
Online Masterclass
10 februari 2021

Collectiviteit en collegialiteit 
in de sector

Datum:   Woensdag 10 februair 2021
Deelnemers:  NVBW-leden
Aanvang masterclass: 13:45 uur1

Einde:    16.00 uur
PE-punten:    2

Tijdens het webinar zijn deelnemers in de gelegenheid om actief te participeren. Voorafgaand aan 
de masterclass, start om 13.00 uur de digitale NVBW-ledenvergadering. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de NVBW-website.

Leerdoel en doelgroep
De masterclass is gericht op het vermogen van corporaties tot (verregaande) 
samenwerking met elkaar binnen de sector en op het vermogen van bestuurders om deze 
samenwerking te realiseren in een complexe arena van interne en externe stakeholders 
met verschillende opvattingen en belangen.
Kennis uit de wetenschap (bestuur en organisatie) en ervaringen uit de bestuurlijke praktijk 
dragen bij aan een doordachte rolopvatting en -invulling van corporaties en bestuurders.

PE–punten
Het masterwebinar heeft als PE-activiteit raakvlakken met diverse relevante  
aandachtsgebieden voor corporatiebestuurders, in het bijzonder met ‘strategie, beleid en  
communicatie’, ‘vastgoed en financiën’ en ‘leiderschap en cultuur’.
De bijeenkomst is goed voor 2 contacturen. Deelnemers die van het begin tot het einde 
aan het webinar deelnemen1 ontvangen een certificaat met twee PE-punten.

1 Vereisten voor PE-punten: in- en uitloggen webinar, participatie in chat en polls, invullen evaluatie.



 

Programma masterclass
Thema: collectiviteit en collegialiteit in de corporatiesector
Samenwerking door woningcorporaties, het is er volop: in de regio, waar corporaties 
met elkaar samen inkopen of personeel delen om kosten te besparen, of waar ze samen 
opleidings- en trainingsprogramma’s opzetten en volgen; lokaal, met partners, om samen 
maatschappelijke vraagstukken op te pakken en maatschappelijke prestaties te leveren; 
binnen de verenigingen Aedes en MKW om de belangen van de sector te behartigen en 
ontwikkeling te stimuleren. Het zijn corporatiebestuurders die aan deze samenwerkingen 
leiding geven, deze (kunnen) faciliteren of stimuleren.

Deze samenwerkingsgeneigdheid kent zijn grenzen. Zodra het gaat over (het afstaan van) 
geld en (delen van) macht liggen de zaken anders, zo laat bijvoorbeeld de praktijk van 
collegiale financiering zien. Het ‘aanjaagteam collegiale financiering’ onderzocht deze 
praktijk en stelde vast dat deze moeilijk van de grond komt. Botsende realiteiten, strijdige 
belangen, ontbrekende capaciteit en urgentie, macht en (eigen)belangen zorgen ervoor 
dat het vaak niet lukt of lang duurt om tot ‘zaken’ te komen. 

Wat zegt dat over het collectiviteits- en collegialiteitsgehalte van de sector? Hoe staat 
het met de samenwerking als er geen directe (financiële) voordelen voor de eigen 
corporatie te behalen zijn? Of als er autonomie moet worden afgestaan aan een financier 
collega? Waarop is de samenwerking – of liever: collectiviteit en collegialiteit – van de 
sector gestoeld? Solidariteit, op basis van lotsverbondenheid? Loyaliteit misschien, in de 
gemeenschap van corporaties en corporatiebestuurders? Wederkerigheid in het creëren 
van win-winsituaties? Wellicht het algemeen volkshuisvestelijk belang, dat van huurders en 
woningzoekenden? Of is het toch vooral een ‘welbegrepen eigenbelang’?

In de masterclass gaan we op zoek naar inzicht in en antwoorden op deze boeiende 
vragen. Geïnspireerd door ervaringen uit de corporatiepraktijk – mislukkingen en successen – , 
door bespreking van een casus en door wetenschappelijke duiding.

Bestuurlijke kwesties en rolinvulling
Omgaan met collectiviteit en collegialiteit, met verschillende partijen, hun uiteenlopende 
belangen en de meervoudige afweging die daarmee gemoeid is, stelt bijzondere eisen 
aan de rolinvulling en het leiderschap van bestuurders. Want, het beroep dat daarbij op 
hen wordt gedaan brengt ook lokaal bestuurlijke kwesties en dilemma’s met zich mee, 
zoals:
• wat te doen als het nu ‘helpen’ van een collega-corporatie bijdraagt aan verzwakking 

van de eigen positie op langere termijn? Is het dan wel verantwoord om te helpen?
• welke belangen en overwegingen moeten het zwaarst wegen? Is het überhaupt 

mogelijk om sterk verschillende belangen en overwegingen (rationeel) te wegen? En, zo 
ja, welke eisen stelt dat aan de besluitvorming en voorbereiding?

• hoe om te gaan met tegengestelde opvattingen en belangen van bestuurders, Raad van 
Commissarissen en belanghouders en belanghebbenden als gemeente en huurders? 
Wat is dan de juiste en werkende opstelling, strategie en tactiek?

• wat te doen als ook bij jezelf gemengde overwegingen en gevoelens spelen? Hoe 
slaag je er dan in om tot een weloverwogen besluit te komen en dat goed te kunnen  
uitleggen en verdedigen?

In het gesprek met elkaar gaan we in op deze en andere ‘lastige kwesties’ en de  
bijbehorende bestuurlijke rolinvulling.

Interactieve prikkelende aftrap: poll en column
Gespreksleider Maarten Bouwhuis heet ons welkom in het masterwebinar 
en introduceert het programma en de tafelgasten. Met een poll wordt  
direct interactie gezocht en ‘de stemming’ onder de deelnemende bestuurders 
gepeild.

Vervolgens is het woord aan Marco de Wilde, bestuurder van corporatie  
Veluwonen en tevens lid van het ‘aanjaagteam collegiale financiering’. In zijn 
prikkelende column spreekt hij de corporatiesector en bestuurders aan op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een mooie basis voor het tafelgesprek.

Tafelgesprek
Aan tafel en online wordt het gesprek ingezet over succes- en faalfactoren 
en actoren rondom collectiviteit en collegialiteit in de sector. Welke rol heeft 
een corporatiebestuurder als het gaat om het realiseren van collectiviteit? Hoe  
dagen we elkaar uit of hoe helpen we elkaar? En hoe ga je om met de 
stakeholders, zoals RvC, gemeente en huurders?
Aan tafel schuiven Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, Marco de Wilde en 
Peter van Ling, bestuurder van Wonen Midden Delfland, de corporatie die bezit 
van Vestia heeft overgenomen. Het tafelgesprek wordt gevoed door interactie 
met deelnemers op afstand.

In gesprek met elkaar over collectiviteit a.d.h.v. een casus
In break-outrooms wordt het gesprek gevoerd over een casus van een  
corporatiebestuurder met keuzes op het gebied van collectiviteit en collegialiteit. 

Korte pauze

Reflectie 
Wim van de Donk, rector-magnificus en voorzitter van Tilburg University, biedt in 
zijn bijdrage een reflectie op collectiviteit en collegialiteit in de corporatiesector 
vanuit bestuurskundig en bestuurlijk perspectief. Wat mogen burgers (huurders) 
en de samenleving verwachten (en verlangen) van corporaties, als ‘organisaties 
van het maatschappelijk middenveld’? En wat van hun bestuurders? Welke 
waarden en principes bieden richting en houvast voor het handelen?

Afsluiting
Afsluiting, met een inhoudelijke beschouwing op het masterwebinar. Onder 
leiding van Maarten Bouwhuis benoemen we inzichten en lessen: wat nemen 
en geven we mee voor corporaties en bestuurders?



Sprekers

Atrivé
Atrivé ondersteunt de NVBW bij het organiseren van 
masterclasses en is op basis van haar CRKBO-registratie 
en NRTO-keurmerk bevoegd PE–punten te verstrekken 
aan onder meer corporatiebestuurders. 
Meer over Atrivé: www.atrive.nl.

Maarten Bouwhuis werkt als presentator, dagvoorzitter en debatleider. Wekelijks is 
hij te horen op BNR Nieuwsradio en online via podcast. Maarten presenteert o.a. 
radioshows, webinars en business diners, leidt tal van congressen en debatten in 
zaal, op radio en tv. Maarten inspireert, scherpt aan, werkt vanuit inhoud, met 
veel plezier en met oog voor sfeer.

Prof. dr. Wim van de Donk is sinds 1 oktober 2020 rector magnificus en voorzitter 
van het College van Bestuur van Tilburg University. Wim van de Donk begon zijn 
wetenschappelijke carrière in 1986 aan Tilburg University, promoveerde er in 1997 
en is sinds 2000 werkzaam als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan 
de Tilburg Law School. Van 2004 t/m 2009 vervulde hij het voorzitterschap van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarna werd hij 
benoemd als Commissaris van de Koning van Provincie Noord-Brabant tot okt 2020. 

Peter van Ling is al jaren werkzaam in de corporatiesector en is sinds twee jaar 
directeur-bestuurder van Wonen Midden-Delfland, een kleine corporatie in het 
landelijke gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Samenwerking met lokale 
partners, rondom inkoop met collega-corporaties en binnen Sociale Verhuurders 
Haaglanden is belangrijk voor Wonen Midden-Delfland om te kunnen vernieuwen 
en verbeteren. Per 1-1-2021 heeft Wonen Midden-Delfland, in nauwe samenwerking 
met collega-corporaties, een deelportefeuille van Vestia overgenomen.

Marco de Wilde is directeur-bestuurder van Veluwonen (Eerbeek, Brummen en 
Apeldoorn). Marco is er van overtuigd dat de volkshuisvesting gebaat is bij lokale 
verankering en landelijke samenwerking. Vanuit die gedachte was hij een van de 
initiatiefnemers om vrijwillige collegiale financiering te stimuleren. Hij is voorzitter 
van het door Aedes ingestelde Aanjaagteam Collegiale Financiering en lid van 
de Advies Commissie Vestia. 

Martin van Rijn is sinds 1 september 2020 voorzitter van Aedes vereniging van 
woningcorporaties. Hij heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring in 
diverse maatschappelijke domeinen, waaronder volkshuisvesting en zorg. Martin 
werkte onder meer bij het toenmalige ministerie van VROM en bij de ministeries 
van BZK en VWS. Van 2012 tot 2017 was hij staatssecretaris van VWS. Als minister 
voor Medische Zorg zette Martin van Rijn zich van maart tot juli 2020 in voor de 
bestrijding van het coronavirus.
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