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Inspiratiebijeenkomst
Visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’
Ernst Sillem Hoeve Den Dolder, 22 mei 2018

Inspiratiebijeenkomst
De Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder vormt het decor van de inspiratiebijeenkomst van het visitatieexperiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Deelnemers vanuit 12 belangstellende
woningcorporaties, 5 visiterende bureaus, de Begeleidingscommissie visitatie-experiment en SVWN
verzamelen zich voor wat een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst zou blijken te zijn.

Aftrap: visitatie in ontwikkeling
Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, opent om 14.00 uur de bijeenkomst met een hartelijk
welkom, een introductie op visitatie-in ontwikkeling en -in context. Een conclusie: visitatie is in
ontwikkeling en in die ontwikkeling past een sterkere oriëntatie binnen visitatie op maatschappelijke
waarde (public value) en op het lokale woonnetwerk dat deze maatschappelijke waarde nastreeft.
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Jos staat wat langer stil bij onderstaande schema’s, waarin de positionering en ontwikkeling van
visitatie wordt gevisualiseerd: een beweging naar de rechterkant.

Introductie visitatie-experiment
Paul Doevendans, experimentbegeleider, geeft een korte introductie op het experiment en op het
programma. Aan de hand van de volgende slides motiveert hij een (experimentele)
netwerkbenadering in visitatie.
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Enkele conclusies uit de introductie: het experimenteel onderzoeken van een netwerkbenadering in
visitatie is om meerdere redenen relevant. Maar hoe deze benadering eruit ziet is niet geheel
duidelijk. Want: is het visitatie van de corporatie in het netwerk of visitatie van het netwerk? Is er
eigenlijk wel sprake van één netwerk of van diverse soorten netwerken in verschillende vormen? En
wie beoordeelt bij een ‘netwerkvisitatie’ dan wat: de visitatiecommissie of het netwerk zelf spreken
zich uit over de corporatie en/of het netwerk? En gaat het daarbij om ‘beoordelen’ of over
beschouwen en/of reflecteren? De noties vooraf bieden enig houvast, maar ‘the proof of the
pudding is in the eating’… in de experimenten kan de netwerkbenadering in verschillende vormen
gestalte krijgen!
Mirjam Kräwinkel van woCom uit Someren/Helmond heeft samen met Raeflex zojuist een
experimentele visitatie afgerond, ‘Participerend visiteren in het netwerk’ geheten. Mirjam vertelt
over het enthousiasme van eigen medewerkers én stakeholders over hun andere manier van
visiteren, waarbij het netwerk heel duidelijk betrokken is geweest. De visitatiecommissie heeft
diverse netwerkbijeenkomsten bijgewoond en op basis daarvan een heel goed beeld kunnen
teruggeven over het functioneren van de corporatie in het netwerk. En de partners in het netwerk
hebben dat netwerk ook duidelijk ervaren tijdens de visitatie. Wat betreft Mirjam is het nu
interessant om de beweging te maken van visitatie van de corporatie ‘in het netwerk’ naar visitatie
‘van en (misschien ook) door het netwerk’. Maar die ontwikkeling vraagt een andere legitimatie van
visitatie, ook al in het experiment: de partners in het netwerk moeten hieraan willen meewerken.
Hein Albeda, voorzitter van de betrokken visitatiecommissie, vult op dit punt aan: “De commissie
moet niet te snel tot een oordeel komen, maar de netwerkpartners zo bevragen dat zij reflecteren en
zelf een oordeel geven over het functioneren van het netwerk”. Tot slot geeft Mirjam aan dat er
meerdere aanvliegroutes zijn voor visitatie in/van het netwerk, zoals een meer thematische
(maatschappelijke opgaven/effecten/waarde), het formele versus informele netwerken, een
gebiedsgerichte benadering, etc.
Enkele leden van de Begeleidingscommissie visitatie-experiment - Rein Hagenaars
(corporatiebestuurder), Edith van Dijk (raadslid) en Toos Kloppenburg (huurdersvertegenwoordiger) bevestigen het belang én de kansen van experimenteren in deze richting. Edith ziet vanuit de praktijk
van de gemeente Eindhoven dat het daar zou kunnen werken rondom de lokale cyclus van
prestatieafspraken, zoals eerder ook in het kader van het Grotestedenbeleid, met daarbij een brede
cirkel van betrokken partijen. Bovendien geven de leden van de Begeleidingscommissie aan dat het
voor het netwerk als geheel én voor de verschillende partijen daarbinnen ook zeer de moeite waard
kan zijn. Zoals, aldus Toos, ook voor de huurdersorganisatie: hebben die een goede positie binnen
het netwerk van huurders? De leden van de commissie verwachten dan ook de medewerking van
deze partijen - huurders(organisatie) en gemeente - aan een dergelijk experiment. Maar dat moet
aan de voorkant van de visitatie dan wel worden gecommuniceerd en gevraagd.

Droom-experimenten De kracht van het lokale woonnetwerk
En dan zijn de deelnemende corporaties en bureaus aan de beurt om hun ‘droom-experiment’ in
enkele minuten te beschrijven. De volgende (karakteristieken van) droom-experimenten (met
noodkreten) komen voorbij in korte pitches:
 Stel leren centraal in het netwerk. Dit veronderstelt gelijkwaardigheid in het netwerk.
Bovendien: netwerken doe je niet alleen. Soms heeft een corporatie een monopolypositie in
een gemeente; dan wil je zeker reflectie op de vraag of je de goede dingen doet en of je het
goed doet.
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Ga weg van het afvinken. Het gaat erom of je de goede dingen doet in het netwerk. Het
expliciteren van verwachtingen en zelfreflectie van/door het netwerk zijn belangrijk (per
gemeente kan de opgave anders zijn; in de stad is anders dan in een dorp. Vooraf spreken
netwerkpartijen over de te leveren ‘beleidswaarde’; het is goed die ook achteraf te
beoordelen, met één keer in de vier jaar wat grondiger en (zelf)reflectiever.
Betrek andere partijen in het netwerk en zet samenwerking in het netwerk meer centraal in
visitatie. Kijk, bijvoorbeeld op thema’s als schuldhulpverlening of krimp, hoe het netwerk in
de dagelijkse praktijk functioneert, wat ieder bijdraagt en hoe er door partijen tussen letter
en geest wordt gewerkt in het netwerk. Ook op operationeel niveau, want juist de
medewerkers in de uitvoering maken of breken de legitimiteit van de corporatie.
Kom tot ‘design thinking’ met de corporatie in het netwerk, andere partners, diverse
thema’s. Hoe geef je met elkaar vorm aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken
(design)? En: terwijl je terugkijkt train je je om vooruit te kijken. Een mooie naam voor een
korte netwerkvisitatie-experiment: flux!
Gebruik visitatie om het netwerk c.q. de netwerken meer in beeld te brengen, inzicht in
netwerk(en) te ontwikkelen. Visitatie als middel tot netwerkontwikkeling, ook om te
verkennen of je als corporatie wel in de juiste netwerken zit, of om te toetsen of het netwerk
wel de juiste partijen omvat (wie ontbreekt, wie hoort er niet in thuis).
De adaptieve corporatie in het netwerk als oriëntatie binnen visitatie: hoe adaptief is de
corporatie als de omgeving snel verandert? dan werkt het beginsel ‘voorgenomen =
gerealiseerd’ niet. Laat de netwerkpartners dit verandervermogen van de corporatie maar
beoordelen.
Opnieuw verbinden van partijen in een netwerk rondom maatschappelijke thema’s/opgaven,
op basis van een beschouwing van wat elke partij heeft gedaan en wat beter kan: dit kan
leiden tot herdefinitie van maatschappelijke opgaven/doelen én van het netwerk!
Het maatschappelijk rendement van het lokale netwerk: het model van maatschappelijke
effecten van de corporatie uitwerken tot een model voor het netwerk als geheel, met
eenieders bijdrage zichtbaar, tellend én vertellend.
Het echt betrekken van zoveel mogelijk huurders en medewerkers, beide groepen vanuit de
leefwereld en de uitvoeringspraktijk. Hoe zien deze ‘netwerken in de uitvoering’ eruit en hoe
functioneren deze?
Samen in en met ‘het veld’ onderzoeken of de opgaven goed in beeld zijn, of partijen de
goede dingen doen, of de maatschappelijke waarde(n) scherp genoeg zijn.
In en met diverse partijen in een breed netwerk thema’s scherp stellen en onderzoeken hoe
je samen meer kunt betekenen voor de huurders (dan als corporatie alleen).

Een reflectie op deze experimentideeën en bouwstenen voor netwerkvisitatie-experimenten leidt tot
identificatie van een vijftal ‘experimentclusters of -labels’1:
A. Netwerkleren
B. Netwerk-in-ontwikkeling
C. Maatschappelijke waarde(n) netwerk
D. Netwerk-in-uitvoering
E. Adaptief in het netwerk.

1

Deze experimentclusters of -labels zijn geen experimenten of experimentvoorstellen, maar bouwstenen daarvoor. In de
clusters worden bepaalde dimensies, aspecten of facetten van netwerkvisitatie benadrukt. Deze kunnen in experimenten
een rol spelen, al dan niet gecombineerd, aangevuld of verrijkt met andere elementen
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Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag in vijf groepen, met de uitnodiging om op de vijf
geïdentificeerde experimentclusters met de voorgaande bouwstenen tot experimentvoorstellen te
komen, met aandacht voor de bedoeling, de aanpak, werking en voorwaarden voor slagen. Deze
uitnodiging leidt tot geanimeerde en intensieve gesprekken in de zomerse buitenlucht….

….. en tot mooie bouwstenen voor c.q. dimensies van waardevolle netwerkvisitatie-experimenten….
A. Netwerkleren
De bedoeling is om als een netwerk (al verantwoordend) te leren van successen en missers
om zo het eigen functioneren in het netwerk en gezamenlijk presteren van het netwerk te
verbeteren. Rapportcijfers spelen hierbij een veel beperktere rol: het gaat er in de eerste
plaats om een beeld van talenten en goede werkwijzen te creëren en een
ontwikkelperspectief te schetsen. Door deze benadering kunnen partijen gezamenlijk tot
betere prestaties komen. Het succes van deze benadering blijkt als er geen ‘zwarte pieten’
aan de orde is, dat er overeenstemming komt, het de aanleiding vormt voor nieuwe
afspraken over werkwijzen en dat het ook doorgaat na de visitatie. Belangrijke voorwaarden
voor een dergelijk succesvol netwerkvisitatie-experiment: een veilige omgeving, een start
met bereidheid van betrokkenen en het samen kiezen van kwesties die bekeken gaan
worden.
B. Netwerk-in-ontwikkeling
In dit specifieke netwerkvisitatie-experiment gaat het om het gezamenlijk creëren van een
scherp beeld van de (toekomstige) opgaven van de corporatie, het identificeren van het
bijpassende netwerk (deel netwerk is nieuw, dus mogelijk ook nieuwe opgaven), het in kaart
brengen van de gemeenschappelijke opgaven/belangen/inzet én het meenemen van de
eigen organisatie. Het andere in dit experiment is een groter accent op vooruitkijken én op
de gezamenlijke agenda van partijen in het netwerk. Zie verder C.
C. Maatschappelijke waarde(n) netwerk
In dit netwerkvisitatie-experiment vormen de gezamenlijk beoogde en gerealiseerde
maatschappelijke waarden het vertrekpunt en eindpunt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de
geformuleerde maatschappelijke waarden/doelen een abstractieniveau hoger liggen dan van
de individuele partijen. Sociale stabiliteit zou zo’n gemeenschappelijk doel kunnen zijn,
waarbij een gezamenlijke analyse leidt tot identificatie van partijen, afhankelijkheden en
meer operationele doelstellingen. Zo ontstaat een gezamenlijk gedefinieerde
maatschappelijke agenda, naast de eigen agenda’s van partijen, die richting geeft aan de
inzet en zorgt voor de legitimatie van die inzet. In de visitatie licht het netwerk zichzelf door:
wat kan beter, wat moet beter, wat willen we zo houden?
D. Netwerk-in-uitvoering
Ook in dit netwerkvisitatie-experiment staan de relevante maatschappelijke
vragen/opgaven/waarden centraal (wat is/zijn die waarde(n), wat is onze focus?). In dit
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experiment is bijzonder dat vooral in de uitvoeringspraktijk partijen worden geïdentificeerd
en betrokken: wat is het netwerk dat de beoogde effecten in de praktijk realiseert? Qua
aanpak wordt niet uit gegaan van interviews maar van een dialoog; dat vraagt om andere
vaardigheden van betrokkenen, inclusief visitatoren. Deze aanpak gaat werken als wordt
uitgegaan van ‘stotteren’ in ontwikkeling, een ‘al doende’ leren, stap voor stap voorwaarts
(‘muddling through’, aanmodderen), er een goed verwachtingenmanagement is en er een
gezamenlijke vocabulaire ontwikkeld wordt. Belangrijke opbrengsten/aspecten zijn: inzicht in
andere netwerken/partijen (zoals HO), bijvoorbeeld welke passen bij
visie/waarden/vraagstukken (sociaal domein, verduurzaming); inzicht en benutting van de
expertise en professionaliteit van de ander; het betrekken van het netwerk zonder te
(be)oordelen; versterken van de legitimatie. Een belangrijke voorwaarde voor succes is de
kwetsbare opstelling en deelname van partijen.
E. Adaptief in het netwerk
De bedoeling is om, als corporatie én netwerk, te leren proactief te schakelen en in te spelen
op snel veranderende omstandigheden/wereld. Hier wordt een aanpak voorgesteld van een
‘casestudy’ op basis van een ‘oppoppende’ ontwikkeling, die lokaal sterk kan verschillen. In
visitatie wordt bevraagd óf en hoe men hierop inspeelt en naar/met wie. In deze benadering
is de maatschappelijke agenda bepalend, gaat het vooral om vooruitkijken (PD + CA) en
wordt een bewustwording van de organisatie gerealiseerd op het punt van
aanpassingsvermogen. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn:
doelstelling/houding corporatie (kwetsbaar opstellen), een hoge frequentie en eerlijke
stakeholders/partners.

Vervolg
Paul Doevendans geeft aan dat deze eerste uitwerkingen niet de complete oogst vormen. Ook de
eerdergenoemde bouwstenen en ideeën (‘droomexperimenten’) en varianten in de startnotitie
kunnen in diverse combinaties worden benut bij het formuleren van een experimentvoorstel door
corporatie en visiterend bureau. SVWN zal daartoe een ‘handreiking experimentvoorstel’ opstellen
(bij dit verslag gevoegd).
Belangrijk is ook dat de extra experiment-inspanningen (‘meerwerk’) binnen de visitatie op punten
gepaard kunnen gaan met ‘minderwerk’ op andere punten. Die lijken met name voor de hand te
liggen op de beoordeling van financiën en interne governance. Afgesproken wordt dat deelnemers
met een goed voorstel komen.
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Paul rondt af met een korte schets van het vervolg:

…. en geeft het woord aan Cees Oosterwijk, voorzitter van de Begeleidingscommissie visitatieexperiment, voor een korte reflectie op de bijeenkomst: “Het was een inspirerende en vruchtbare
middag die goede bouwstenen heeft opgeleverd voor mooie experimenten …. én voor de
ontwikkeling van visitatie. Want het is een goede ontwikkeling die hier en met eerdere experimenten
is ingezet. Tegen SVWN zou ik daarom willen zeggen om niet te lang te wachten met het aanpassen
van de mainstream van visitaties; dat zou eventueel al tijdens de periode van het experimenteren
kunnen. Jullie hebben daarbij de volledige steun van de Begeleidingscommissie!”
Met een drankje en hapje werd al napratend en relaties leggend een mooie inspiratiebijeenkomst
afgesloten op een zonnig terras in Den Dolder. Op naar mooie netwerkvisitatie-experimenten!
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