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Een van de oplossingsrichtingen die hiervoor wordt 
genoemd is het beter verdelen van de opgaven en 
middelen op regionaal niveau. Dit vereist een verregaande 
samenwerking tussen corporaties. 

Nieuwe bestuurders aan het roer 
Een generatie bestuurders neemt afscheid en een nieuwe 
generatie komt nu aan het roer. De vertrekkende generatie 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de fundamenten 
van de volkshuisvesting zoals we die nu kennen. Dat ge-
beurde in een tijdperk waarin corporaties soms stevig met 
elkaar concurreerden en macht en omvang synoniemen wa-
ren. Een nieuwe generatie biedt nieuwe kansen voor samen-
werking: het lijkt erop dat de nieuwe generatie minder hecht 
aan autonomie en meer op samenwerking gericht is, waarbij 
de gezamenlijke opgave meer vanzelfsprekend vooropstaat. 
Ook zien we steeds meer vrouwelijke bestuurders en 
bestuurders met meer diverse achtergronden op bestuurlijk 
niveau (KPMG-onderzoek: aankomst en vertrek bestuur-
ders). Ook dat draagt mogelijk bij aan het ontstaan van een 
leiderschapsstijl die meer op samenwerking is gericht.

Geboren samenwerkers 
Corporaties hebben vergelijkbare opgaven, vergelijkbare 
organisaties, maken altijd deel uit van een grotere 
samenhangende (woningmarkt)regio en zijn geen 
concurrenten van elkaar. Deze mix maakt dat corporaties de 
perfecte organisaties zijn om met elkaar samen te werken. 

De kracht van samen
We zijn er kortom van overtuigd dat samenwerking de 
sector veel te bieden heeft. Daarom willen we met deze 
publicatie graag onze bijdrage leveren door kennis te delen 
over hoe de samenwerking nog beter kan. In deze publicatie 
geven we aandacht aan de volgende samenwerkingsverban-
den middels interviews met betrokken bestuurders. 

 —  Samenwerkende corporaties Metropoolregio Eindhoven 
 —  De Vernieuwde stad
 —  Zuid West Samen
 — SWEMP
 — Kr8 en G13 

Naast de interviews bieden we een overzicht van de vormen 
van samenwerking en hebben we aandacht voor een aantal 
rode draden die uit verschillende samenwerkingsverbanden 
van corporaties naar voren komen. De in onze ogen 
belangrijkste lessen hebben we voor u samengevat. 

We wensen u veel leesplezier en hopen dat deze publicatie 
u constructieve stof tot nadenken geeft over de verdere 
ontwikkeling van uw eigen samenwerkingsverband.  
 
Namens de branchegroep woningcorporaties, 

Vriendelijke groet, 

Jan Joost Wobben 
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Maak het persoonlijk  

Samenwerking vraagt om heldere afspraken. Maar alleen het vastleggen van die afspraken in overeenkomsten en 
contracten is geen garantie voor succes. Het gaat vooral om onderling vertrouwen en daartoe is persoonlijk commitment en 
aandacht nodig. 

Ook al leven we in een wereld vol contracten en overeen-
komsten, zonder vertrouwen zou de hele maatschappij tot 
stilstand komen. En zonder vertrouwen kan er ook geen 
succesvolle samenwerking tot stand komen. Vertrouwen 
lijkt een wat ongrijpbaar fenomeen. Je kunt het eigenlijk niet 
benoemen, want zodra je dat doet lijkt er al wat mis te zijn 
met vertrouwen. 

Vertrouwen is dan ook vooral een kwestie van doen. En 
‘doen’ betekent in dit geval inzetten op persoonlijk contact. 
Vertrouwen kan immers alleen maar groeien wanneer men-
sen elkaar kennen of in elk geval de bereidheid hebben om 
elkaar te leren kennen. Het gaat om echte aandacht en inte-
resse. Dat werkt in contact met klanten, het werkt in teams 
en op afdelingen en het werkt ook in samenwerkingsver-
banden. Als je inzet op een diep persoonlijk contact hoort 
daar ook bij dat de hete aardappels op tafel gelegd kunnen 
worden zonder dat het vertrouwen wordt beschadigd. 

De praktijk is helaas nogal eens anders. Partijen houden de 
kaarten voor de borst, kiezen voor zichzelf en schuiven de 
schuld graag in de schoenen van een ander. Dergelijke aan-
geleerde verdedigingsmechanismen werken niet en beper-
ken het potentieel van de samenwerking. Pas als mensen 
zich durven openstellen voor anderen kan dat verbeteren. 

De gesprekken ten behoeve van deze publicatie bevestigen 
de kracht van persoonlijk contact. Geïnterviewden geven 
aan dat er in samenwerkingsverbanden niet alleen ruimte 
moet zijn voor succesverhalen maar ook voor kwetsbaar-
heid; dat het loont om te investeren in sociale activiteiten 
omdat dat er ook voor zorgt dat je elkaar kunt aanspreken 
als dat nodig is; dat een diverse afkomst bijdraagt aan de 
goede discussies; en dat samen opleidingen of trainingen 
volgen ook een uitstekend instrument is. 

Dat alles draagt bij aan goed persoonlijk contact en daarmee 
aan vertrouwen. 

Mede vanwege het belang van persoonlijk contact is het 
commitment van bestuurders in een samenwerkingsrelatie 
essentieel. Onderlinge meetings zijn essentiële momenten 
om het vertrouwen te vergroten en daarmee ook te voor-
komen dat de formele werkelijkheid van contracten gaat 
domineren. In de praktijk geven veel bestuurders mede 
daarom aan dat het not done is om voor belangrijke samen-
werkingen een vervanger te sturen. 
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Houd het simpel

De praktijk laat zien dat ‘light organiseren’ het beste werkt. Met een paar eenvoudige uitgangspunten de samenwerking 
aangaan zonder complexe afspraken legt de basis voor succes. 

Het begrip KISS, Keep it Simple, Stupid is al decennia lang 
een centraal uitgangspunt in marketing en reclame: wie 
geen eenvoudige boodschap de wereld in kan sturen, heeft 
domweg geen goed verhaal. Ook al omdat het menselijk 
brein zoekt naar simpele verhaallijnen en juist moeilijk kan 
omgaan met een complexe werkelijkheid. 

Eenvoud is ook in samenwerkingsverbanden een belangrijke 
voorwaarde voor succes. In de gesprekken die wij voerden 
blijkt dat er vaak wordt gekozen voor een aantal simpele uit-
gangspunten, als basis om daarna stap voor stap te komen 
tot verdieping; ook is er de wens om het aantal deelnemers 
aan een samenwerking te beperken om het daarmee 
eenvoudig te houden; er is vaak sprake van een heel grove, 
maar duidelijke verdeling van taken; en er worden maar 
weinig formele afspraken vastgelegd. 

Ook zien we in samenwerkingsverbanden dat die afspraken 
vaak gebaseerd zijn op principes en minder op gedetail-
leerde voorschriften. Die principiële benadering helpt om 
starheid te voorkomen. Van die principes kan dan worden 
afgeweken omdat omstandigheden dat vereisen. Vaak is er 
dan wel sprake van een onderlinge dialoog over het waarom 
daarvan: de spreekwoordelijke ‘biechtstoel’ doet zijn werk. 
Vertrouwen is een betere basis om tot resultaten te komen 
dan (een overkill aan) controle. 

Daarmee vraagt het ook om een bepaald type leiderschap. 
Het is simpelweg niet mogelijk – en niet wenselijk – om op 
een zeepkist te gaan staan met de ultieme oplossing. Het 
gaat erom een inspirerend verhaal te vertellen over het doel, 
dat zo goed mogelijk te vertalen naar de organisatie en zelf 
het inspirerende voorbeeld te zijn. Walk the talk. 

04







Samenwerking woningcorporaties   23

    

Elke woningcorporatie heeft een geheel eigen 
dynamiek en volwassenheidsniveaus ten aanzien van 
de organisatieontwikkeling, specialistische kennis, 
bedrijfsvoering en het IT-/applicatielandschap. Dat betekent 
ook dat er geen algemeen geldend ‘succesrecept’ is voor 
samenwerking. 

Gezien de ontwikkelingen in de praktijk verwachten wij 
dat er de komende jaren steeds meer samenwerking zal 
ontstaan in de corporatiesector. 

Wellicht leveren de lessen uit deze publicatie daaraan 
een goede bijdrage. Mocht u meer willen weten over 
samenwerking in de corporatiesector, neemt u dan gerust 
contact op met KPMG. Onze specialisten hebben kennis 
van en ervaring met samenwerking, zowel op inhoud als op 
proces.

Aan de slag met  
samenwerking 

Contact

Jan Joost Wobben 
Director Public Sector / segmentleider woningcorporaties  
wobben.janjoost@kpmg.nl
+31 6 55 83 56 91

Johan van Hoof
Partner Public Sector 
vanhoof.johan@kpmg.nl
+31 6 53 30 91 11
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