
 

MEMO 

 

Sfeerimpressie Tweedaagse Twente 
Versie 28 november 2022 

 

 

Noaberschap in Twente én tussen corporatiebestuurders 

Zonder coronarestricties trapt Annelies op een natte 

donderdag 17 november de tweedaagse in Twente af. Een 

prachtige regio waarin de inwoners het ‘Bruto Twents Geluk’ 

hoog waarderen. Tegelijk is het een regio met een 

nieuwbouwopgave, maar vooral een opgave in het 

verduurzamen en transformeren van het bestaande bezit. 

WoON Twente trekt samen op als samenwerkingsverband 

van stedelijke en landelijke corporaties van verschillend 

formaat. De corporaties helpen elkaar en kijken over het 

individueel belang heen.  

 

Na de openingswoorden van Annelies en Wilma krijgt BT’er (Bekende Tukker) en voormalig 

filosoof des Vaderlands René ten Bos ruimte om een filosofische beschouwing te geven van 

bestuurlijke dilemma’s. Dit doet hij aan de hand van vijf stellingen. Zo ‘lineair’ neemt René ten Bos 

zijn publiek zelden mee, maar dit leidt wél tot een navolgbaar in coherent betoog. De lessen die 

René meegeeft zijn: 

 

1. De huidige complexiteit vraagt wand anders dan een lineaire 

koers. 

2. We gaan van probleemoplossend naar 

probleembegeleidend werken. 

3. Waarden zijn niet te omschrijven, behalve vanuit het 

negatieve. 

4. Iedereen wordt gedragen door waarden, maar dat is iets 

anders dan deze waarden opleggen aan anderen. 

5. In tijden van complexiteit moet je de twijfel durven omarmen. 

 

Na deze lessen en een lunch verspreiden de bestuurders zich in 

zes groepen richting verschillende excursies 

 

Excuries 



 

INDU-ZERO 

Mooie ontvangst in de verduurzaamde Nul 

op de Meter woning met een INDU-ZERO 

theemuts: hoe een bestaande woning 

ingepakt wordt. Naast de diverse 

elementen die bijdragen aan die theemuts 

(panelen, dak elementen, zonnepanelen, 

isolatieglas en de centrale energiemodule) 

heb je met een investeringsbedrag van 

een kleine € 85.000 weer een woning die 

aardgasvrij weer een volledige 

exploitatietermijn kan ‘meegaan’.  Mits … 

die fabriek gerealiseerd wordt die dit 

concept industrieel en fabrieksmatig kan 

produceren. Met 200 miljoen staat zo’n 

fabriek er, maar nu dus nog niet. Waarop een van de bestuurders verzuchtte: ”dat is nog minder 

dan 10 % van de verhuurdersheffing”. 

Er zijn vergelijkbare concepten en methodes. Bijzondere hierbij was dat er een concept is 

uitgedacht van fabricage tot sleuteloverdracht naar de huurder.  Rutger Vrielink, manager 

Vastgoed van Domijn en Carmen Oude Wesselink, communicatieadviseur gaven een goed beeld 

van de aanpak, het resultaat en de dilemma’s (met name de fabriek) die nog overwonnen moeten 

worden. 

 

Jongeren in Twente 

Studio15 is een initiatief waar jongeren hun creatieve kant ontwikkelen. Geen traditionele 

muziekschool maar een plek waar mensen hun eigen gang kunnen gaan, coaches rondlopen, 

studio’s e.d. beschikbaar zijn en jongeren elkaar ontmoeten. De creatieve broedplaats is eigenlijk 

de “dekmantel” van jongerenwerk. In praktijk wordt studio15 veel bezocht door kwetsbare 

jongeren die hier hun netwerk versterken, zelfvertrouwen krijgen door successen en op die manier 

weer een stap verder komen. Veel van deze jongeren wonen in de woningen van de Almelose 

corporaties.  De deelnemers aan de excursie kregen een boeiend inkijkje in studio15. Ze gingen in 

gesprek met jongeren en mochten genieten van de talenten van enkele jongeren. Een workshop 

sloot de excursie af. In stilte zelf een huis construeren en vervolgens gezamenlijk een dorp leverde 

een inzicht op van een werkwijze die ook in studio15 wordt ingezet. 

 

Kampus Rijssen 

In Rijssen hebben we gehoord en gezien hoe krachtig samenwerking tussen bestuurders kan zijn. 

Het gezamenlijke belang, het behoud van vakmanschap in de regio, bleek een dusdanige 

motivator om een samenwerkingsverband, Kampus, in Rijssen op te richten. Op de Kampus Rijssen 

volgen jonge mensen beroepsopleidingen waar veel vraag naar is (bouw, installatietechniek, zorg 

en retail). Voor studenten biedt de Kampus naast een baangarantie, ook een aantrekkelijke 

omgeving om in te leren en te werken. Een modern pand met veel ruimte, materiaal en 

technologie. Een dergelijk initiatief vraagt bestuurders die niet denken vanuit concurrentie maar 

denken in gezamenlijke kansen. Een inspirerende middag waarin het noaberschap goed uit de verf 

kwam. 

 



 

Rentmeester 2050 

Maurice Beijk gunt iedereen een goede crisis: In de bus op weg naar Borne komt de stemming er 

al snel in. Wat doet Maurice Beijk bij een ‘’asfaltbedrijf’’ (ReintenInfra)? De energie- en de 

wooncrisis bieden grote economische kansen, vertelt een later Maurice Beijk, Rentmeester 2050. 

Hij kent geen twijfels. “Groen, gewoon doen!”, is zijn credo. De duurzaamheidsgoeroe was lange 

tijd een roepende in de woestijn. ‘’Nu is het tij eindelijk aan het keren. Een schone wereld in 2050, 

als stip op de horizon, waar de overheid alleen nog maar circulair wil zijn en met 90 % 

hernieuwbare energie. Bewustwording en anders durven denken, daar draait het om’’. Hij werkt 

met veel inspiratie vanuit de natuur (‘’alles is er al’’). De deelnemende bestuurders van corporaties 

hingen aan zijn lippen. En een mooi gesprek volgde. 

‘’Bij duurzaamheid draait het niet alleen om milieu, techniek en materialen. Juist ook de mens staat 

centraal. Zo spelen vitaliteit en ontspanning een belangrijke rol. Dat komt de mensen zelf ten 

goede, de natuur en ook de bedrijven waar ze voor werken”. 

In de bus terug naar Almelo zoemt het rond vanuit alle inspiratie. Het idee ontstaat om de (mooie) 

duurzame kleurrijke schoenen van Maurice eens aan te bieden aan Hugo de Jonge. Fit for the 

job       

 

Scoren in de wijk 

Noaberschap’ een prachtig Twents concept dat betekent ‘omzien naar elkaar’. In Twente zijn ze 

allemaal buren en helpen elkaar. FC Twente is voor inwoners meer dan belangrijk, los van hun 

voetbalactiviteiten richten zij zich ook op het naoberschap onder het motto ‘iedereen verdient een 

kans om te scoren”.  

Een aantal corporaties in de regio hebben 

hierover samen met FC Twente afspraken 

gemaakt. Hoe krachtig is het merk FC 

Twente om achter voordeuren te komen en 

mensen in beweging te krijgen. Het merk 

helpt maar het gaat natuurlijk ook om wat je 

doet en met wie. Kracht van persoonlijk 

leiderschap. Mooie projecten worden 

opgezet maar het vraagt van de corporaties 

ook durven los te laten en ruimte te geven 

aan het initiatief van de “opbouwwerker” van 

FC Twente. Geen bal recht voor het doel 

maar het spel durven te laten spelen. 

 

Universiteit Twente 



 

Mooi om op de campus van de Universiteit 

Twente een complex van flexwoningen voor 

studenten te bezoeken: we hebben ook even 

een kijkje genomen in een woning die door 2 

internationale studenten gedeeld werd. Na 

een toelichting op de nieuwe manier van 

samenwerken en daarmee de snelle realisatie 

door Martijn Rink (directeur-bestuurder van 

De Veste en Vechtdal Wonen) werden we 

getrakteerd op een boeiende paneldiscussie 

met als thema ‘Hoe zorgen we er samen voor 

dat we talent in de stad/regio behouden?’. 

Machteld Roos (vice-voorzitter college 

bestuur UT), Jeroen Diepenmaat (wethouder 

gemeente Enschede), Wilma van Ingen (Domijn en voorzitter WoON Twente) en de eerder 

genoemde Martijn Rink werden vakkundig aan de tand gevoeld door een student van de UT: 

Nando Tolboom. Ondertussen werd er live een geïllustreerde samenvatting van gemaakt. Het 

afscheid was net zo warm als het welkom: de bestuurders kregen een warme muts mee voor de 

koude winterdagen. Ook ontvangen de deelnemers nog de visuele samenvatting van het debat als 

aandenken. 

 

Activiteiten ‘Fit for the Job’ 

Na afloop van de excursies bewezen de deelnemers dat zij op verschillende vlakken ‘Fit for the 

Job’ zijn. Er werd gepaddeld door de één, terwijl de ander er voor koos om een ronde door de 

buitengebieden van Almelo te fietsen: 

 

“Een klein peloton van 6 wielrenners reden een rondje rond Almelo. Langs het kanaal waar de 

vroeger de vrachtboten voeren, het buitengebied met de mooie beken. Het miezerde licht: we 

hielden het niet droog en de duisternis viel snel in. Na 25 km snelde we weer terug naar het hotel: 

nat modderig, maar voldaan.” 

 

. Ook kraakte een deel de hersens in de escape room, vouwde zich in elkaar bij een yogasessie of 

liep een ronde langs de historische bezienswaardigheden van Almelo.  

 

Verdiepingsprogramma 

De vrijdagochtend stond in het teken van inhoudelijke verdieping. Hiervoor zijn de deelnemers 

afgereisd naar Erve Asito, het stadion van Heracles. Na afronding van de ALV - waarin ook afscheid 

wordt genomen van Nico als bestuurslid en Christiane als secretaris van de NVBW - neemt Sander 

Schimmelpenninck het voorzitterschap over. Hij neemt de deelnemers mee in zijn zorgen over de 

Kloof. Daar waar volgens Sander de meeste rijken denken dat hun succes voor 90% door ‘doen’ 

komt en 10% door geluk durft Sander de stelling aan te gaan dat deze aantallen andersom zijn. ()% 

is geluk en 10% is doen. Ook wordt het meeste privé-vermogen niet meer verdiend, maar komt dit 

tegenwoordig uit erfenissen. Wat Sander benadrukt in zijn verhaal is dat segregatie tot 

kansenongelijkheid leidt.  

 

De zaal heeft veel vragen voor Sander als hij klaar is, bijvoorbeeld of ‘zijn’ Quote500 niet tot leidt 



 

tot nodeloze verheerlijking van geld. “Nee”, zeg Sander, “het is belangrijk om te weten waar het 

geld zit, want dan weet je waar de macht zit.” 

 

Met deze afronding duiken de deelnemers een andere wereld in, de wereld van biomimicry 

 

Leiderschap vanuit biomimicry perspectief 

Saskia van de Muijsenberg is oprichter en 

directeur van biomimicryNL. Saskia opent met 

de stelling dat de natuur 3.8 miljard jaar R&D 

erop heeft zitten om ‘Fit for the Job’ te zijn. 

Hier kunnen we dus wat van leren! 

Ecosystemen zijn namelijk van nature 

genereus: ze leveren diensten aan de 

omgeving zodat ze zelf voortbestaan. Waarom 

zouden gebouwen en organisaties dat niet 

kunnen? Het is dan belangrijk dat we ons 

verdienmodel heruitvinden. De belangrijkste 

les die zijn de aanwezige bestuurders meegeeft is om in de eigen organisatie oog te houden voor 

de 3 V’s: 

 

▪ Voedsel 

▪ Veiligheid 

▪ Voortplanting 

 

De deelnemers ervaarden in een afsluitende interactieve oefening de kracht van zelforganisatie, 

systeemdynamiek en emergentie.  

 

Twentse afsluiting: André Manuel 

De afsluiting werd verzorgd door André Manuel. Net als 

Sander Schimmelpenninck komt André Manuel uit 

Diepenheim. Hij is een bikkelharde satiricus die ook voor 

een groep corporatiebestuurders niet schroomt om tegen 

alledaagse dingen aan te schoppen. Met af en toe wat licht 

ongemak over onderwerp en taalgebruik weet André 

Manuel de tweedaagse humorvol af te ronden. 

 

 


