er zijn verschillende vormen van 

participatie mogelijk (tijdelijk en structureel). Bewoners kunnen onderwerpen aandragen en 

bijeenkomsten organiseren waardoor er meer inzicht wordt verkregen in alle verschillende 

meningen. Deze mogelijkheden laten zien dat huurders verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken en 
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dat zij deze ook uitvoeren. Hierdoor is er sprake van de participatievorm medebeslisser. Deze vorm 

van participatie houdt in dat huurders verantwoordelijk worden gesteld voor bepaalde taken en dat 

zij invloed kunnen uitoefenen doordat zij aan het begin van een proces worden betrokken (Pröpper, 

2009).  

 

Lokaal niveau 

Ten slotte vindt er participatie op complex/buurtniveau plaats. Het uitgangspunt daarbij is dat 

Woonstad Rotterdam met zoveel mogelijk huurders in contact wil staan. Zij ziet het dan ook als haar 

verantwoordelijkheid om bijeenkomsten te organiseren waar bewoners hun mening kunnen uiten. 

Dit doet zij minimaal eens per twee jaar. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn: een straatontbijt of 

een ontmoeting in een complex. Onderwerpen die op dit niveau centraal staan, zijn vaak fysieke 

onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de kwaliteit van de woning/complex, de sociale leefkwaliteit 

(woonafspraken en ontmoetingswensen), dienstverlening en ingrijpende vernieuwing 

(herstructurering). Wanneer er afspraken worden gemaakt kan er een tijdelijke bewonerswerkgroep 

ontstaan die zich bezighoudt met een bepaald thema (Woonstad Rotterdam, 2010). Respondent F 

geeft aan dat er in de praktijk niet veel bewonerscommissies op complexniveau bestaan. Vaak staat 

Woonstad Rotterdam in contact met individuele huurder (Persoonlijke communicatie, respondent F, 

30 juni, 2015). 

 

Naast het bij elkaar brengen van belangen en invalshoeken, bestaat er ook ruimte voor initiatieven. 

Per wijk is er een leefbaarheidsbudget beschikbaar welke wordt ingezet om de wijk te verbeteren. 

Wanneer bewoners gebruik willen maken van het budget moet hun initiatief passen binnen bepaalde 

randvoorwaarden. Respondent F (coördinator wijkbeheer) zegt hierover: 

 

‘’In Rotterdam wordt vaak gesproken over schoon, heel en veilig. We voegen daar vaak nog 

gezellig aan toe. […]. Op het moment dat er initiatieven binnenkomen, dan toets je of het 

daaraan voldoet. Van te voren maken we ook een begroting, daar houden we ruimte voor 

participatie, maar op het moment dat er weinig initiatieven binnenkomen proberen we zelf 

iets, of er bijvoorbeeld een achtertuin opgeknapt moet worden. Dan gaan we wel met 

bewoners in gesprek om te kijken hoe het er dan precies uit moet komen te zien’’ 
(Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015). 

Dit laat zien dat de randvoorwaarden breed opgezet zijn waardoor er veel ruimte bestaat voor 

initiatieven. Wanneer er geen initiatieven worden ingediend kan de woningcorporatie ook zelf een 

geschikt doel vinden voor het budget. Momenteel bestaat er een pilot waarbij een prijsvraag is 

uitgeschreven voor de uitgave van het participatiebudget. Bewoners kunnen initiatieven indienen 

waarop bewoners uit de wijk kunnen stemmen. Het idee met de meeste stemmen krijgt beschikking 

over het budget (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015).  

 

Bovenstaand laat zien dat er ook op complexniveau veel mogelijkheden zijn. De structurele vorm van 

participatie, in de vorm van bewonerscommissies, biedt mogelijkheid voor huurders hun stem te 

laten horen over hun complex. Zij kunnen onderwerpen/problemen aandragen waarvan zij vinden 

dat die moeten worden aangepakt. In de praktijk staat Woonstad Rotterdam meer in contact met 

individuele huurders dan met bewonerscommissies omdat commissies er niet veel zijn op 

complexniveau. Huurders kunnen ook initiatieven indienen. Hierbij bestaat er veel ruimte. Er zijn 
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enkele randvoorwaarden opgesteld door Woonstad Rotterdam waar het initiatief binnen moet 

passen, wil zij het initiatief kunnen faciliteren. De participatievorm waarvan sprake is op dit niveau, is 

medebeslisser (Pröpper, 2009). Huurders worden verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van 

taken. Dit kan zijn doordat zij input ophalen door een tijdelijke bewonerswerkgroep op te zetten 

rondom een thema, maar ook doordat een huurder zijn eigen initiatief uitvoert (ondersteunt door 

Woonstad Rotterdam). In de volgende paragraaf zal per niveau worden gekeken in welke mate de 

voorwaarden van participatie terugkomen.  

  4.4.3. Voorwaarden 

Uit voorgaande paragraaf is duidelijk geworden hoe participatie binnen Woonstad Rotterdam wordt 

vormgegeven. Nu wordt gekeken in hoeverre de randvoorwaarden van participatie terugkomen bij 

Woonstad Rotterdam en welke bestuursstijl er wordt gehanteerd. Dit wordt weergegeven in tabel 

10. 

 

Bedrijfsniveau 

De eerste voorwaarde, kunnen, gaat in op de competentie van de burger. Woonstad Rotterdam stelt 

voor elk niveau van participatie budget beschikbaar zodat huurders een cursus kunnen volgen om 

meer kennis te vergaren over bepaalde onderwerpen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen bij de 

Woonbond, maar ook bij Woonstad Rotterdam. Daarnaast krijgen huurders ook de mogelijkheid om 

externe ondersteuning in te huren van dit budget wanneer zij dat nodig achten (Persoonlijke 

communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). 

 

De tweede voorwaarde, motieven, houdt in of een huurder wil participeren. Om dit te kunnen meten 

wordt er gekeken naar de diversiteit van onderwerpen en het feit of huurders zelf onderwerpen 

kunnen aankaarten waardoor participatie meer kan aansluiten bij hun interesses. Op beleidsniveau 

dragen Woonstad Rotterdam en de klantenraad jaarlijks onderwerpen aan, waarvan zij vinden dat 

die aandacht behoeven. Daarnaast bestaan er onderwerpen die jaarlijks terugkeren, zoals 

bijvoorbeeld de begroting. De klantenraad is vrij om aan te geven over welke onderwerpen zij wil 

discussiëren. Deze onderwerpen moeten wel te maken hebben met beleid en strategie, ze kunnen 

niet lokaal gericht zijn, bijvoorbeeld op een bepaald complex of een bepaalde straat (Persoonlijke 

communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). 

 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op de mogelijkheden die de organisatie biedt om te 

participeren.  Hierbij wordt gekeken naar de positie van het bestuur tegenover participatie. Volgens 

respondent E (beleidsmedewerker bij Woonstad Rotterdam) is het belangrijk ervoor te zorgen dat 

alle medewerkers van Woonstad Rotterdam worden betrokken bij de klantenraad. De klantenraad 

gaat verder dan de overlegwet waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor samenwerking. De 

raad wordt in het beginstadium van een proces betrokken zodat beleid in cocreatie wordt opgezet. 

Voor medewerkers van de woningcorporatie is dit nieuw waardoor zij moeten wennen aan deze 

nieuwe mogelijkheden. Hierdoor is het van belang : ''dat iedereen die aangehaakt moet worden, dat 

die aangehaakt raakt want anders is het heel moeilijk om mensen ervan te doordringen dat ze ook 

iets met de klantenraad moeten doen'' (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). 

Met dit citaat bedoelt respondent E dat de hele woningcorporatie de klantenraad moet betrekken bij 

hun werkzaamheden. De klantenraad is niet iets waar alleen de medewerkers van participatie mee te 

maken hebben. De raad moet worden ‘gedeeld’ met de hele woningcorporatie en dat is alleen 
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mogelijk door medewerkers ervan bewust te maken de klantenraad te betrekken. Om dit bewustzijn 

te creëren: ''moet iemand met een flinke hiërarchische positie het ook belangrijk vinden, anders gaat 

niemand het doen'' (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). Hiermee wordt 

gedoeld op de bestuurder van Woonstad Rotterdam.  

 

Tabel 10. Aanwezigheid voorwaarden van participatie bij Woonstad Rotterdam 

 

 

Volgens respondent E let de bestuurder op de plaats van de klantenraad binnen een 

(beleid)onderwerp. De bestuurder wijst medewerkers erop dat wanneer de kant van de klantenraad 

niet belicht of onderbelicht wordt, dit moet veranderen. Dit is een belangrijke succesfactor omdat 

medewerkers van Woonstad Rotterdam zo worden gedwongen de klantenraad te betrekken bij hun 

werkzaamheden. Op deze manier krijgt de klantenraad een stevige positie binnen Woonstad 

Niveau Kunnen Motieven Ruimte Uitnodiging Respons Bestuursstijl 

Bedrijfsniveau 
(medebeslisser) 

Budget 
beschikbaar 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Voor de 
klantenraad 
via een 
persoonlijke 
brief  

Voor de 
klantenraad 
wordt een 
nieuwsbrief op 
de website van 
Woonstad 
Rotterdam 
geplaatst 

Delegerende 
bestuursstijl 

Wijkniveau 
(medebeslisser) 

Budget 
beschikbaar 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Structurele 
vorm 
worden 
bewoners 
niet 
uitgenodigd, 
tijdelijke 
vorm 
worden 
bewoners 
via de 
website 
uitgenodigd  

Via een digitale 
nieuwsbrief op 
de website 
gaat Woonstad 
Rotterdam in 
op resultaten. 
Bewoners-
commissies 
kunnen zelf 
ook resultaten 
communiceren  

Delegerende 
bestuursstijl 

Lokaal niveau 
(medebeslisser) 

Budget 
beschikbaar 

Participanten 
kunnen 
onderwerpen 
aandragen 
en deze zijn 
divers 

Bestuur kijkt 
naar de rol 
van 
participatie 
en elke 
medewerker 
moet in 
contact 
staan met 
huurder 

Bewoners 
worden niet 
uitgenodigd 
om te 
participeren 

Terugkoppeling 
gaat via 
nieuwsbrief 
per post of  
door een 
persoonlijk 
gesprek  

Delegerende 
bestuursstijl 
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Rotterdam (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). Ook uit het doel van 

participatie5 blijkt dat Woonstad Rotterdam openstaat voor beïnvloeding van huurders. 

 

De vierde voorwaarde, uitnodiging, gaat in op het feit of huurders worden gevraagd te participeren. 

De klantenraad stuurt elke huurder jaarlijks een persoonlijke brief waarin zij wordt uitgenodigd deel 

te nemen aan een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst haalt zij input op bij andere huurders zodat 

verschillende invalshoeken over een onderwerp worden belicht. Daarnaast wordt gesproken over 

wat de klantenraad doet en worden huurders uitgenodigd ook deel te nemen aan de klantenraad. 

Uitnodiging gaat dus middels een persoonlijke brief (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 

juni, 2015). 

 

De laatste voorwaarde, respons, houdt in of er terugkoppeling bestaat over de invloed van 

participatie. Wanneer er beslissingen worden gemaakt op beleidsniveau koppelt de klantenraad dit 

terug door een nieuwsbrief op de website te plaatsen. Deze nieuwsbrief is voor iedereen toegankelijk 

(Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). 

 

Wijkniveau 

De eerste voorwaarde, kunnen, gaat in op de competentie van de huurder en wordt gemeten door te 

kijken of huurders worden ondersteund bij participatie. Wanneer een huurder lid is van een 

commissie en een samenwerkingsovereenkomst heeft met Woonstad Rotterdam kan hij cursussen 

volgen. Ook krijgt hij de mogelijkheid om externe ondersteuning in te huren waardoor die persoon 

de huurder kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het geven van advies of het begrijpen van 

beleidsmaterie. Wanneer er sprake is van tijdelijke participatie hebben huurders deze mogelijkheid 

niet (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015).  

 

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op of een huurder wil participeren. Er wordt hierbij 

gekeken naar de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen en de mogelijkheden om te 

participeren. Op wijkniveau draagt Woonstad Rotterdam thema´s aan waarbinnen onderwerpen 

door bewoners kunnen worden aangekaart. Dit zijn bijvoorbeeld thema's als het fysiek en sociaal 

beheer van de wijk en de toekomst van de wijk. Wanneer onderwerpen dit niveau overstijgen 

kunnen bewoners deze aankaarten bij de klantenraad. De klantenraad kan dan op beleidsniveau 

bekijken wat met het vraagstuk kan worden gedaan (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 

juni, 2015). 

 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op de mogelijkheden die Woonstad Rotterdam biedt voor 

huurders om te participeren. Hierbij wordt gekeken naar de positie van het bestuur tegenover 

participatie. Eerder werd gezegd dat de bestuurder van Woonstad Rotterdam veel aandacht geeft 

aan participatie waardoor medewerkers worden gedwongen de klantenraad te betrekken bij hun 

werkzaamheden. Participatie op wijkniveau is niet opgezet per thema (zoals bij de klantenraad), 

maar per wijk. Dit houdt in dat per wijk wordt geïnventariseerd of participatie nodig is en wat voor 

vorm geschikt zou zijn. Wanneer een onderwerp wordt aangekaart op decentraal niveau wordt er 

gekeken welke medewerkers binnen Woonstad Rotterdam daarmee te maken hebben. Zij zijn dan 

                                                           
5
 Onder participatie verstaat Woonstad Rotterdam het laten beïnvloeden van activiteiten van de corporatie 

door bewoners (Woonstad Rotterdam, 2010).  
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aanwezig bij een bijeenkomst waarin het onderwerp wordt besproken. Volgens respondent F 

(coördinator wijkbeheer) worden bewoners aan de voorkant van een proces betrokken. Op deze 

manier: ‘’hebben ze zelf ook mee kunnen denken over goede oplossingen, dan komen ze minder snel 

in verweer ’’ (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015). Bewoners worden dus aan de 

voorkant van beleid betrokken, waardoor er dus invulling wordt gegeven aan de voorwaarde ruimte 

(Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015). 

 

De vierde voorwaarde, uitnodiging, houdt in of huurders worden gevraagd te participeren. Volgens 

respondent F worden bewoners alleen uitgenodigd voor participatie op bedrijfsniveau. Op decentraal 

niveau worden bewoners niet uitgenodigd voor de formele participatiestructuur (de 

bewonerscommissies). Wanneer er sprake is van de informele vorm van participatie (een tijdelijke 

vorm die bestaat uit enkele bijeenkomsten) worden bewoners wel uitgenodigd deel te nemen. Dit 

verloopt via de website (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015).  

 

De vijfde voorwaarde, respons, gaat in op of er terugkoppeling bestaat over de invloed van 

participatie. Respondent F geeft aan dat bewonerscommissies over eigen middelen beschikken om 

resultaten te communiceren naar de achterban. Zij kunnen dit doen tijdens een vergadering of door 

huurders te mailen. Wanneer Woonstad Rotterdam iets belangrijk vindt om dat te delen, dan melden 

zij dat in hun digitale nieuwsbrief. Dit is dus niet structureel, maar alleen wanneer de 

woningcorporatie het van belang vindt (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015).  

 

Lokaal niveau 

De eerste voorwaarde, kunnen, gaat in op de competentie van de huurder. Hierbij wordt gekeken of 

huurders worden ondersteund bij participatie. Wanneer een huurder deel uitmaakt van een 

commissie en een samenwerkingscontract afsluit kan hij een cursus volgen bij bijvoorbeeld de 

Woonbond en ondersteuning krijgen van externe professionals bij participatie. Individuele huurders 

kunnen dit niet omdat zij geen contract hebben afgesloten met Woonstad Rotterdam. Naast 

bewonerscommissies is er op complexniveau ook sprake van initiatief. Dit houdt in dat een huurder 

een idee kan indienen. Dit moet echter wel passen binnen de randvoorwaarden '’schoon, heel, veilig 

en gezellig'’ (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015). Wanneer het initiatief hieraan 

voldoet, wordt het beoordeeld op meer aspecten zoals wie van het idee profiteert en wie er bij 

worden betrokken. Als het idee hierbinnen past, krijgt de huurder ondersteuning van Woonstad 

Rotterdam. De woningcorporatie speelt dan een faciliterende rol. Zo kan zij budget, personeel of 

materiaal beschikbaar stellen zodat het initiatief kan worden uitgevoerd (Persoonlijke communicatie, 

respondent F, 30 juni, 2015). 

 

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op of een huurder wil participeren. Er wordt hierbij 

gekeken naar de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen. Dit is op lokaal niveau mogelijk. Vaak 

gaat participatie op complexniveau in op: ‘’wat er in fysieke zin met het complex gebeurt’’ 

(Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015). Dit houdt in dat bewoners mee kunnen 

beslissen over het inrichten van een buitenruimte of de kleur van een complex bepalen wanneer 

deze onderhoud nodig heeft. Wanneer huurders onderwerpen aandragen moeten deze gericht zijn 

op het complex. Wanneer het onderwerp breder is, kan een commissie op wijkniveau of de 

klantenraad op bedrijfsniveau het onderwerp aankaarten bij Woonstad Rotterdam. Daarnaast kan 

een huurder een initiatief indienen bij Woonstad Rotterdam. Wanneer dit aan bepaalde 



 

66 

voorwaarden voldoet kan hij ondersteuning verwachten. Dit laat zien dat een huurder altijd kan 

participeren naar een onderwerp waar zijn interesse ligt (Persoonlijke communicatie, respondent F, 

30 juni, 2015). 

 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op de mogelijkheden die de woningcorporatie biedt voor 

huurders om te participeren. Eerder kwam naar voren dat de bestuurder van Woonstad Rotterdam 

participatie belangrijk vindt en daardoor de klantenraad een stevige positie inneemt binnen de 

organisatie. Op complexniveau bestaat er ook veel ruimte voor participatie, echter blijkt dat van de 

structurele vormen van participatie op dit niveau (commissies) beperkt gebruik wordt gemaakt. 

Woonstad Rotterdam heeft vooral individuele contacten binnen een complex. Doordat er veel 

openheid bestaat, worden bewoners vanaf het begin van een proces betrokken. Op dit niveau 

bestaat er ook meer ruimte voor de professional (de wijkadviseur), die beoordeelt of een initiatief 

wordt ondersteund (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015).  

 

De vierde voorwaarde, uitnodiging, gaat in op of huurders worden uitgenodigd om te participeren. 

Dit is op complexniveau niet het geval. Alleen op centraal niveau worden huurders uitgenodigd om te 

participeren (Persoonlijke communicatie, respondent F, 30 juni, 2015).  

 

De vijfde voorwaarde, respons, gaat in op of er terugkoppeling bestaat over de invloed van 

participatie. Op complexniveau krijgen bewoners een nieuwsbrief per post waarin ontwikkelingen  

worden beschreven. De onderwerpen waarop participatie plaatsvindt hebben betrekking op de 

directe leefomgeving van mensen. Daarom wordt er soms ook voor gekozen om mensen persoonlijk 

in te lichten over eventuele veranderingen in het complex (Persoonlijke communicatie, respondent F, 

30 juni, 2015).  

 

Bestuursstijl 

In deze paragraaf is beschreven op welke manier Woonstad Rotterdam participatie vormgeeft en op 

welke manier zij de voorwaarden van participatie invult in de praktijk. Woonstad Rotterdam heeft als 

doel van participatie om haar activiteiten te laten beïnvloeden door huurders. Daarnaast vindt zij het 

belangrijk om input op te halen omdat er veel verschil bestaat in de achtergrond en levensstijl van de 

huurders. Zo ontstaat er een compleet beeld over de wensen en problemen van huurders.  

 

Zoals uit tabel 10 blijkt is er op elk niveau sprake van de delegerende bestuursstijl. De invulling van 

de voorwaarden zou hierdoor gelijk moeten zijn omdat deze resulteren in dezelfde bestuursstijl. Dit 

is echter niet het geval. De eerste drie voorwaarden (kunnen, motieven en ruimte) komen in 

dezelfde mate terug. De voorwaarden uitnodiging en respons verschillen. Op bedrijfsniveau worden 

huurders middels een persoonlijke brief uitgenodigd te participeren en wordt, wat betreft 

terugkoppeling, een nieuwsbrief op de website gezet. Op wijkniveau worden bewoners voor 

structurele vormen van participatie niet uitgenodigd en voor tijdelijke vormen van participatie wordt 

een bericht op de website geplaatst. Terugkoppeling verloopt via een digitale nieuwsbrief of wordt 

verzorgd door de bewonerscommissies zelf. Ten slotte worden huurders op lokaal niveau niet 

uitgenodigd, waardoor er geen sprake is van de voorwaarde uitnodiging. Terugkoppeling verloopt op 

dit niveau via een brief per post of in een persoonlijk gesprek. Er bestaan dus verschillen in de 

invulling van de randvoorwaarden, terwijl deze resulteren in dezelfde bestuursstijlen. 
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Wanneer er wordt gekeken naar de operationalisering komt terug dat de delegerende bestuursstijl 

zou moeten voorzien in elke voorwaarde, echter dat de sterkte van deze voorwaarden kan 

verschillen. Dit komt overeen met de invulling van de voorwaarden op bedrijfsniveau en op 

wijkniveau. Op lokaal niveau komt er echter een voorwaarde, uitnodiging, niet terug. Dit komt niet 

overeen met de theorie. In het volgende hoofdstuk worden er mogelijke verklaringen gegeven voor 

de invulling van de voorwaarden door de drie woningcorporaties en wordt er gekeken naar de 

gehanteerde bestuursstijlen en in hoeverre deze een resultaat zijn van de invulling van de 

voorwaarden. 
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5. Vergelijking tussen de cases 

 
In het vorige hoofdstuk zijn de woningcorporaties beschreven en is duidelijk geworden hoe zij de 

voorwaarden van participatie invullen in de praktijk. In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt 

tussen de verschillende cases. In paragraaf 5.1. wordt ingegaan op welke manier de verschillende 

voorwaarden terugkomen bij de woningcorporaties en welke mogelijke verklaringen hiervoor zijn. 

Om de overeenkomsten en verschillen tussen de woningcorporaties te verduidelijken wordt in tabel 

11 per niveau weergegeven wat het doel van participatie is, de gehanteerde bestuursstijl door de 

woningcorporatie en op welke manier er in een voorwaarde wordt voorzien. In paragraaf 5.2. wordt 

er niet per voorwaarde gekeken maar naar de gehanteerde bestuursstijl. Hierdoor wordt duidelijk of 

de mate waarin de voorwaarden voor participatie terugkomen, resulteren in een bepaalde 

bestuursstijl. 

5.1. Voorwaarden van participatie vergelijken 

  5.1.1. Kunnen 

De eerste voorwaarde, kunnen, gaat in op het feit of huurders genoeg competenties bezitten om te 

participeren. Om deze competenties te verbeteren kan de organisatie hierop inspelen door budget 

beschikbaar te stellen zodat huurders een cursus kunnen volgen of externe ondersteuning kunnen 

inhuren. Hierdoor kunnen huurders kennis vergaren over een onderwerp en zo betere adviezen 

opstellen. Deze voorwaarde wordt door elke woningcorporatie op elk niveau ingevuld. Dit laat zien 

dat de woningcorporaties het belangrijk vinden dat huurders zich kunnen ontwikkelen door meer 

kennis te vergaren. Enerzijds is dit goed voor de persoonlijke ontwikkeling van huurders, anderzijds 

zijn zij zo meer in staat kwalitatief betere adviezen te geven. Dit heeft een positieve uitwerking op 

het beleid omdat adviezen van huurders zo ook daadwerkelijk kunnen worden overgenomen door de 

woningcorporatie. Het volgen van een cursus of het inzetten van externe ondersteuning is dus niet 

alleen goed voor de huurder, ook de woningcorporatie profiteert hiervan doordat zij adviezen 

kunnen overnemen in hun beleid. Dit kan verklaren waarom de voorwaarde bij elke case aanwezig is.  

 

Het budget wordt niet beschikbaar gesteld voor elke huurder, er wordt onderscheid gemaakt naar 

vorm van participatie. Wanneer er sprake is van formele, structurele, participatie hebben commissies 

of verenigingen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de woningcorporatie wat hen 

recht geeft op budget voor het volgen van een cursus (dit geldt voor elke woningcorporatie). 

Wanneer er sprake is van tijdelijke participatie wordt er geen samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten met de huurder waardoor er ook geen budget beschikbaar wordt gesteld. Dit verschil kan 

worden verklaard doordat een woningcorporatie profijt wil hebben van de ‘investering’ die zij doet in 

de huurder. Het zou voor een woningcorporatie geen meerwaarde hebben wanneer een huurder een 

cursus volgt, maar na eenmalige participatie stopt. De kennis die hij op heeft gedaan tijdens een 

cursus kan hij zo niet meer in de praktijk brengen, waar de woningcorporatie profijt van heeft. De 

organisatie voorkomt dit doordat een samenwerkingsovereenkomst recht geeft op budget voor een 

cursus of ondersteuning. Deze wordt afgesloten voor een bepaalde tijd waardoor participatie vast 

wordt gelegd. Concluderend kan worden gezegd dat elke case dus voorziet in het beschikbaar stellen 

van budget, en dus in de voorwaarde ‘kunnen’.  
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Tabel 11. Vergelijking van de cases 
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5.1.2. Motieven 

De tweede voorwaarde, motieven, gaat in op de wil van de huurder om te participeren. Voor een 

woningcorporatie is dit moeilijk te beïnvloeden omdat het gaat over de intrinsieke motivatie van een 

huurder zich ergens voor in te zetten. Woningcorporaties kunnen hier wel op inspelen door 

bewoners te interesseren door verschillende onderwerpen aan te bieden waarop participatie 

mogelijk is. Ook geven zij ruimte aan huurders doordat huurders onderwerpen kunnen aandragen 

die binnen hun interesse liggen. Dit aspect komt terug bij elke case. Dit kan worden verklaard 

doordat huurders worden gemotiveerd te participeren wanneer onderwerpen binnen hun interesses 

liggen. Respondent C (beleidsmedewerker Talis) gaat hier ook op in. Zij geeft aan dat een huurder 

vooral participeert wanneer een onderwerp die persoon interesseert (Persoonlijke communicatie, 

respondent C, 22 mei, 2015). Interesse is  dus een hele belangrijke motivatie voor mensen om te 

participeren en hun mening te geven. Respondent H (beleidsmedewerker van de Woonbond) geeft 

aan dat huurders participeren omdat zij zeggenschap willen over hun eigen woonsituatie. Huurders 

willen invloed hebben op hun wijk en zo verbeteringen doorvoeren of oplossingen voor problemen 

aankaarten. Om dit te bereiken is het volgens hem ook nodig dat participanten onderwerpen kunnen 

aandragen (Persoonlijke communicatie, respondent H, 16 juni, 2015). Ten slotte geven de 

woningcorporaties aan dat zij inzicht willen in de mening van huurders. Hierin kan worden voorzien 

door hen vragen te stellen over bepaalde onderwerpen, maar daarbij is het ook heel belangrijk dat 

bewoners zelf problemen kunnen aankaarten. Op deze manier krijgt de woningcorporatie inzicht in 

wat er speelt in de leefomgeving van bewoners en kunnen zij hierop in spelen waardoor de 

leefbaarheid verbeterd. Dit kan dus ook verklaren waarom deze voorwaarde bij elke case terugkomt.  

 

Kortom, elke woningcorporatie geeft de mogelijkheid aan huurders onderwerpen aan te dragen. Het 

niveau van participatie (bedrijfsniveau, wijkniveau of lokaal niveau) heeft wel invloed op het soort 

onderwerpen dat kan worden aangedragen. Op bedrijfsniveau is het niet de bedoeling dat: ‘’mensen 

over hun eigen kraan praten’’ (Persoonlijke communicatie, respondent C, 22 mei, 2015). Hiermee 

wordt bedoeld dat onderwerpen op bedrijfsniveau niet lokaal gericht mogen zijn maar moeten gaan 

over beleid en strategie. Het onderwerp wat een participant aandraagt moet dan ook passen bij het 

niveau van participatie. Op lokaal niveau kunnen participanten dus wel onderwerpen aandragen die 

betrekking hebben op hun eigen woonomgeving. Wanneer een onderwerp niet geschikt is voor het 

niveau waar de huurder actief is, kan die persoon dit aangeven aan een commissie op een ander 

niveau, die het dan bespreekt met de woningcorporatie.  

  5.1.3. Ruimte 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op of een organisatie open staat voor beïnvloeding door 

participanten. Hierbij is van belang hoe het bestuur tegenover participatie staat omdat zij bepaalt 

waar in het bedrijf prioriteiten worden gelegd. Op deze manier oefent het bestuur invloed uit op de 

mate van het betrekken van huurders door medewerkers. Deze voorwaarde kan worden beschouwd 

als de belangrijkste voorwaarde van de vijf voorwaarden die de omstandigheden van participatie 

verbeteren. Wanneer een organisatie niet openstaat voor beïnvloeding, heeft participatie van 

huurders ook niet veel nut. Volgens respondent G (adviseur op het gebied van strategie en 

participatie) bepaalt het bestuur wat de waarde is van participatie. Hij zegt hierover: ‘’als een 

bestuurder enkel accenten op het financiële legt, dan ben je het kwijt. Dus de balans tussen 

maatschappij en financiën moet heel erg aanwezig zijn’’ (Persoonlijke communicatie, respondent G,  

8 mei, 2015). Dit laat zien dat het bestuur veel invloed uitoefent. Ook andere respondenten geven dit 
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aan. Volgens respondent E (beleidsmedewerker Woonstad Rotterdam) is de bestuursvoorzitter 

bijvoorbeeld een: ‘’belangrijke succesfactor’’ voor het betrekken van huurders (Persoonlijke 

communicatie, respondent E, 15 juni, 2015).  

Bij elke woningcorporatie wordt er door een respondent aangegeven dat het bestuur openstaat voor 

participatie. De bestuursstijlen die door de woningcorporaties worden gebruikt zijn ook veelal open. 

Het meest duidelijk komt dit terug bij woonstad Rotterdam. Bij elk niveau van participatie wordt de 

delegerende bestuursstijl gehanteerd. Bij deze woningcorporatie is, vergeleken met de andere 

woningcorporaties, sprake van de meeste openheid. Zoals eerder gezegd bevindt Woonstad 

Rotterdam zich in een experimentele fase. Dit houdt in dat zij nieuwe vormen van participatie 

uitprobeert. Dit komt tot uiting bij de klantenraad die in samenwerking met huurders is opgericht. Bij 

Talis is er ook sprake van een nieuw participatiemodel op bedrijfsniveau (het platform Accio bestaat 

sinds enkele jaren). Hierbij hanteert Talis een delegerende bestuursstijl. Deze bestuursstijl komt ook 

terug op lokaal niveau. Op wijkniveau wordt er gebruik gemaakt van een participatieve bestuursstijl. 

De bestuursstijlen die door Woonstad Rotterdam en Talis worden gebruikt zijn dus heel open. Dit kan 

worden verklaard doordat de cases binnen dit onderzoek zijn uitgekozen op bepaalde kenmerken. 

Een kenmerk daarvan was dat er sprake moest zijn van nieuw participatiebeleid. Om dit te 

ontwikkelen heeft de organisatie een open houding nodig omdat huurders zijn gevraagd het model 

vanaf het begin mee te ontwikkelen.  

Bij Wonen Limburg zijn de bestuursstijlen minder open. Daar is een keer sprake van een delegerende 

bestuursstijl. Dit is op lokaal niveau (waar veel ruimte is voor het initiatief van de huurder). Op 

wijkniveau is er sprake van de consultatieve bestuursstijl en op bedrijfsniveau van de participatieve 

bestuursstijl. Toch wil dit niet zeggen dat huurders daar minder invloed uit kunnen oefenen. Wonen 

Limburg zet namelijk vaak aanvullende, informele, vormen van participatie in. Dit doet zij vooral op 

bedrijfsniveau (waar sprake is van de participatieve bestuursstijl). Hierdoor worden huurders ook op 

een andere manier betrokken dan alleen door de formele vorm van participatie. Woonstad 

Rotterdam maakt bijvoorbeeld geen gebruik van tijdelijke vormen op bedrijfsniveau. Talis doet dit 

wel, echter is dat vooral een middel voor haarzelf om te kijken naar bijvoorbeeld de opzet van haar 

dienstverlening.  

Elke woningcorporatie geeft dus aan dat het bestuur een belangrijke plaats inneemt bij het 

betrekken van huurders bij het beleid. Zij bepaalt waar binnen de organisatie prioriteiten worden 

gelegd. Door een open bestuursstijl te hanteren zou er, volgens de theorie, ook ruimte moeten 

bestaan voor huurders. Hoe opener deze bestuursstijl is, hoe meer ruimte er ontstaat. In dit opzicht 

zouden Woonstad Rotterdam en Talis meer openstaan voor huurders, dan Wonen Limburg waar 

minder open bestuursstijlen worden gehanteerd.  

 5.1.4. Uitnodiging 

De voorwaarde uitnodiging gaat in op het feit of bewoners worden gevraagd te participeren door de 

woningcorporatie. Wanneer dit het geval is, is het ook van belang te kijken naar de wijze waarop dit 

gebeurd. Er kan sprake zijn van uitnodiging door een bericht te plaatsen op de website van de 

betreffende woningcorporatie, maar huurders kunnen ook persoonlijk worden uitgenodigd (per brief 

of e-mail) om te participeren. Bij deze voorwaarde geldt dat wanneer de manier van vragen 

persoonlijk is, dit beter is dan een algemeen bericht op de website, omdat huurders waarschijnlijk 

meer geneigd zijn te participeren wanneer zij persoonlijk worden gevraagd.  
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Deze voorwaarde wordt per case verschillende ingevuld. Op bedrijfsniveau worden huurders een 

keer door middel van een nieuwsbrief gevraagd bij Wonen Limburg. Woningcorporatie Talis en 

Woonstad Rotterdam vragen huurders op persoonlijke wijze, door middel van een brief, om te 

participeren. Deze persoonlijke manier van uitnodigen kan worden verklaard doordat participatie op 

beleidsniveau gaat over beleid en strategie. Om daarover een gesprek te voeren is er volgens 

respondent E (beleidsmedewerker Woonstad Rotterdam): ‘’een heel ander type mens  nodig’’ dan op 

wijkniveau of op lokaal niveau (Persoonlijke communicatie, respondent E, 15 juni, 2015). Het vergt 

andere capaciteiten wanneer iemand over grootstedelijke problemen nadenkt en beleidstukken leest 

dan wanneer een huurder praat over zijn eigen woonomgeving. Talis en Woonstad Rotterdam 

gebruiken op beleidsniveau dan ook een competentieprofiel om huurders te vinden met de 

benodigde capaciteiten. Hierdoor kan het lastig zijn om geschikte huurders te vinden. Door elke 

huurder op een persoonlijke manier uit te nodigen wordt de kans vergroot om geschikte huurders te 

vinden die willen participeren. Dit kan een verklaring zijn waarom deze voorwaarde op beleidsniveau 

sterk naar voren komt.  

 

Op wijkniveau worden bewoners via de website uitgenodigd. Woonstad Rotterdam maakt hierbij 

verschil naar vorm van participatie: zij nodigt voor de formele vorm van participatie geen huurders 

uit en voor de tijdelijke vorm van participatie plaatst zij een bericht op de website. Participatie op 

wijkniveau vergt geen specifieke competenties van huurders waardoor elke huurder kan deelnemen. 

Hierdoor bestaan er ook veel bewonerscommissies, terwijl er op bedrijfsniveau maar een formeel 

orgaan actief is. Dit kan erin resulteren dat de woningcorporatie het niet nodig vindt om bewoners 

persoonlijk uit te nodigen, maar enkel een bericht op de website plaatst om te laten weten dat het 

mogelijk is een bewonerscommissie te starten. Dit kan verklaren waarom de voorwaarde uitnodiging 

op wijkniveau minder sterk terugkomt dan op bedrijfsniveau.  

 

Op lokaal niveau worden huurders bij Wonen Limburg en Talis via de website uitgenodigd en bij 

Woonstad Rotterdam worden bewoners niet uitgenodigd. Dat deze voorwaarde op lokaal niveau 

minimaal terugkomt kan worden verklaard doordat op lokaal niveau het vaak om initiatief gaat van 

de huurders. De woningcorporatie speelt hierbij een faciliterende rol waardoor het niet helemaal 

logisch zou zijn wanneer de woningcorporatie een persoonlijke brief stuurt met de vraag of een 

huurder een initiatief wil indienen. Dit initiatief dient juist van de huurder te komen.  

 

Duidelijk wordt dat deze voorwaarde door de woningcorporaties verschillend wordt ingevuld. Dit laat 

zien dat zij deze voorwaarde wellicht minder van belang vinden in vergelijking met de vorige drie 

voorwaarden, die elk sterk terugkomen.  

 5.1.5. Respons 

De laatste voorwaarde, respons, gaat in op of een organisatie de resultaten van participatie 

terugkoppelt aan huurders. De manier waarop er wordt teruggekoppeld kan, net zoals bij de vorige 

voorwaarde, verschillen. Er kan sprake zijn van een algemeen bericht op de website, maar ook van 

een persoonlijke brief aan de huurders of een persoonlijk gesprek. Wanneer een persoon 

participeert of zich inzet wil hij iets bereiken. Volgens respondent G (adviseur op het gebied van 

strategie en participatie) moet iedereen iets terugkrijgen bij participatie: ‘’de corporatie moet zien 
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dat het zin heeft en die huurders moeten ook zien dat er naar hun geluisterd wordt en dat er iets 

mee gebeurd’’ (Persoonlijke communicatie, respondent G, 8 mei, 2015). 

 

Uit tabel 11 komt naar voren dat terugkoppeling op bedrijfsniveau grotendeels op dezelfde manier 

verloopt. Voor structurele participatie wordt er een bericht of nieuwsbrief op de website van de 

woningcorporatie geplaatst. Wanneer er sprake is van tijdelijke participatie (dit is bij Wonen Limburg 

en Talis het geval) worden de resultaten teruggekoppeld per e-mail. Dit verschil kan worden 

verklaard doordat er (vaak) minder huurders meedoen bij tijdelijke participatie waardoor 

terugkoppeling mogelijk is via e-mail. Wanneer resultaten worden teruggekoppeld van de formele 

vorm van participatie is dat van belang voor alle huurders waardoor het makkelijker is een bericht op 

de website te plaatsen. Dat bericht is op deze manier voor elke huurder toegankelijk. 

 

Op wijkniveau worden de resultaten van participatie teruggekoppeld door een bericht te plaatsen op 

de website van de betreffende woningcorporatie. Daarnaast koppelen bewonerscommissies bij 

Woonstad Rotterdam ook resultaten terug aan huurders. De onderwerpen die op wijkniveau van 

belang zijn, zijn gericht op de leefomgeving van de huurders. Huurders zullen dus meer direct te 

maken krijgen met de gevolgen van een beslissing op wijkniveau, dan een besluit op bedrijfsniveau 

wat zich meer bezighoudt met het beleid van de woningcorporatie. Hierdoor is het opvallend dat de 

manier van terugkoppeling op bedrijfsniveau en op wijkniveau overeenkomen, omdat de 

onderwerpen op wijkniveau meer impact hebben op de leefomgeving van de huurder. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat het lastig is om elke huurder van een woningcorporatie te informeren over een 

beslissing in zijn leefomgeving. Dat zou de woningcorporatie wellicht meer als een taak van de 

bewonerscommissie kunnen zien.  

 

Terugkoppeling vindt op lokaal niveau plaats door middel van een persoonlijk gesprek. Dit is het 

geval wanneer er sprake is van een initiatief. De huurder wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en 

samen met de woningcorporatie wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning van 

dat initiatief. Daarnaast bestaat er persoonlijke terugkoppeling wanneer er sprake is van een 

ingrijpende verandering bij de woonomgeving van de huurder. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is 

van herstructurering van een woonhuis of wooncomplex is het beter dit persoonlijk terug te 

koppelen omdat het veel effect heeft op de persoonlijke situatie van huurders. Dit kan verklaren 

waarom er op lokaal niveau sprake is van persoonlijke terugkoppeling.  

 

Kortom, de voorwaarde uitnodiging wordt door de woningcorporaties verschillend ingevuld. Dit kan 

erop wijzen dat deze voorwaarde lastig in te vullen is of niet hun prioriteit is.  

5.2. Bestuursstijlen 

In voorgaande paragraaf is er gekeken op welke manier de voorwaarden terugkomen bij de 

woningcorporaties en welke verklaringen daarvoor mogelijk zijn. In deze paragraaf worden de 

bestuurstijlen vergeleken. Daarnaast wordt er gekeken naar de doelen van participatie en of deze 

effect hebben op de invulling van de voorwaarden.   

 

Wanneer er wordt gekeken naar de gehanteerde bestuursstijlen, valt op dat deze vrij open zijn. De 

minst open bestuursstijl die voortkomt, de consultatieve stijl, komt een keer voor bij Wonen 

Limburg. Wanneer deze bestuursstijl wordt gehanteerd, worden huurders aan het eind van het 
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beleid betrokken. Op dat moment mogen zij advies uitbrengen waardoor de invloed die ze kunnen 

uitoefenen beperkt is. Uit de operationalisering komt voort dat, wanneer er sprake is van de 

consultatieve bestuursstijl, niet elke voorwaarde terugkomt en dat deze voorwaarden ook in 

beperkte mate worden ingevuld. De invulling van de voorwaarden bij Wonen Limburg is echter niet 

minder sterk dan bij de meer open bestuursstijlen. Opvallend is juist dat elke voorwaarde wordt 

ingevuld. Dit laat zien dat een sterke invulling van de voorwaarden van participatie niet resulteert in 

een open bestuursstijl. Toch is dit lastig vast stellen omdat deze bestuursstijl maar een keer 

voorkomt waardoor deze niet kan worden vergeleken met eenzelfde bestuursstijl bij een andere 

woningcorporatie.  

 

De participatieve bestuursstijl (een ´trede' hoger op de participatie ladder dan de consultatieve 

bestuursstijl) betrekt huurders aan het begin van een proces waardoor zij meer invloed kunnen 

uitoefenen. Deze bestuursstijl komt twee keer voor. Een keer op bedrijfsniveau bij Wonen Limburg 

en een keer op wijkniveau bij Talis. De invulling van de voorwaarden komen bij deze bestuursstijl 

terug in lijn met de theorie waar wordt gezegd dat elke voorwaarde terugkomt, maar de mate ervan 

kan verschillen. 

 

De delegerende bestuursstijl wordt zes keer gehanteerd. Deze bestuursstijl geeft naast invloed ook 

bevoegdheden aan huurders. Hierdoor worden zij verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van 

bepaalde taken. Deze bestuursstijl wordt drie keer gebruikt op lokaal niveau (dus door alle 

woningcorporaties). Dit kan worden verklaard doordat daar ook de meeste ruimte bestaat voor 

huurders. Zij hebben de mogelijkheid een initiatief in te dienen en deze uit te voeren met 

ondersteuning van de woningcorporatie. Deze ondersteuning kan bestaan uit het inzetten van 

personeel of het geven van budget of materiaal. De invulling van de voorwaarden op lokaal niveau 

komt bij woningcorporatie Talis en Wonen Limburg terug in lijn met theorie. Dit houdt in dat elke 

voorwaarde wordt ingevuld, echter de mate ervan kan verschillen. Woonstad Rotterdam geeft geen 

invulling aan elke voorwaarde waardoor dit niet in lijn is met de theorie. Daarnaast wordt twee keer 

een delegerende bestuursstijl gehanteerd op bedrijfsniveau bij Talis en Woonstad Rotterdam. Beide 

woningcorporaties vullen hier de voorwaarden van participatie sterk in, waardoor er 

overeenstemming bestaat met de theorie. Ten slotte hanteert Woonstad Rotterdam ook op 

wijkniveau de delegerende bestuursstijl. De voorwaarden worden hier minder goed ingevuld dan op 

bedrijfsniveau, echter wordt nog steeds in elke voorwaarde voorzien. Hierdoor komt ook op 

wijkniveau de gehanteerde bestuursstijl overeen met de invulling van de voorwaarden.  

 

Wat opvalt bij de voorwaarden uitnodiging en respons is dat deze op bedrijfsniveau en lokaal niveau 

tegengesteld terugkomen. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer er op bedrijfsniveau sprake is van 

uitnodiging dit persoonlijk is, echter de terugkoppeling is dit niet. Dit verloopt via een bericht op de 

website. Op lokaal niveau is dit omgekeerd. Huurders worden niet op een persoonlijke manier 

uitgenodigd (soms zelfs helemaal niet), echter komt de voorwaarde terugkoppeling wel op een 

persoonlijke manier terug. Wanneer er wordt gekeken naar de bestuursstijl die daarbij centraal staat, 

is dit wel volgens de theorie (de delegerende bestuursstijl). Daar wordt gezegd dat niet alle 

voorwaarden in dezelfde mate terugkomen, dit is dus ook niet het geval. Doordat de een sterker 

aanwezig is dan de ander compenseren zij elkaar en bestaat er dus toch een grote mate van 

openheid.  
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Wanneer er per niveau wordt gekeken naar de gehanteerde bestuursstijlen valt op dat op lokaal 

niveau er drie keer sprake is van de delegerende bestuursstijl. Op bedrijfsniveau is er twee keer 

sprake van de delegerende bestuursstijl en een keer van de participatieve bestuursstijl. Deze 

bestuursstijlen zijn dus heel open. Wanneer er echter wordt gekeken naar het wijkniveau valt op dat 

de bestuursstijlen minder open zijn (er is sprake van de consultatieve bestuursstijl, participatieve 

bestuursstijl en de delegerende bestuursstijl). Dit laat zien dat het ook mogelijk is dat het niveau van 

participatie effect heeft op de mogelijkheden van participatie en op de bestuursstijl. De voorwaarden 

komen op dit niveau namelijk allemaal terug, echter in beperkte mate. Hierdoor laat de 

woningcorporatie zien dat zij invulling geeft aan de voorwaarden, echter zijn de omstandigheden van 

participatie op bedrijfsniveau en lokaal niveau gunstiger. Dit kan resulteren in minder participatie op 

wijkniveau. 

 

Ten slotte streven de woningcorporaties elk een doel na, wat zij willen bereiken met participatie. Ook 

dit kan invloed hebben op hoe zij de voorwaarden invullen of welke bestuursstijlen zij hanteren. 

Wonen Limburg wil door participatie inzicht krijgen in de mening en wensen van huurders. Talis wil 

haar huurders invloed geven en Woonstad Rotterdam geeft aan dat zij huurders haar activiteiten wil 

laten beïnvloeden. Hieruit kan worden opgemaakt dat Wonen Limburg het minst openstaat voor 

huurders (zij wil enkel inzicht in de mening en wensen), Talis staat meer open voor huurders doordat 

zij hen invloed wil geven en Woonstad Rotterdam geeft aan dat zij openstaat voor beïnvloeding van 

haar activiteiten. Opvallend is dus dat Woonstad Rotterdam, gezien haar doel, het meest openstaat 

voor huurders, en Wonen Limburg het minst openstaat voor huurders. Wanneer er wordt gekeken 

naar de invulling van de randvoorwaarden valt echter op dat er geen grote verschillen te vinden zijn. 

Er kan niet worden gezegd dat woonstad Rotterdam de randvoorwaarden voor participatie sterker 

invult dan wonen Limburg. Wanneer er echter wordt gekeken naar de gehanteerde bestuursstijlen 

blijkt dat er verschillen bestaan. Wonen Limburg hanteert de minst open bestuursstijlen, vervolgens 

Talis en ten slotte Woonstad Rotterdam. Wanneer dit wordt vergeleken met de doelen van 

participatie wordt duidelijk dat de bestuursstijlen gericht zijn op het doel. Wonen Limburg hanteert 

de minst open bestuurstijlen, maar krijgt daarmee wel inzicht in de mening en wensen van huurders. 

De invulling van de voorwaarden komen echter in sterke mate terug waardoor de woningcorporatie 

meer bereikt dan dit doel. Huurders krijgen bijvoorbeeld ook bevoegdheden op lokaal niveau. Talis 

wil klanten invloed geven en dat bereikt zij met de gehanteerde bestuursstijlen. Er bestaat ruimte 

voor huurders om invloed uit te oefenen doordat zij verantwoordelijkheden krijgen opgelegd en vrij 

zijn om in gesprek te gaan met woningcorporatie. De invulling van de voorwaarden voorzien hier ook 

in doordat zij allemaal terugkomen (wel in verschillende mate). Woonstad Rotterdam wil met 

participatie bereiken dat huurders haar activiteiten kunnen beïnvloeden. Zij hanteert de meest open 

bestuursstijlen en op deze manier richt zij zich op haar doel omdat huurders invloed kunnen 

uitoefenen en bevoegdheden krijgen. De invulling van de voorwaarden is echter niet (altijd) sterk 

omdat niet elke voorwaarde terugkomt.  

5.3. Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op hoe de verschillende voorwaarden bij de woningcorporaties 

terugkomen en mogelijke verklaringen daarvoor. Daarnaast zijn de gehanteerde bestuursstijlen 

vergeleken. Wanneer er wordt gekeken naar de invulling van de voorwaarden valt op dat de eerste 

drie voorwaarden (kunnen, motieven en ruimte) alle drie bij elke woningcorporatie sterk 

terugkomen. Zoals blijkt uit paragraaf 5.1. stelt elke woningcorporatie budget beschikbaar voor 
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huurders zodat zij een cursus kunnen volgen (kunnen). Daarnaast kunnen huurders zelf onderwerpen 

aandragen waardoor dit inspeelt op hun interesses (motieven). Ten slotte moet een organisatie 

openstaan voor beïnvloeding. Hierbij is het van groot belang of het bestuur van een organisatie de 

stem van de huurders een stevige plaats geeft (ruimte). De overige voorwaarden, uitnodiging en 

respons, komen verschillend terug.  

 

Wanneer er wordt gekeken naar de bestuursstijlen, is Wonen Limburg de woningcorporatie met de 

minst open bestuurstijlen. Zij hanteert op bedrijfsniveau de participatieve bestuursstijl, op wijkniveau 

de consultatieve bestuursstijl en op lokaal niveau de delegerende bestuursstijl. De voorwaarden 

komen bij deze bestuursstijlen allemaal terug. Er bevinden zich wat nuances in de invulling van de 

voorwaarden, echter zijn deze klein. Dit is opvallend omdat de bestuursstijlen verschillen in 

openheid. Het doel van participatie van Wonen Limburg gaat in op inzicht krijgen in de mening en 

wensen van huurders. Hieruit komt niet naar voren dat zij huurders invloed wil geven. Dit kan ervoor 

zorgen dat Wonen Limburg de minst open bestuursstijlen hanteert. Toch komen alle voorwaarden 

van participatie terug waardoor er dus wel gunstige omstandigheden voor participatie worden 

gecreëerd.  

 

Woningcorporatie Talis wil huurders invloed geven op haar beleid en op de leefomgeving van 

huurders. Dit kan alleen wanneer er ruimte bestaat voor huurders. Wanneer er wordt gekeken naar 

de invulling van de voorwaarden, valt op dat deze allemaal terugkomen. Hierdoor wordt er dus 

voorzien in bevorderende omstandigheden voor participatie. Ook de bestuursstijlen laten zien dat er 

openheid bestaat voor huurders. Talis gebruikt twee keer de delegerende bestuursstijl en een keer 

de participatieve bestuursstijl. Dit laat zien dat de woningcorporatie meer open is dan Wonen 

Limburg. Bij de participatieve bestuursstijl (wijkniveau) komen de voorwaarden in mindere mate 

terug dan bij de delegerende bestuursstijl. Dit is ook in lijn met de theorie omdat de delegerende 

bestuursstijl meer open is dan de participatieve bestuursstijl.  

 

Woonstad Rotterdam heeft als doel om beïnvloed te worden door huurders. Dit doel laat zien dat de 

organisatie openstaat voor huurders. Om bevorderende omstandigheden voor participatie te creëren 

zou er in elke voorwaarde moeten worden voorzien. Dit is niet het geval. Op wijkniveau en lokaal 

niveau is er geen sprake van de voorwaarde uitnodiging. De resterende voorwaarden worden op elk 

niveau ingevuld. Daarnaast hanteert Woonstad Rotterdam op elk niveau de delegerende 

bestuursstijl. Uit de theorie komt voort dat wanneer er sprake is van een delegerende bestuursstijl, 

elke voorwaarde voor participatie aanwezig moet zijn. Dit is bij Woonstad Rotterdam dus niet het 

geval. De bestuursstijlen zijn echter wel open, en geven zo ook ruimte voor beïnvloeding van 

huurders waardoor wordt ingespeeld op het doel van participatie.  

 

Wanneer de woningcorporaties worden vergeleken (die dezelfde bestuursstijl hanteren) valt op dat 

er verschillen en overeenkomsten bestaan in het invullen van de voorwaarden. Wanneer er 

bijvoorbeeld sprake is van een open bestuursstijl, en een voorwaarde in minimale mate terugkomt, 

kan het beeld ontstaan dat dit niet in lijn is met de theorie. Dit kan echter onjuist zijn omdat wanneer 

er naar alle voorwaarden wordt gekeken. Voorwaarden kunnen elkaar compenseren. Dit houdt in dat 

wanneer de ene voorwaarde sterk terugkomt en een andere voorwaarde minder sterk, er toch 

sprake kan zijn van een open bestuursstijl. Het is dus belangrijk om naar het complete beeld te kijken 

(naar alle voorwaarden), in plaats van naar een enkele voorwaarde. 
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6. Conclusie 

 

In dit onderzoek staat participatie van huurders bij woningcorporaties centraal. De legitimiteit van 

woningcorporaties staat ter discussie en om hun meerwaarde duidelijk te maken is het van belang 

dat woningcorporaties de stem van huurders meer betrekken bij beleid. Hierdoor verbetert de 

binding met de samenleving. Participatie krijgt dus weer meer aandacht. In dit onderzoek staat 

centraal welke voorwaarden de omstandigheden van participatie bevorderen. Er wordt gekeken op 

welke manier woningcorporaties invulling geven aan die voorwaarden en welke bestuursstijl een 

gevolg is van die voorwaarden. De centrale vraag is dan ook als volgt:  

  In hoeverre wordt door woningcorporaties voldaan aan de voorwaarden voor participatie? 

Om deze vraag te beantwoorden wordt in paragraaf 6.1. ingegaan op de voorwaarden van 

participatie en in welke mate deze terugkomen bij de woningcorporaties. Eerst wordt per 

woningcorporatie gekeken wat het doel van participatie is, aan welke voorwaarden zij invulling geven 

en welke bestuursstijlen worden gehanteerd. Vervolgens wordt ingegaan op de redenen waarom 

sommige voorwaarden sterker naar voren komen dan andere en ten slotte wordt er een vergelijking 

gemaakt tussen de cases. In paragraaf 6.2. worden aanbevelingen gedaan voor woningcorporaties en 

vervolgonderzoek. Ten slotte wordt in paragraaf 6.3. een kritische reflectie gegeven op dit 

onderzoek. 

6.1. Invulling van voorwaarden door woningcorporaties 

Uit hoofdstuk twee komt naar voren dat er verschillende voorwaarden zijn die de omstandigheden 

van participatie bij organisaties bevorderen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het CLEAR model 

(Lowndes et al., 2006) en aangevuld met voorwaarden van Edelenbos et al. (2006) en Pröpper (2009). 

Uiteindelijk zijn hier vijf voorwaarden uit voortgekomen. Dit zijn: kunnen, motieven, ruimte, 

uitnodiging en respons. Per woningcorporatie zijn er drie niveaus onderscheiden waarbij is gekeken 

in welke mate de voorwaarden terugkomen. Wanneer deze voorwaarden in sterke mate terugkomen 

bevordert dit de omstandigheden van participatie waardoor een organisatie openstaat voor 

beïnvloeding van huurders. Hiervoor zou, volgens de theorie, een open bestuursstijl nodig zijn. 

Wanneer deze voorwaarden in mindere mate terugkomen is er sprake van een gesloten bestuursstijl, 

wat betekent dat huurders weinig invloed kunnen uitoefenen op beleid/activiteiten van de 

woningcorporatie. 

Wonen Limburg 

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft als doel van participatie inzicht te krijgen in de mening, 

ideeën en wensen van huurders. Door huurders te betrekken ontstaat er ook legitimiteit omdat er 

meer verschillende mensen zijn gehoord. Wanneer er wordt gekeken naar de invulling van de 

voorwaarden van participatie valt op dat deze bij elke case terugkomen. Vooral de voorwaarden 

kunnen, motieven en ruimte komen in sterke mate op elk niveau terug. De voorwaarden uitnodiging 

en respons variëren in sterkte. Doordat elke voorwaarde wordt ingevuld creëert de 

woningcorporatie bevorderende omstandigheden van participatie.  

Wanneer er wordt gekeken naar de gehanteerde bestuursstijlen valt op dat Wonen Limburg, in 

vergelijking met de andere woningcorporaties, de minst open bestuursstijlen hanteert. Op 

bedrijfsniveau is sprake van de participatieve bestuursstijl, op wijkniveau van de consultatieve 
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bestuursstijl en op lokaal niveau wordt de delegerende bestuursstijl gehanteerd. Zoals eerder gezegd 

wordt verondersteld dat wanneer er een meer open bestuursstijl wordt gehanteerd, de invulling van 

de voorwaarden sterker is. Opvallend bij wonen Limburg is dat er minimaal verschil bestaat tussen de 

invulling van de voorwaarden, terwijl er drie verschillende bestuursstijlen worden gehanteerd. De 

consultatieve bestuursstijl is de minst open bestuursstijl, de voorwaarden komen daar (in vergelijking 

met de andere bestuursstijlen) het minst sterk terug. Er bestaat echter geen verschil tussen de 

participatieve bestuursstijl en de delegerende bestuursstijl. De voorwaarden kunnen, motieven en 

ruimte komen op dezelfde manier terug. In de voorwaarden uitnodiging en respons bestaat wel 

variatie. Hoewel er verschil bestaat in de invulling van de voorwaarden, kan er niet worden 

opgemaakt dat wanneer de voorwaarden van participatie sterker terugkomen, de bestuursstijl 

opener is.  

Talis 

Het doel van woningcorporatie Talis met betrekking tot participatie gaat in op het invloed geven aan 

huurders. Door participatie wil de organisatie dat huurders invloed kunnen uitoefenen op het beleid 

en de leefomgeving van de huurders. Daarnaast wil Talis dat er wederzijds begrip ontstaat wanneer 

partijen het niet met elkaar eens zijn. Het is van belang om elkaars standpunten te begrijpen. Elke 

voorwaarde van participatie komt bij de woningcorporatie terug. De eerste drie voorwaarden 

kunnen, motieven en ruimte, komen op elk niveau in sterke mate terug. De overige twee 

voorwaarden, uitnodiging en respons, worden verschillend ingevuld. Op bedrijfsniveau wordt er 

sterk voorzien in de voorwaarde uitnodiging en op lokaal niveau wordt de voorwaarde 

terugkoppeling sterk ingevuld. Op wijkniveau komen beide voorwaarden op dezelfde (beperkte) 

manier terug.  

Talis hanteert twee verschillende bestuursstijlen. Op bedrijfsniveau en op lokaal niveau is er sprake 

van de delegerende bestuursstijl. Op wijkniveau is er sprake van de participatieve bestuursstijl. 

Wanneer er wordt gekeken naar de theorie zouden de voorwaarden op wijkniveau minder sterk 

terug moeten komen omdat, in vergelijking met de andere twee niveaus, de bestuursstijl daar het 

minst open is. Dit is ook het geval. De voorwaarden op bedrijfsniveau en lokaal niveau worden 

sterker ingevuld dan op wijkniveau. Dit laat dus zien dat naarmate de voorwaarden sterker worden 

ingevuld, er ook sprake is van een meer open bestuursstijl. 

Woonstad Rotterdam 

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam wil met participatie bereiken dat huurders invloed kunnen 

uitoefenen op de activiteiten van Woonstad Rotterdam. Doordat er in Rotterdam veel verschillende 

mensen met verschillende levensstijlen en achtergronden wonen is het belangrijk om een compleet 

beeld te krijgen van alle belangen. Participatie is een middel om huurders invloed te laten 

uitoefenen. Wanneer de woningcorporatie de voorwaarden van participatie sterk invult, schept zij 

gunstige omstandigheden voor participatie. Woonstad Rotterdam voorziet echter niet altijd in alle 

voorwaarden. De voorwaarden kunnen, motieven en ruimte komen op elk niveau sterk terug. De 

overige twee voorwaarden, uitnodiging en respons variëren in sterkte. Opvallend bij Woonstad 

Rotterdam is dat zij de enige woningcorporatie is die een voorwaarde (uitnodiging) niet invult, terwijl 

zij het duidelijkst aangeeft dat ze beïnvloedt wil worden door huurders.  

Wanneer er wordt gekeken naar de bestuursstijlen komt naar voren dat er op elk niveau sprake is 

van de delegerende bestuursstijl. Vergeleken met de andere woningcorporaties  hanteert deze 
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woningcorporatie de meest open bestuursstijlen. De invulling van de voorwaarden verschilt echter 

per niveau en soms wordt een voorwaarde niet ingevuld. Volgens de theorie voorziet de delegerende 

bestuursstijl in elke voorwaarde van participatie. Dat is bij Woonstad Rotterdam dus niet altijd het 

geval.  

Samenvattend kan worden gezegd dat de voorwaarden van participatie kunnen, motieven en ruimte 

terugkomen bij elke case. De voorwaarden uitnodiging en respons verschillen in de mate dat zij 

worden ingevuld door de woningcorporaties. Dit laat zien dat er dus wel gunstige omstandigheden 

worden gecreëerd, echter komt niet elke voorwaarde even sterk terug. 

Mogelijke verklaring invulling randvoorwaarden 

Hoewel er geen deelvraag is opgesteld die ingaat op de mogelijke verklaring van de invulling van de 

voorwaarden, zijn er wel bevindingen gedaan in dit onderzoek waardoor hierop kan worden 

ingegaan. Wanneer er wordt gekeken naar de invulling van de randvoorwaarden door de 

woningcorporaties kan worden vastgesteld dat de voorwaarden kunnen, motieven en ruimte het 

sterkst terugkomen. De voorwaarde kunnen gaat in op de competenties van huurders om te 

participeren. Wanneer een organisatie budget beschikbaar stelt, kunnen huurders dit gebruiken om 

een cursus te volgen of externe ondersteuning in te huren. Hierdoor vergaren huurders kennis. Dit is 

enerzijds goed voor hun persoonlijke ontwikkeling, anderzijds zijn zij zo meer in staat kwalitatief 

betere adviezen te geven. Dit heeft een positieve uitwerking op het beleid van een woningcorporatie 

omdat adviezen van huurders zo ook daadwerkelijk kunnen worden overgenomen. Dit kan verklaren 

waarom deze voorwaarde sterk terugkomt bij elke case. 

De voorwaarde motieven houdt in of een burger wil participeren. Hierbij wordt gekeken of hij 

onderwerpen kan aandragen zodat zijn interesse wordt gewekt. Zoals uit hoofdstuk vijf naar voren 

komt, begint participatie bij burgers wanneer zij ergens voor interesseren. Dit is een belangrijke 

voorwaarde om huurders te motiveren zodat zich actief inzetten. De onderwerpen die zij aandragen 

moeten passen bij het niveau van participatie. Dit houdt in dat op bedrijfsniveau huurders niet 

kunnen discussiëren over bijvoorbeeld een wooncomplex,  de onderwerpen gaan daar over beleid en 

strategie. Naast het feit dat interesse een belangrijk voorwaarde is voor huurders om te participeren, 

krijgt de woningcorporatie ook meer inzicht in problemen die spelen in een wijk, wanneer huurders 

onderwerpen kunnen aandragen. Deze twee redenen kunnen verklaren waarom de voorwaarde 

motieven zo sterk terugkomt bij elke woningcorporatie. 

De derde voorwaarde, ruimte, gaat in op of een woningcorporatie openstaat voor beïnvloeding door 

participanten. Hierbij is van belang hoe het bestuur tegenover participatie staat omdat zij bepaalt 

waar in de organisatie prioriteiten worden gelegd. Wanneer het bestuur een open houding 

aanneemt en de stem van huurders van belang vindt, zullen huurders meer de mogelijkheid krijgen 

om invloed uit te oefenen. De respondenten van de drie organisaties gaven aan dat het bestuur 

participatie belangrijk vindt. Dit blijkt ook uit het feit dat elke woningcorporatie over nieuw 

participatiebeleid beschikt. Woonstad Rotterdam en Talis hebben dit nieuwe beleid opgesteld in 

samenwerking met huurders. Wanneer een woningcorporatie openstaat voor beïnvloeding zal zij de 

huurders ook mogelijkheden moeten bieden om de woningcorporatie te beïnvloeden. Wanneer een 

woningcorporatie participatie niet belangrijk vindt, zal zij de huurders geen ruimte bieden. Omdat 

elke woningcorporatie nieuw participatiebeleid heeft, laat dit zien dat zij participatie van belang 

vinden. Dit kan verklaren waarom de voorwaarde ruimte sterk terugkomt.  
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De vierde voorwaarde, uitnodiging, gaat in op het feit of een organisatie huurders vraagt te 

participeren. Wanneer huurders persoonlijk worden gevraagd zijn zij meer geneigd te participeren, 

dan wanneer er een algemeen bericht op de website wordt geplaatst. De verschillen in de manier 

van uitnodiging kennen deels worden verklaard doordat het lastig is voor woningcorporaties om elke 

huurder persoonlijk uit te nodigen. Vooral Woonstad Rotterdam (de grootste woningcorporatie) kan 

daarmee problemen ondervinden. Wanneer er wordt gekeken naar de invulling van de voorwaarden 

(bij Woonstad Rotterdam) valt ook op dat deze voorwaarde niet altijd terugkomt, bij de andere twee 

woningcorporaties is dit wel het geval. Een andere verklaring voor de verschillen in de manier van 

uitnodigen kan voortkomen uit het feit dat woningcorporaties minder belang hechten aan deze 

voorwaarde, in vergelijking met de andere voorwaarden.  

De laatste voorwaarde, respons, houdt in of de organisatie terugkoppeling geeft over de bereikte 

resultaten. Ook bij deze voorwaarde bestaat verschil of er een algemeen bericht op de website wordt 

geplaatst of dat bewoners een persoonlijke brief ontvangen waarin de resultaten worden toegelicht. 

Op bedrijfsniveau en op wijkniveau wordt er op dezelfde, beperkte, manier teruggekoppeld. Op 

lokaal niveau komt deze voorwaarde in sterke mate terug. Dit kan worden verklaard doordat de 

onderwerpen op lokaal niveau veel effect hebben op de woonomgeving van de huurder en het vaak 

om initiatieven gaat. Persoonlijke terugkoppeling is daarom beter omdat de beslissing veel invloed 

kan hebben op de directe leefomgeving van een huurder.  

6.2. Aanbevelingen 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de invulling van voorwaarden die participatie bevorderen bij 

woningcorporaties. In deze paragraaf worden er aanbevelingen opgesteld, gebaseerd op de 

bevindingen uit dit onderzoek. Eerst worden er aanbevelingen gegeven voor andere 

woningcorporaties, daarna worden aanbevelingen opgesteld voor vervolgonderzoek omtrent het 

onderwerp participatie bij woningcorporaties.  

 6.2.1. Aanbevelingen voor woningcorporaties 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er drie voorwaarden bij elke case terugkomen. Dit zijn de 

voorwaarden kunnen, motieven en ruimte. Wanneer er wordt gekeken naar de verschillende doelen 

die bij de woningcorporaties centraal staan, zou dus kunnen worden gesteld dat deze worden bereikt 

als de voorwaarden, kunnen motieven en ruimte, sterk worden ingevuld. De voorwaarden 

uitnodiging en respons worden ook ingevuld door de woningcorporaties, echter komen die 

voorwaarden in minder sterke mate terug. Hierdoor lijken zij minder invloed uit te oefenen op het 

bereiken van het doel van een woningcorporatie. De meest belangrijke voorwaarde voor participatie  

is misschien wel ruimte. Deze voorwaarde gaat in op de positie van het bestuur en of zij openstaat 

voor beïnvloeding. Zij bepaalt binnen een organisatie welke positie huurders innemen. Het is daarom 

ook van groot belang dat het bestuur de medewerkers binnen de organisatie aanstuurt om de stem 

van huurders meer te betrekken. Dit kan zij doen door huurders bij het opstellen van beleid te 

betrekken, in plaats van aan het eind van het proces. Daarnaast kunnen huurders worden 

gemotiveerd door hun interesse te wekken doordat zij zelf ook onderwerpen kunnen aandragen 

(motieven). Om de kennis van huurders te verbeteren over beleidsonderwerpen moeten zij in staat 

zijn cursussen te volgen (kunnen). Ten slotte zou een competentieprofiel op bedrijfsniveau (bij 

structurele participatie) zorgen voor kwaliteit van participatie. Wanneer dit wordt toegepast en het 
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vertegenwoordigende model wordt losgelaten, is het wel belangrijk dat de huurdersorganisatie input 

blijft ophalen bij de achterban zodat de verbinding met de achterban blijft.  

 

De voorwaarden uitnodiging en respons komen in mindere mate terug bij de woningcorporaties. 

Wanneer deze voorwaarden sterker worden ingevuld zou de openheid toenemen en de bestuursstijl 

waarschijnlijk meer open worden. Hierdoor worden de omstandigheden die participatie bevorderen 

verbeterd. Om hierop in te spelen kan een woningcorporatie meer nadruk leggen op de voorwaarde 

uitnodiging door huurders bijvoorbeeld bij het ondertekenen van het huurcontract al op de hoogte 

te stellen van de mogelijkheden van participatie en wat ze daarmee kunnen bereiken. Dit kan een 

trigger zijn voor huurders om te participeren. Vaak zetten personen zich in wanneer zij verandering 

willen omdat iets niet goed is. Een huurder kan echter ook participeren om zijn leefomgeving te 

verbeteren, niet omdat het slecht is, maar om het nog beter te maken. Op deze manier kan 

participatie ook als kans worden gezien (door huurders) om ideeën aan te dragen waardoor de 

woonomgeving verbeterd.  

 

Ook de voorwaarde respons kan beter worden ingevuld door woningcorporaties. Zij kunnen meer 

laten weten, en op een andere manier, welke resultaten er zijn bereikt. Wanneer er bijvoorbeeld een 

initiatief is ingediend kan de initiatiefnemer foto’s opsturen met een kort verslag waardoor andere 

huurders ook op de hoogte worden gesteld van het initiatief. Dit kan leiden tot creatieve ideeën bij 

andere huurders. Daarnaast is het ook goed als de woningcorporatie laat zien dat huurders invloed 

hebben kunnen uitoefenen doordat zij zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid. Huurders 

krijgen zo ook waardering voor hun inzet.  

 

Hoewel huurdersverenigingen en de woningcorporatie beide als doel hebben een zo prettig 

mogelijke woonomgeving te creëren voor huurders, staan zij soms met hun standpunten tegenover 

elkaar. Een voorbeeld waarbij dit speelt, is de jaarlijkse huurverhoging. Huurders zijn hier standaard 

tegen, terwijl de woningcorporatie dit moet doen om ook in de toekomst woningen te kunnen 

bouwen voor haar doelgroep. Huurders kunnen deze verhoging dus niet tegenhouden. Door met 

elkaar in gesprek te blijven kan er wel wederzijds begrip ontstaan voor elkaar standpunten. Dit 

wederzijds begrip is goed voor de relatie tussen de huurders en de woningcorporatie. Door de 

tegenstellingen en uiteindelijke oplossing terug te koppelen wordt duidelijk dat participatie soms ook 

lastig kan zijn. Wanneer er dan toch een oplossing wordt gevonden is dat de moeite waard om terug 

te koppelen.  

 

Samenvattend kunnen dus de volgende aanbevelingen worden opgesteld: 

o Om gunstige omstandigheden voor participatie te creëren is het van belang om de 

voorwaarden kunnen, motieven en ruimte, in sterke mate terug te laten komen; 

o Meer inspelen op de voorwaarde uitnodiging door huurders bijvoorbeeld ook telefonisch te 

vragen of bij het afsluiten van het huurcontract zodat zij op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden; 

o Meer inspelen op de voorwaarde respons door bijvoorbeeld foto’s en een interview op de 

website te plaatsen/in de nieuwsbrief waar huurders aan het woord komen over wat zij 

vinden van de participatie en wat het heeft bereikt; 

o Ook terugkoppeling geven over een lastige situatie zodat blijkt dat participatie niet altijd 

makkelijk is maar dat er wel oplossingen tot stand komen.   
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 6.2.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek geeft inzicht in de invulling van de voorwaarden (door woningcorporaties) die de 

omstandigheden voor participatie bevorderen. Duidelijk wordt welke voorwaarden in sterke mate 

terugkomen en welke voorwaarden in minder sterke mate terugkomen. Vervolgonderzoek zou zich 

enerzijds kunnen richten op het effect van het invullen van deze voorwaarden op de daadwerkelijke 

participatie en anderzijds op welke verklaringen er kunnen worden gegeven waarom een 

woningcorporatie de voorwaarden creëert. Hierdoor wordt duidelijk welke voorwaarden invloed 

uitoefenen op participatie. 

 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat drie voorwaarden, kunnen motieven en ruimte, in elke case in 

sterke mate naar voren komen. Een van die voorwaarde, ruimte, gaat in op de positie van het 

bestuur tegenover participatie. Zij bepaalt of de stem van huurders wordt betrokken bij beleid. 

Wanneer het bestuur de positie van huurders bepaalt, heeft deze voorwaarde het meeste invloed op 

de mogelijkheden van huurders om te participeren. Ook al komen de andere voorwaarden sterk 

terug, dit zal weinig invloed hebben wanneer het bestuur niet openstaat voor beïnvloeding. 

Vervolgonderzoek zou dus in kunnen gaan op alleen de voorwaarde ruimte en welke invloed dit 

heeft op participatie binnen een woningcorporatie.  

 

In dit onderzoek zijn interviews afgenomen met medewerkers van woningcorporaties om inzicht te 

krijgen in de invulling van de randvoorwaarden voor participatie. Er zijn echter geen interviews 

afgenomen met huurders, waardoor die positie wordt onderbelicht. Vervolgonderzoek kan zich 

richten op de invulling van de voorwaarden vanuit de positie van huurders. Dit kan worden 

vergeleken met de positie van de woningcorporatie waardoor duidelijk wordt of er verschillen 

bestaan over de invulling van de randvoorwaarden.  

 

Ten slotte ligt tegenwoordig de nadruk steeds meer op zelfredzaamheid van burgers en het feit dat 

zij zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leefomgeving. Huurders kunnen met 

initiatieven komen en het is niet meer vanzelfsprekend dat de woningcorporatie alles doet om de 

wijk leefbaar te houden. De huurder kan hier ook aan bijdragen. Hier bevindt zich echter een 

spanning. Een deel van de groep die de woningcorporatie huisvest wordt namelijk steeds minder 

zelfredzaam en zijn minder in staat een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Hierbij kan worden 

gedacht aan personen die eerst collectief in een instelling woonden en nu een eigen woning krijgen 

toegewezen of aan oudere mensen die steeds langer zelfstandig wonen. Hoewel er steeds meer 

wordt verwacht van huurders (doordat zij zelfredzaam moeten zijn en verantwoordelijkheid moeten 

nemen), is een deel daarvan minder toe in staat. Dit levert een spanning op. Vervolgonderzoek zou 

zich dan ook kunnen richten op de gevolgen van deze spanning voor participatie en hoe daarmee kan 

worden omgegaan.   

 

De volgende aanbevelingen kunnen dus worden opgesteld voor vervolgonderzoek: 

o Onderzoek doen naar het effect van de voorwaarden op participatie en naar een verklaring 

waarom woningcorporaties in voorwaarden voorzien; 

o Onderzoek doen naar de invloed van de voorwaarde ruimte op participatie; 

o Vergelijkend onderzoek doen naar de invulling van de voorwaarden waarbij wordt gekeken 

naar het standpunt van huurders en het standpunt van woningcorporaties; 
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o Onderzoek doen naar de gevolgen van de spanning (dat mensen steeds meer zelf moeten 
doen terwijl zij daar minder toe in staat zijn) voor participatie en hoe daarmee kan worden 
omgegaan. 

6.3. Kritische reflectie 

Binnen dit onderzoek zijn keuzes gemaakt om de uitvoering van het onderzoek haalbaar te houden. 

Zo is er gekozen om drie woningcorporaties te vergelijken. Deze drie woningcorporaties zijn 

geselecteerd op nieuw participatiebeleid. Dit laat zien dat een woningcorporatie aandacht besteedt 

aan participatie waardoor huurders in sterke mate worden betrokken. De voorwaarden kwamen bij 

elke case terug waardoor er weinig verschillen zijn ontdekt. Wanneer een woningcorporatie 

verouderd participatiebeleid heeft zou dit kunnen betekenen dat zij de voorwaarden van participatie 

anders in zou vullen. Daarom zou het beter zijn geweest om ook woningcorporaties te betrekken die 

in mindere mate de focus leggen op participatie en deze te vergelijken met woningcorporaties die 

beschikken over nieuw participatiebeleid. Hierdoor zouden er misschien duidelijkere verschillen naar 

voren kunnen komen in de toepassing van de voorwaarden.  

Een andere kanttekening bij dit onderzoek is dat hoewel participatie centraal staat, er geen 

interviews zijn afgenomen met de huurders. De interviews die zijn afgenomen waren met 

medewerkers van de woningcorporaties, een adviseur op het gebied van participatie en een persoon 

van de Woonbond (landelijke organisatie voor huurders belangen). Op deze manier is er getracht een 

compleet beeld te krijgen. Alhoewel er dus wel een beleidsmedewerker van de Woonbond is 

gehoord, zijn er geen huurders van de desbetreffende woningcorporatie gehoord. Dit was ook lastig 

omdat er op bedrijfsniveau een structurele vorm van participatie bestaat, maar op wijk- en lokaal 

niveau er veel meer bewonerscommissies bestaan. Er zouden dan meerdere huurders moeten 

worden gehoord om toch een representatief beeld te krijgen. Om toch de positie van huurders (op 

een beperkte manier) te belichten, is er gebruik gemaakt van secundaire bronnen. Dit blijft echter 

een beperking binnen dit onderzoek. 
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Bijlage 1. Interviewguide 

 

Naam:  

Functie: 

Het onderwerp van dit interview is huurdersparticipatie. Woningcorporaties staan in de 

belangstelling omdat zij zich met steeds meer bezig houden met andere taken dan met haar 

kerntaak. De herzieningswet gaat hier ook op in en dwingt corporaties nu een onderscheid te maken 

naar commerciële en niet commerciële zaken. Daarnaast moeten huurdersorganisaties worden 

gezien als gelijkwaardige partner. Dit interview zal ingaan op de doelen van participatie, de motieven 

van woningcorporaties, de wijzen waarop kan worden geparticipeerd en in hoeverre er invloed kan 

worden uitgeoefend.  

Vormen van participatie 

- Waarom bestaan er twee verschillende vormen (formeel/informeel)? 

- Hoe vullen zij elkaar aan? 

- Dienen zij andere doelen? 

- Heeft de een meer invloed dan de ander? 

- Verschilt de doelgroep? 

- Welke voordelen biedt participatie?  

- Welke nadelen geeft het?  

- Zijn bewoners in staat advies te geven aan de voorkant van het proces of enkel aan de 

achterkant (als er beleidsvoorstel ligt). Kan zij meebeslissen of heeft het bestuur altijd het 

laatste woord? 

- Hoe wordt bepaald welke vorm van participatie geschikt is? Contextafhankelijk?  

 

Leefbaarheid  

- Wat is het doel van participatie op wijkniveau? Hoe verschilt dit van beleidsparticipatie? 

- Wat is het verschil tussen wijkniveau en complex/buurt niveau? Worden daar ook dezelfde 

soort vormen van participatie ingezet? 

- Er bestaat een leefbaarheidsbudget. Wat willen jullie hiermee bereiken?  

- Moet een project aan bepaalde voorwaarden voldoen wil zij vallen binnen zo’n budget? Zijn 

er al veel mensen geweest die er gebruik van hebben gemaakt en wordt dit wel eens 

geweigerd? 

- Vergroot het de zelfredzaamheid? 

- Krijgen jullie veel initiatieven binnen? En van wie? (doelgroep?) 

- Hoe gaat de organisatie intern om met initiatieven en participatie? ‘Bemoeit’ de 

woningcorporatie zich veel met initiatieven of kunnen zij ook loslaten en alleen richting 

geven?  

- Zelfredzaamheid staat steeds meer centraal. Wordt hierop ingespeeld?  

- Op welke manier wordt participatie intern georganiseerd? Moet er per project gekeken 

worden of er participatie nodig is, of is het zover nog niet? 
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CLEAR model 

- Kan elke burger volgens u participeren, of heeft ze bepaalde competenties nodig? Verschilt 

dit per vorm van participatie?  

- Wil elke burger participeren? Heeft u zicht op de motieven? Zijn jullie in staat om mensen te 

helpen als zij mee willen doen. Bv financieel gezien zodat zij een externe kunnen inhuren of 

een opleiding kunnen volgen? 

- Krijgen burgers de ruimte om te participeren? Hoe wordt daarin voorzien? Hoe kunnen ze bv 

aankloppen met ideeën? Weten zij wat van hen verwacht wordt en wat hun deelname kan 

opleveren voor de organisatie? 

- Worden burgers uitgenodigd om te participeren? Sturen jullie bv gericht uitnodigingen of 

gebeurt dat via de koepel? Hoe wordt gecommuniceerd dat mensen kunnen participeren? 

Via de site? En voor welke vormen stuur je uitnodigingen? 

- Bestaat er terugkoppeling over wat er met de input van bewoners gedaan is? Worden zij op 

de hoogte gehouden? Wordt dat alleen gedaan met participanten of krijgen alle huurders te 

horen wat de meerwaarde van participatie is geweest? 

 

Toekomst 

- Hoe ziet u de rol van bewoners in de toekomst?  

- Nu er meer aandacht aan participatie wordt besteed, draagt dit bij aan legitimatie of 

kwaliteit van beleid/draagvlak? 

- Andere opmerkingen? 

 

 

 

 

 

 


