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VERANTWOORDING RAAD VAN ADVIES 
In dit verslag legt de Raad van Advies (RvA) als onderdeel van een maatschappelijke 

organisatie verantwoording af over de wijze waarop hij het afgelopen jaar invulling heeft 

gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.  

 

 

 

1.1 Taken en bevoegdheden  

De Raad van Advies is in 2008 primair opgericht om de maatschappelijke taak van 

Wooninc. te waarborgen en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur 

en de RvC. De raad volgt en adviseert over het sociaal ondernemerschap en reflecteert op 

de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van Wooninc. zoals die zijn weergegeven in het 

ondernemingsplan ‘Wooninc.focus 2021’. Ofwel, blijft Wooninc. doen wat sociaal-

maatschappelijk van haar wordt gevraagd. Doel is ook een inspiratie-orgaan te zijn en het 

bestuur en de RvC op strategisch en tactisch niveau te prikkelen. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten van 

Wooninc. en het RvA-reglement. Onderhavig verslag is op de website van Wooninc. 

gepubliceerd.  

 

 

 

1.2 Samenstelling en zittingstermijn 

De Raad van Advies wordt gevormd uit deelnemers die kunnen meedenken over het vorm 

en inhoud geven van de kerntaken van Wooninc. Het aantal leden is statutair bepaald op 

minimaal vijf en maximaal negen. De zittingstermijn is vier jaar met een optie op een 

eenmalige verlenging van nog eens vier jaar. In 2018 bestond de raad uit zes leden. 

Middels een wervings- en selectieprocedure zijn in het najaar van 2018 vijf nieuwe leden 

geworven, die per 1 januari 2019 door het bestuur zijn benoemd. 

 

De leden van de raad zijn afkomstig uit het maatschappelijk veld waarin Wooninc. actief is 

en kunnen niet zijn personen die lid zijn van het bestuur, RvC of huurdersorganisatie SHW. 

De raad wordt gevormd uit creatieve mensen, die in staat zijn om de voor Wooninc. 

bepalende sociale, politieke en maatschappelijke factoren in hun samenhang te beoordelen 

alsook ‘out of the box’ te denken. Ieder lid beschikt over een specifieke achtergrond, 

deskundigheid en vaardigheid, die een verantwoorde en inhoudelijke discussie over de 

maatschappelijke taak van Wooninc. mogelijk maakt. De leden zijn echter geen 

belangenbehartigers voor een bepaalde maatschappelijke groep maar nemen op 

persoonlijke titel vanuit hun achtergrond en/of deskundigheid zitting in de raad. 
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Samenstelling Raad van Advies 2019 

 

 

 

1.3 Bezoldiging 

Per bijeenkomst ontvangt een lid bij aanwezigheid € 250. In 2019 bedroeg de totale 

bezoldiging € 7.000.   

 

 

 

1.4 Bijeenkomsten 

In de RvA-bijeenkomsten worden voor Wooninc. actuele maatschappelijke thema’s en/of 

dilemma’s behandeld, waarbij de raad adviseert over vraagstukken die op (middel)lange 

termijn actueel zijn en wat die voor Wooninc. betekenen wat betreft perspectieven en 

dilemma’s. De raad betrekt voor zover nodig anderen bij de bijeenkomsten dan wel het 

proces naar gedachtevorming, bijvoorbeeld in de vorm van (externe) deskundigen, 

inleidingen en/of werkbezoeken. De RvA is in 2019 driemaal met het bestuur in een 

reguliere bijeenkomst bijeengekomen. Daarnaast heeft een delegatie van de raad op 28 

oktober 2019 deelgenomen aan het seminar ‘Honderduit in beweging’, waarmee Wooninc. 

haar 100-jarig jubileum vierde. Bewegen en meebewegen vormden de rode draad. Het 

seminar was voor 100 stakeholders dé hekkensluiter van alle festiviteiten, waarbij onze 

positie als seniorenhuisvester verder is verstevigd en verbindingen zijn gelegd met mensen 

uit het brede werkveld. Door onze krachten met onze partners te bundelen, blijven we 

toekomstbestendig en in topconditie.  

 

 

Naam Functie (Her)benoemd Aftredend Herbenoembaar

Driek van de Vondervoort Voorzitter 9-9-2016 9-9-2020 Ja

Chantal Beks Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Jeanny van den Berg Lid 1-3-2017 1-3-2021 Ja

Ergin Borova Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Mohammed Chahim Lid 15-9-2016 15-9-2020 Ja

Tessie Hartjes Lid 1-12-2016 1-12-2020 Ja

Jos van der Lans Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Jos Smeets Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Rob van de Ven Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja
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Maart 2019 

In de bijeenkomst van maart heeft de RvA haar verantwoordingsverslag over 2018 

goedgekeurd en heeft  Jeanny van den Berg een presentatie gegeven over het Social Profit 

Canvas. De bijeenkomst had als doel te achterhalen of het model (ook) te gebruiken is om 

de sociale waarde van het Klantencentrum WoonincPlus-Vitalis zichtbaar te maken. De 

afgelopen jaren hebben TIAS (School for Business and Society) en WHISE (bureau voor 

sociale innovatie) onderzoek gedaan naar waardecreatie en impact in het sociale domein. 

Uit die verkenning is in co-creatie het Social Profit Canvas ontstaan, een praktisch 

instrument dat maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden helpt om de 

potentiële sociale winst en waarde van een interventie in beeld te brengen. Daarbij was de 

centrale vraag wat het maatschappelijk ondernemerschap feitelijk oplevert, anders dan 

euro’s. We kennen met andere woorden de prijs, maar kennen we ook de waarde? De RvA 

tekent daarbij aan dat voor het (goed) meten van sociale waarde meer nodig is dan smart 

geformuleerde doelen/kpi’s, alsook dat het onderliggende beleid niet steeds (door de 

politiek) moet worden bijgesteld. Daarbij ook de vraag waar de impact van een interventie 

landt. Vaak worden de kosten op een andere plaats gemaakt dan waar de opbrengsten 

terechtkomen en zit er vaak (veel) tijd tussen de gemaakte kosten en de opbrengsten. De 

RvA adviseert een interventie af te stemmen op de wensen van de klant, die als 

begunstigde het vertrekpunt dient te zijn, alsook het model niet altijd lineair te doorlopen 

en feedback loops in te bouwen. Om tot een interventie te komen, oppert de raad het 

model (ook) van buiten naar binnen te doorlopen door de gewenste impact en/of 

samenleving als vertrekpunt te nemen. Verder zou een ’resultaatmeter’ erin moeten 

voorzien dat het model ook een sturingsinstrument is dan wel dat inzichtelijk wordt wat 

het (financiële) resultaat van een investering is. Vervolgens voert de raad een dialoog over 

de vraag of het Social Profit Canvas bruikbaar is om de sociale waarde van het 

Klantencentrum WoonincPlusVitalis zichtbaar te maken. De sociale waarde wordt geduid 

als de ontwikkeling en het beheer van een gezamenlijk dienstenpakket met verschillende 

keuzelabels op het gebied van wonen, zorg en welzijn alsmede het realiseren van een 

gezamenlijk loket voor ouderen en senioren in de vorm van een centrum dat fungeert als 

informatie- en intakecentrum op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met het loket is 

er één aanspreekpunt voor alle vragen op voornoemd gebied, waarmee de klant ‘door de 

bomen het bos weer ziet‘, wat geruststelling en gemak oplevert. Ook na de dialoog is de 

vraag ‘welke waarde hierdoor is ontstaan voor huurder, stakeholders en samenleving, 

zowel in materiële (financiële) als niet-materiële zin’, niet eenduidig beantwoord en is 

(nog) niet duidelijk hoe de verschillende aspecten zich tot elkaar verhouden. In samenhang 

daarmee ligt de vraag voor wanneer het klantencentrum succesvol is, waarbij de RvA een 

aantal methoden voorstelt om dat (goed) te meten. De themabespreking wordt afgesloten 

met de concrete afspraak om de komende periode met betrokkenen te onderzoeken of het 

Social Profit Canvas bruikbaar is om daarmee de sociale waarde van het Klantencentrum 

WoonincPlusVitalis zichtbaar te maken. 
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September 2019 

In de bijeenkomst van september heeft Jos van der Lans een presentatie gegeven over de 

geschiedenis van de volkshuisvesting in zes fasen, waarbij hij van elke fase een winst- en 

verliesrekening opmaakte en schetste hoe aan de volkshuisvesting inherente vraagstukken 

steeds in nieuwe gedaanten terugkeren. Met als slotvraag: wat zegt de geschiedenis over 

de toekomst? Zijn presentatie is gestoeld op de ‘Canon volkshuisvesting’. Voor de digitale 

editie wordt verwezen naar: www.canonsociaalwerk.eu.  

 

1850-1880 

Wie in de geschiedenis terugkijkt, ziet dat de sociale woningbouwsector teruggaat op een 

initiatief uit 1852 van de ‘Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam’, 

zijnde de eerste Nederlandse woningbouwvereniging. In de tijd van oprukkende 

industrialisatie en verstedelijking ontstond er sociale onrust als gevolg van de erbarmelijke 

omstandigheden waaronder mensen woonden. Tegen deze achtergrond nam de stedelijke 

elite, mede uit eigen belang, het initiatief betere en betaalbare huurwoningen te bouwen. 

De eerste woningbouwverenigingen waren een feit.  

 

1880-1901  

In de loop van de 19e eeuw vormden arbeiders ook zelf coöperatieve woningbouw-

verenigingen. Ten minste 200 verenigingen, waarin vele beroepen vertegenwoordigd 

waren, bouwden meer dan 10.000 woningen. Het spaargeld van de arbeiders bleek echter 

veelal ontoereikend, waardoor de stedelijke elite (wederom) nodig was om de bouw-

plannen te realiseren. Vrijwel alle particuliere verenigingen zijn later opgeslokt door de 

door de overheid gesteunde (toegelaten) woningcorporaties.  

 

1901-1940 

De particuliere verenigingen vormden een inspiratiebron voor het Rijk. De Woningwet van 

1901 maakte volkshuisvesting tot een ‘zaak van het Rijk’, maar de uitvoering was een 

’taak van de gemeenten’. Het Rijk stelde via gemeenten leningen ter beschikking aan 

goedgekeurde ‘toegelaten’ woningbouwverenigingen. De eerste toelating is in 1904 voor 

de ‘Vereeniging ter Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen’ in Leiden. De 

gemeentelijke woningbedrijven, waarvan er in De Kempen relatief veel actief waren, 

bestaan vanaf 1914. Midden jaren tachtig raakt de rol van de gemeentelijke woning-

bedrijven uitgespeeld.   

 

1945-1970  

Vanaf 1945 is woningnood volksvijand nummer één. Staatsingrijpen is niet langer een 

crisismaatregel, zoals voor de oorlog, maar een manier om mensen sociale zekerheid te 

bieden. In de woningbouw draait het om het eerlijk verdelen van schaarste. De regering 

maakt een centraal geleide planning en leunt daarbij sterk op de gemeentelijke woning-

bedrijven en de vele toegelaten woningbouwverenigingen, die een soort verlengstuk van 

het Rijk worden. In de jaren vijftig en zestig is woningbouw een voortdurend schipperen 

tussen kwaliteit en kwantiteit. Door de groeiende welvaart ontstaat er behoefte aan grotere 

woningen met meer comfort.  

 

http://www.canonsociaalwerk.eu/
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1970-1995 

Veel stadsbesturen zitten in hun maag met het monumentale maar slecht onderhouden 

centrum en de verpauperde wijken daaromheen. De welvaart groeit en koopkrachtige 

huishoudens verhuizen uit de oude stad naar frisse nieuwe buitenwijken en groeikernen. 

Er ontstaat een strijd tussen ruimdenkende cityvormers en kleinschalige stadsvernieuwers. 

Vanaf de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988) worden grote nieuwbouwlocaties aan 

de rand van de stad gerealiseerd.  

 

1995-2015 

Het is zonder twijfel een van opzienbarendste gebeurtenissen in de geschiedenis van de 

sociale woningbouw: de verzelfstandiging van de woningcorporaties in bestuurlijk én 

financieel opzicht. De corporaties trokken het projectontwikkelingsproces naar zich toe en 

konden zich meer als ondernemer opstellen, waardoor honderden miljoenen zijn 

vrijgespeeld om te investeren in wijken, architectuur, leefbaarheid en maatschappelijk 

vastgoed, wat leidde tot schaalvergroting binnen de sector. Maar ook de negatieve kanten 

zijn inmiddels duidelijk zichtbaar geworden. De ruimte die corporaties kregen, werd in 

sommige gevallen ingevuld met zelfverrijking en beleggingsavonturen, met een 

parlementaire enquête twintig jaar na de verzelfstandiging tot gevolg. De Woningwet van 

2015 is erop gericht de corporaties weer bij de les te brengen. De vrijheid wordt ingeperkt, 

de corporaties moeten terug naar hun kerntaken.  

 

Wat zegt de geschiedenis over de toekomst?  

Sinds de introductie van de Woningwet 2015 hebben de woningcorporaties een kleinere 

rol dan voorheen, terwijl onder de vlag van de participatiemaatschappij steeds meer van 

mensen en buurten wordt gevraagd. In deze ontwikkeling kunnen woningcorporaties 

echter nog steeds een belangrijke rol spelen. Zij kunnen zich transformeren van een 

reactief ingestelde ‘beheerder’ met een smalle taakopvatting tot een proactief ingestelde 

‘regisseur’, die zich vanuit een brede taakopvatting richt op de voor de participatie-

maatschappij relevante thema’s. De rol van woningcorporaties is daarmee zeker nog niet 

uitgespeeld. Sterker, de participatiemaatschappij zou zomaar een inspiratiebron kunnen 

opleveren om zichzelf opnieuw uit te vinden. In dat kader adviseert de RvA een vergaande 

strategische samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE), om zo de 

gezamenlijke maatschappelijke doelen te behalen. Het gaat dan om de forse opgave op 

het terrein van de volkshuisvesting (beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid). 

De raad onderkent dat strategische samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven 

geen sinecure is, met name ook omdat de MRE formeel geen bestuurlijk orgaan is, mede 

op grond waarvan wordt aangenomen dat een strategische samenwerking binnen het 

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) eenvoudiger is te realiseren alsook op kortere termijn 

effect sorteert.  

 

 

 

 

 

 



7 

December 2019 

In de bijeenkomst van december heeft Ergin Borova een presentatie gegeven over het 

thema ‘Huurdersparticipatie’, dat Wooninc. op termijn anders/moderner wil invullen, 

uiteraard zonder daarbij aan het wettelijk kader voorbij te gaan. Huurdersparticipatie heeft 

een wettelijke basis in de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ en de Woningwet 2015. 

Belangrijk onderdeel van de stelselherziening was de versterking van de positie van 

huurders, waarmee de huurdersorganisatie onderdeel van het stelsel is geworden. Dat laat 

echter onverlet dat een corporatie huurdersparticipatie ook moet willen, omdat het leidt 

tot betere aansluiting van de dienstverlening op de klantwensen dan wel een beter begrip 

van de markt. In dat kader ligt de vraag voor of Stichting Huurdersplatform Wooninc. 

(SHW) de huurder representeert alsook hoe huurdersparticipatie beter/anders/moderner 

kan worden ingevuld, bijvoorbeeld naar analogie van de gamingindustrie. Bij ‘gamification’ 

worden spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext geplaatst met als doel het 

gedrag van mensen op een positieve wijze te sturen, waardoor zij maximaal/optimaal 

participeren. Op de lijst met motivatoren staat ‘status’ met afstand bovenaan en 

‘bezoldiging’ veelal onderaan. Andere belangrijke motivatoren zijn ‘herkenning’ en 

‘gehoord worden’. Aan de hand van deze motivatoren is te verklaren waarom huurders-

participatie bij Wooninc. kan worden verbeterd, welke conclusie door de RvA wordt 

onderschreven. Een oplossingsrichting is ‘dynamische participatie’, een model dat naast de 

huidige (instrumentele) structuur kan bestaan, mede omdat die laatste in wetten is 

verankerd. De vraag of SHW de huurder representeert, is daarmee minder relevant. Voor 

dynamische participatie is het inzetten van moderne middelen cruciaal, waarbij als 

voorbeeld CitizenLab voor steden en gemeenten wordt besproken. Met dit digitale 

participatieplatform bereikt een gemeente meer burgers en worden projecten projectmatig 

beheerd, waardoor er betere beleidsbeslissingen worden genomen. Een soortgelijke tool 

kan worden ingezet voor het bevragen van zowel huurders als bewonerscommissies, om 

vervolgens met SHW over de uitkomsten het gesprek aan te gaan. Aan de hand van een 

aantal praktijkvoorbeelden, waaronder het realiseren van tiny houses, concludeert de RvA 

dat de praktische toepasbaarheid en toegevoegde waarde van een dergelijk nieuw model 

groot is, mede omdat met de vergaarde data objectief (en eenvoudiger dan met 

klantenpanels) de huurdersbehoefte kan worden vastgesteld dan wel huurdersprofielen 

kunnen worden opgesteld. De RvA adviseert dynamische huurdersparticipatie ‘via’ SHW te 

initiëren en te organiseren. Eerst nadat met SHW is gesproken, is te overwegen om het 

overleg uit te breiden met (de huurdersorganisaties van) collega-corporaties.  

 


