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GEWONE NEDERLANDERS GEZIEN? MELD ZE!

Waarom de gewone Nederlander?

We hebben het recent (weer) gehoord: “de gewone Nederlander”, 
“de man/vrouw voor wie ‘we’ het doen en die (ook) vindt dat…” (…) 
“Henk en Ingrid, die …” enz. Het vinden en betrokken maken van die 
‘gewone Nederlander’ wil desondanks toch maar niet lukken. Van-
daar telkens weer nieuwe beloftes van nieuwe politieke partijen 
die nieuw elan en zeggenschap van de ‘gewone Nederlander’ in het 
vooruitzicht stellen: steeds weer een draai aan het wiel van de po-
litieke vernieuwing. Dat nieuwe beloftes het toch steeds weer voor 
elkaar krijgen om een partij te vormen heeft vermoedelijk te maken 
met de  stand van wantrouwen jegens gevestigde politieke partij-
en en andere instituties. Staan de officiële instituties nog wel aan 
mijn/onze kant? Mensen wantrouwen het nationale kader als het 
gaat om de verdeling van inkomsten en vooral voor wat betreft het 
beheer van de openbare voorzieningen in het eigen woongebied. 
Denk aan het conflict tussen Catalonië en de Spaanse regering in 
Madrid. Dit heeft te maken met de legitimatie van regerenden en 
de bescherming van de geregeerden als doel van democratische 
procedures. Het heeft ook te maken met het ideaal van een zichzelf 
besturende gemeenschap van vrije mensen en de teleurstelling dat 
dit ideaal nooit ten volle zal worden verwezenlijkt. 

Het gevolg is dat steeds weer onvrede ontstaat die zich vooral ma-
nifesteert als er hier en daar iets mis gaat. Elke miskleun lijkt wel 
breed te moeten worden uitgesponnen in ’s lands vergaderkamers. 
Het gevolg  is een woud aan nieuwe handelingsvoorschriften en 
eisen van transparantie. De omgeving van maatschappelijke or-
ganisaties is te kenschetsen als een omgeving van georganiseerd 
wantrouwen. Dit geldt o.a. voor woningcorporaties, zorginstellingen 
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en onderwijs. Deze instellingen reageren daarop met zorgvuldig en 
doelrationeel handelen op basis van wetenschappelijk inzicht. Je 
moet bestuurder zijn of zijn geweest om te weten hoe dwingend 
en organisatie-vormend die voorschriften zijn.

Legitimatie 

Met name woningcorporaties zijn zich bewust dat zij de legitimatie 
behoeven van de mensen voor wie zij er zijn. Zij beseffen dat het 
Midden Afrikaanse spreekwoord: ‘Alles wat u voor mij doet, zonder 
mij, doet u tegen mij’ betekent dat er behoefte is aan een participa-
tieve gemeenschap. Een gemeenschap waarin burgers naast politi-
ci en professionals scheppers zijn van de collectieve voorzieningen. 
Overheden en maatschappelijke organisaties hanteren daarvoor 
het begrip inspraak. Maar, zo vroeg columniste Jutta Chorus zich on-
langs af: Waarvoor is dat bedoeld? Wil men bezwaren en inzichten 
van de  burgers horen? Of wil men burgers overtuigen van beleid 
of die het er nu mee eens zijn of niet? Ambtenaren en professio-
nals zijn gewend om voor burgers te denken en om een oplossing 
te presenteren als alle details inmiddels in de ambtelijke organisatie 
zijn goedgekeurd. Ontwerpers van nieuwe producten daarentegen 
werken met gebruikers en andere betrokkenen samen en testen 
elk idee net zo lang tot iedereen tevreden is. Om die reden heeft 
de gemeente Eindhoven onlangs een ‘strategie design consultant’ 
aangesteld die de designmethode in het ambtelijk apparaat moet 
introduceren: breng de gebruiker van buiten naar binnen in plaats 
van de oplossing voor de gebruiker van binnen naar buiten. Profes-
sionals staan vaak niet stil bij wat mensen zelf nodig hebben en 

willen. Dat is niet uit onwil maar omdat mensen in formele insti-
tuties denken vanuit de continuïteit van de instelling waarin ze 

werken en dus vanuit zich zelf. 
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Designdenken en de corporatieraad 

Het is dan ook een grote innovatie geweest dat UWOON samen 
met enkele ander zusterinstellingen het initiatief heeft genomen 
om vanuit deze gedachte iets nieuws te beginnen: de corporatieraad. 
De corporatieraad is een experiment om dat design-denken – avant 
la lettre – te gaan toepassen. En wel door de rauwe werkelijkheid 
van buiten naar binnen te brengen; als startpunt en als voortdurend 
checkpunt van nieuw beleid. De bedoeling was nadrukkelijk niet om 
een soort nieuw toezicht te organiseren, ook niet nog eens een ad-
viesorgaan in het leven te roepen of een ambassadeursfunctie te 
creëren, noch om mensen in de gemeenschap te beïnvloeden.  Nee, 
het initiatief van de corporatieraad was er op gericht om op originele 
wijze de probleemwaarneming te vernieuwen: de systeemwereld te 
confronteren met de leefwereld. Zij vormen de zogenaamde derde 
laag: de vertegenwoordigers van de belanghouders/stakeholders. 
Hun agenda wordt niet bepaald door de instelling maar door hoe 
– inderdaad – gewone mensen de dienstverlening en de voorzienin-
gen ervaren in hun eigen dagelijks leven. 

De derde laag

Een corporatieraad als ‘derde laag’ kan echter niet op zich zelf staan. 
Het mag geen vrijblijvende praatclub zijn. Dat zou een zielloze actie 
zijn. Doel is de leefwereld, de wereld van vrijwilligheid en diversi-
teit, de wereld van de gewone Nederlander in zijn woonomgeving 
zo echt mogelijk te verbinden met de systeemwereld van de wetge-
vers, de instituties, de wereld van de schrijvers van de codes  en de 
toezichthoudende autoriteiten. 
Wie vertegenwoordigt die leefwereld? Dat was een belangrijke 
vraag van het UWOON-experiment. UWOON stelde zich de volgen-
de vragen:
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1.   Voor wie zijn we er? Voor wie doen we het? Is ons handelen 
goed in de ogen van die mensen?

2.   Het is ook belangrijk stil te staan bij de vraag dóór wie we 
waarde kunnen toevoegen. Wie werkt er in de corporatie op 
het grensvlak van de systeemwereld en de leefwereld?

3.  Wat mag het kosten?
4.  Hoe onze inspanningen evalueren?
5.   Moet de corporatieraad een formele plek hebben in onze go-

vernance?

De selectie van de vertegenwoordiger van de derde laag is geen 
eenvoudige opgave. Om welke gewone Nederlander gaat het? In de 
nieuwe vormen van legitimiteit is de procedure waarin de vertegen-
woordiging tot stand is gekomen niet eens zo belangrijk.  Uit expe-
rimenten komt het beeld naar voren dat loting uit de diverse groe-
pen voor wie je er bent een gepaste oplossing kan zijn. Mensen die 
wonen en leven in de systeemwereld maar die beoordelen op grond 
van hun leefwereld. De wereld waar wederzijdse groepsvooroorde-
len minder belangrijk zijn dan persoonlijke contacten. In de wereld 
waarin diversiteit dikwijls een motivatie kan zijn voor vrijwilligheid.  

Onafhankelijk voorzitter

Deze mensen hebben een andere niet formele manier van verte-
genwoordigen of representant zijn. Een niet formele manier om 
problemen waar te nemen of  ‘de rauwe werkelijkheid’ onder woor-
den te brengen. Dat leidt niet zo maar tot  bruikbare resultaten voor 
bestuurders en ander professionals.  Toch is het van belang om de 

vertegenwoordigers van de derde laag zelf het ingebrachte te la-
ten wegen. Het vergaderproces en de leiding daarvan is dan ook 

cruciaal. Het vergt een onafhankelijke voorzitter  die zonder 
belang nu eens de gerechtvaardigde eis van de leef-
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wereld kan laten prevaleren en dan weer die van de 
professionele systeemwereld. Een voorzitter die enkele ver-
gaderingen over het zelfde onderwerp aan durft. Die een snel 
wisselende samenstelling aan kan. Die mede durft te beoordelen 
of de respons van de systeemwereld wel of niet de vragen voldoen-
de heeft geadresseerd. 

UWOON – werk in uitvoering

Deze (ook experimentele) rol heeft Carin Wormsbecher met grote 
inzet willen vervullen. Zij heeft daarbij het belang van het grotere 
geheel op het oog gehad. De betekenis gaat zelfs verder dan de cor-
poratie UWOON. De betekenis is dat de werkwijze de betrokkenheid 
en het gevoel van zelfwaardering vergroot. Langs deze weg gaat 
een meer robuuste samenleving op nationaal en zelf Europees vlak 
tot de mogelijkheid behoren. Met dit project dat niet af is en zelfs 
nooit af zal zijn legt UWOON, de RvB en de RvC eer in. Last but not 
least geldt dit in het bijzonder voor de eerste onafhankelijk voor-
zitter, mw. Carin Wormsbecher. Bij dezen zeg ik haar namens dit en 
al die andere vernieuwende experimenten heel veel dank voor haar 
bijdrage.  

Gert van Dijk,
TIAS, School for Business and Society, Tilburg University.
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DE CORPORATIERAAD 
BEPAALT ONS 
MAATSCHAPPELIJK 
RENDEMENT

Moniek van Balen-Uijen, 
bestuurder van UWOON

Waarom een corporatieraad? Er is toch al 
heel veel toezicht op corporaties?

“Wat wij doen, zorgen dat mensen goed wo-
nen, is heel relevant voor de samenleving. Daarom moeten ons 
doen en laten en onze kosten controleerbaar zijn. Het intern toe-
zicht is de Raad van Commissarissen van UWOON. Extern komen 
daar de accountant en de Autoriteit Wonen (het ministerie) bij, en 
op financieel gebied het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

De corporatieraad is dan ook niet bedoeld als aanvulling op het vele 
toezicht, maar om te versterken hoe wij van betekenis kunnen zijn 
voor de maatschappij. Woningcorporaties zoals UWOON zijn zo’n 
100 jaar geleden ontstaan vanuit de noodzaak van goede woningen 
voor gezondere mensen en een welvarende maatschappij. Met de 
corporatieraad zoekt UWOON opnieuw de directe verbinding met 
de maatschappij waar we uit voortgekomen zijn, maar waar we 
door professionalisering, schaalvergroting en regelgeving een beet-
je los van zijn komen te staan. 

Het verstevigen van die verbinding en het ophalen van signalen bij 
onze partners doen wij nu niet via de geijkte paden. We leggen niet 
onze ideeën voor aan partners, maar stellen ons onbevangen op. We 
horen van de mensen uit de corporatieraad wat de rauwe werkelijk-
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heid is in hun directe omgeving. Wat zij tegenkomen en wat hen be-
zighoudt. Op die manier draagt de corporatieraad maatschappelijke 
thema’s aan, waar UWOON iets mee zou moeten doen.

We hebben voor de corporatieraad bewust gezocht naar mensen 
die weten wat er speelt en te maken hebben met maatschappelij-
ke vraagstukken die ons als corporatie raken. Van jongere tot aan 
politieagent, ggz-medewerker of vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. 
Geen  professionele vergadertijgers, producenten van beleidsstuk-
ken of professionals die van lobbyen hun tweede natuur hebben ge-
maakt, maar mensen die praten vanuit hun hart en betrokkenheid 
bij de maatschappij!”

Wat is nu precies de rol van de corporatieraad bij UWOON?

“Een corporatieraad is een nieuw fenomeen. Het is geen club die 
adviezen geeft op voorstellen van UWOON. Ook geen orgaan dat 
toezicht houdt op onze financiën, of met wie we prestatieafspra-
ken maken, zoals met de huurdersorganisaties en gemeenten. De 
corporatieraad bepaalt mede onze inhoudelijke agenda bepalen 
en toetst ons handelen op het maatschappelijke rendement. Doet  
UWOON de dingen die de maatschappij vraagt? Eén van de leden 
van de corporatieraad verwoordde het als volgt: ‘We hebben een 
zelfde soort rol als de RVC. Alleen is de RVC van boven naar bene-
den en de corporatieraad van beneden naar boven, vanuit de maat-
schappij dus. We kunnen naar de korte en lange termijn kijken. Wij 
agenderen onderwerpen waar UWOON iets mee zou moeten, en 
houden de vinger aan de pols bij UWOON. We kunnen op een po-

sitieve manier voor wrijving zorgen, maar als het nodig is ook een 
gele of rode kaart geven.’”
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Wat zijn de ervaringen van de afgelopen twee jaar?

“Omdat de corporatieraad nieuw is, was het soms onwennig en 
even zoeken voor iedereen om een goede rol te vinden. Maar de 
voorzitter, de leden en de medewerkers van UWOON hebben zich 
met groot enthousiasme ingezet om elkaars achtergrond en the-
ma’s te ontdekken en te begrijpen. Mensen die eerst vreemd voor 
elkaar waren, raakten beter op de hoogte van de wereld en situatie 
van hun achterban. Dat leidde tot verbinding, meer begrip en soms 
haast vanzelfsprekende oplossingen. Het betrekken van de achter-
bannen gebeurde op verschillende manieren. Het was ook goed om 
elkaars ervaringen daarbij te horen.

Voor iedereen, ook voor UWOON, was het vooral wennen om niet 
te snel in oplossingen te denken en tijd te nemen voor verdieping. 
Vaak zitten er problemen achter problemen, zit er een vraag achter 
een vraag. Het is de kunst om daarop door te gaan, om echt de es-
sentie van een onderwerp of vraag te pakken te krijgen.”

Hoe ziet UWOON de toekomst van de corporatieraad?

“Voor UWOON is het kennen van onze, soms kwetsbare, klanten 
belangrijk. Ons ideaalbeeld van een buurt is een hechte gemeen-
schap waarin men begrip heeft voor elkaar en voor verschillen, en 
bij elkaar betrokken is. Daar willen we graag aan bijdragen. De cor-
poratieraad vergroot ons inzicht in eventuele belemmeringen in het 
goed samenleven. We willen dan ook graag doorgaan met de cor-
poratieraad. 

De eerste twee jaren, met in totaal acht bijeenkomsten, waren no-
dig voor een eerste verkenning van de thema’s en vooral een beter 
begrip van de rol en betekenis van de corporatieraad. Een verdere 
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verdieping van thema’s is nodig. Het hoofddoel voor de komende 
twee jaar is om kennis en thema’s op tafel te krijgen vanuit de di-
recte beleving van betrokken burgers. Leden worden nog meer ge-
vraagd informatie op te halen vanuit de achterban en dit in de raad 
terug te koppelen. Er wordt gezocht naar methoden om hen hierbij 
te helpen.

Naast een nieuwe voorzitter worden er (deels) nieuwe leden gewor-
ven, waardoor een bredere achterban vertegenwoordigd is. Verder 
schroeven we het aantal bijeenkomsten op van vier naar zes keer 
per jaar. Zo ontstaat ook meer tijd voor de verdieping. En ten slotte is 
het belangrijk dat meer collega’s binnen UWOON bekend raken met 
de corporatieraad de komende twee jaar, om van elkaar te leren en 
elkaar positief te beïnvloeden.”
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DE OPBRENGSTEN VAN TWEE JAAR 
CORPORATIERAAD

Ruud Cuntz, teamleider Leefbaarheid, was 
de afgelopen twee jaar namens UWOON 
nauw betrokken bij de corporatieraad. Zijn 
taak in die periode: vooral goed luisteren 
naar de thema’s die werden aangedragen 
door de leden. Tijdens de bijeenkomsten 
kwamen verschillende nuttige vragen en 
tips naar boven. We vroegen Ruud naar 
belangrijkste of meest opvallende zaken. 

Nieuwe ontwikkelingen en doelgroepen

“De corporatieraad heeft ons gevraagd hoe we sneller en flexibe-
ler kunnen inspelen op veranderingen in de maatschappij. We gaan 
in onze organisatieplannen meer ruimte maken voor innovatieve 
werkwijzen en willen ook in de dagelijkse praktijk meer gebruik 
maken van nieuwe technologie. We gaan meer werken met pilots, 
proefprojecten, om te leren welke maatregelen of aanpakken suc-
cesvol zijn in de praktijk. Verder zetten we ons in voor tijdelijke of 
meer flexibele woonplekken. 
Dat kan ook op kleine schaal zoals bij het Talenthouse, de jonge-
rensoos in Harderwijk. UWOON werd gevraagd om mee te denken 
over een nieuwe plek voor (zwerf)jongeren, een groep waar sowieso 
nog weinig voor is geregeld. We hebben aangegeven dat het goed 
zou zijn om niet alleen te kijken naar begeleiding en dagactivitei-
ten, maar ook naar tijdelijke huisvesting dichtbij die plek. Samen-
werkingspartners gaan dat nu uitwerken. En wij gaan het project 



Kansrijk Wonen uitbreiden, waarbij enkele jongeren met elkaar in 
een huis wonen en door een ‘grote broer of zus’ begeleid worden tot 
ze op eigen benen kunnen staan.”

Snellere inburgering van vergunninghouders

“In één van de bijeenkomsten kwam de inburgering van vergunning-
houders aan bod. De corporatieraad concludeerde dat  het belangrijk 
is dat mensen die in Nederland mogen blijven, zo snel mogelijk hun 
plek in de samenleving vinden. Men gaf twee concrete tips. UWOON 
pleit vaak voor ‘gemêleerde’ wijken, omdat het daar het fijnst wonen 
is. Vergunninghouders gaven zelf aan dat ze het liefst in een kinder-
rijke wijk wonen. Via de kinderen ontstaat veel makkelijker contact 
met andere bewoners in de buurt. Heel logisch eigenlijk, maar voor 
ons ook wel een eyeopener. Vanwege het beperkte aanbod huurwo-
ningen, kunnen we daar niet direct actie op nemen. Maar misschien 
kunnen we dat op termijn anders invullen. De andere tip was om 
werk en wonen meer te koppelen. We zijn in Harderwijk begon-
nen met een proef, waar ook onze buurtbeheerders zich hard voor 
hebben gemaakt, waarbij vergunninghouders uit de gemeente het 
openbaar groen onderhouden. Ook op die manier komen ze makke-
lijker in contact met buurtbewoners.”

Verbeteren van contact en communicatie

“Een tip die relatief eenvoudig is om door te voeren, is om slimmer 
gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen voor 
meer informatie of uitleg. Zo hebben we in verstuurde e-mails ver-

meld dat huurders gratis een energiecoach kunnen inschakelen. 
En we kunnen vaker samenwerkingspartners, zoals gemeen-

ten, vragen om informatie te delen.
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Een nog sterkere verbinding met samenwerkingspart-
ners ontstaat ook door samen de wijk in te gaan, en te we-
ten wat er áchter de voordeur speelt. Door intensiever samen 
te werken, kunnen we huurders helpen sneller een oplossing te 
vinden voor hun problemen. Zo gaan we bij huurachterstanden 
samen op bezoek met maatschappelijk werk. En bij signalen over 
overlast zoals vervuiling of psychische problematiek, of over vereen-
zaming, gaan we met een hulpverlener naar een huurder toe.

Natuurlijk willen we ook helpen om buurtbewoners met elkaar in 
contact te brengen. Als mensen elkaar beter kennen, is het vaak 
makkelijker om goed samen te leven. We kunnen eigen medewer-
kers, buurtbewoners, of misschien zelfs derden zoals aannemers 
vragen om een ‘niet-pluisgevoel’ met ons te delen. Maar vanuit de 
corporatieraad kwam de suggestie om ook gewoon aan nieuwe 
huurders zelf te vragen of wij zaken van hen moeten weten. Dan 
kunnen we makkelijker samenwerkingspartners inschakelen op het 
moment dat bijvoorbeeld begeleiding nodig is. 

Een laatste belangrijk vraag was, of we buren beter kunnen infor-
meren bij ernstige overlast. Dat is lastig, we kunnen niet zomaar 
persoonlijke informatie delen. Maar met onze pilot ‘gedragsaan-
wijzingen’ kunnen we wel beter inspringen op de behoefte van de 
buurt. Een gedragsaanwijzing is een soort laatste waarschuwing, 
waarin we concreet maken welk gedrag we van de overlastveroor-
zaker verwachten. Daarmee kunnen we ook concreter maken voor 
overlastmelders en buurtbewoners welke acties wij ondernemen.”
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NIEUWE VERBINDINGEN

Mijn motivatie om me twee jaar te verbin-
den aan de Corportieraad van UWOON, 
was gericht op verbinding. Als onderne-
mer voel ik me onderdeel van een samen-
leving, die verder gaat dan de buitendeur 
van mijn pand. Het gaat over het indus-
trieterrein waar mijn pand staat, over 
collega’s die er wonen, leveranciers waar-
mee we samenwerken, het gebruik van de 
voorzieningen van de stad enz. enz. En dat 
alles is terug te voeren naar mensen. 
De corporatieraad bood mij de mogelijkheid twee jaar te werken 
met mensen vanuit allerlei hoeken van de samenleving, met alle-
maal hun eigen beeld en mening daarover. En die zijn vaak rauw. 
Wat we hebben gedaan is verbindingen gelegd die er nog niet wa-
ren, waarmee  we kijkjes konden nemen in de keukens van andere 
mensen en hun verhouding tot die samenleving. 
Een makkelijke weg was het zeker niet. Geduld, begrip, een luiste-
rend oor, compassie, creativiteit en vooral vertrouwen was nodig om 
te komen waar we nu staan.
Bij de aftrap heb ik een sprookje als vertrekpunt gekozen (lees pagi-
na 24/45). We sluiten de eerste twee jaar af door de Corporatieraads-
leden aan het woord te laten. 
Ik hoop dat u door dit boekje ook nieuwe verbindingen gaat leggen, 
want dat maakt een mooie samenleving!

Carin Wormsbecher
Voorzitter Corporatieraad
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EEN DOORKIJK VAN 2 JAAR CORPORATIERAAD

Leden
Vera Freeke
Leonard van de Wetering
Ashwin Kleine Deters
Cor Roubos
Koos van Norden
Aimee Streefland
Jedaja Strijker
Belgin Devici
Edo Erkens
Herman Bolhuis
Michiel Manuel
Petra Rozendaal
Ronald Klomp

Samenstelling

Uitgangspunt bij het samenstellen van de Corporatieraad was het 
creëren van een mini  weergave van onze samenleving. Er is verte-
genwoordiging vanuit zorg, cultuur, politie, ouderen, vluchtelingen, 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, psychiatrie, jongeren, 
vrijwilligers, ondernemers en migranten. Ze zijn als het ware de 
spreekbuis voor hun achterban. Ieder met zijn/haar eigen specifieke 
beeld naar de samenleving en dus ook naar wonen.
We zijn de eerste bijeenkomst gestart met een sprookje om die 

diversiteit zichtbaar te maken. 
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Waarom ben je lid geworden van de Corporatieraad?

“Ik ben lid geworden omdat ik gevraagd ben als maatschappelijk 
betrokken mens die met beide benen in de “rauwe werkelijkheid” 
staat. Die omschrijving vond ik strelend en eerlijk gezegd vond ik de 
coöperatiewereld ook wel een interessante wereld waar ik nog niets 
van wist.”  

“Het leek me erg interessant en nuttig de mogelijkheid te hebben om 
de stem van de samenleving rechtstreeks binnen UWOON te kunnen 
laten klinken.” 

“Ik geloof heel erg in een goed leefklimaat. Ik werd lid van een mini 
samenleving en gezamenlijk konden we UWOON adviseren. Een klank-
bordgroep vol verschillende talenten, een enorme rijkdom voor een wo-
ningbouwvereniging om uit te mogen putten.” 
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“ Ik ben lid geworden om mijn achterban duidelijkheid te geven wat de 
werkwijze is van UWOON. Daarnaast wil ik hun stem zijn en feedback 
geven op de vragen die er leven.” 

“ Het leek mij heel interessant om met anderen te praten over de ‘rau-
we werkelijkheid’. Was zeer benieuwd hoe andere mensen die werkelijk-
heid zien.” 
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Wat heeft twee jaar Corporatieraad opgeleverd?

“We zijn als raad een mini samenleving waar UWOON kan toetsen en 
waar wij UWOON kunnen aanspreken op onderwerpen die wij horen 
van uit onze achterban.”

“Een verkenning van de uitdagingen van de toekomst van UWOON en 
haar bewoners.”

“Het inzicht dat UWOON kritisch is op het eigen functioneren en ge-
bruik wil maken van externe adviezen om toekomstbestendig te zijn.”

“Er is meer inzicht in de door ons gekozen thema’s: ouderen, psychiatrie 
in de wijk, en huisvesting voor jongeren.”

“Een inkijk in visies op wonen vanuit verschillende doelgroepen met als 
overeenkomst diversiteit. Het heeft bij mij het buurthuis, een verbin-
dingsplek weer op de kaart gezet.”

“Een duidelijk beeld van de huidige manier van 
wonen, en het omgaan met diverse vraagstuk-
ken door UWOON. Daarnaast was het leerzaam 
om vanuit meerdere kanten van de maatschap-
pij problemen en oplossingen te horen.”

“Veel eye openers waar huurders tegenaan lo-
pen, zoals bijv. wachttijden.”
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De druppel
Een wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl 
de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels 
schitterden dat het een lieve lust was! Bij een grote dauwdruppel liet de oude leermeester 
halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop 
bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had.
“Rood”, zei de eerste. “Oranje”, zei de tweede. “Geel”, zei de derde. “Groen”, zei 
de vierde. “Blauw”, zei de vijfde. “Paars”, zei de zesde. “Violet”, zei de zevende.
Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die 
de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude leermeester hen enige keren van 
plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in 
hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat er zo enige 

tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen. 
Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere 
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kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel En de meester sprak: “Hoe u de 
waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals 
u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag. Laat 
uw medemens in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en 
hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle 
tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid...
Tot u zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als een kunt waarnemen, 
zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een 
andere manier zien... Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden 
van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf 
nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle 
waarheid te leren kennen.”

Wij hebben de leden van de Corporatieraad gevraagd terug te kijken op de afgelopen 
twee jaar aan de hand van een aantal vragen. 
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Dick de Groot (1948) studeerde sociale geografie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Hij specialiseerde zich op regionale planning van platte-
landsgebieden in ontwikkelingslanden. In 1975 startte hij als leraar op een 
middelbare school in Zambia, vanaf 1977 in Nederland. In 1993 werd hij 
rector en 8 jaar later vervolgde hij  zijn loopbaan als senior onderwijsad-
viseur bij een groot adviesbureau. Daarnaast bleef hij betrokken bij het 
onderwijs in Afrika, in Rwanda na de genocide (1996), bij de ontwikke-
ling van het voortgezet onderwijs in Zuid-Afrika na de apartheid (2000 
– 2006) en bij onderwijsontwikkeling in Kenya (2008 tot heden). Door 
jarenlange ervaring ontwikkelde hij een nieuwe kijk op samen leven. De 
kern hiervan is dat een mens niet voor zichzelf leeft, maar voor de ge-
meenschap. Dit principe past hij toe bij advisering en coaching. 
Dick is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont sinds 1993 in Ermelo. 

NIEUWE VOORZITTER COORPORATIERAAD 
DICK DE GROOT
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WONEN IS JE THUIS VOELEN

Door de opvolging van het voorzitterschap van de corporatie-
raad van UWOON heb ik meer dan gebruikelijk nagedacht over 
‘wonen’. Bijvoorbeeld bij de vraag of UWOON een ‘woningbouw-
corporatie’ is of een ‘wooncorporatie’. Twee dingen vragen daarbij 
mijn aandacht: waardoor ben ik in staat op allerlei plekken ‘thuis’ te 
voelen? En: welke rol speelt een  woning daarbij?
Ik heb veel gereisd en dus rond kunnen kijken. Je leert veel van ver-
schillen, zeker als je je afvraagt hoe die te verklaren zijn. Om te be-
ginnen valt het me op dat ik als ik op reis ben , ik beschik over het 
vermogen me aan te passen. Daardoor kan ik me snel op allerlei 
plekken thuis voelen. Dat is geen bijzondere eigenschap van mij in 
het bijzonder, maar van mensen in het algemeen. Wat is er precies 
voor nodig om je thuis te voelen. Veiligheid en gezelschap zijn voor 
mij heel belangrijk. Bieden anderen je dat, of moet je dat zelf teweeg 
brengen? Hoe doe je dat dan precies, dat thuisgevoel scheppen?
Een ander aspect van wonen is de woning. Ik heb heel veel verschil-
lende woningen gezien. In krottenwijken als Kayelitsha in Zuid-Afri-
ka, of Kibera in Kenya. Woningen op vlotten in baaien in Vietnam. 
Woningen op palen in de Zuid-Chinese zee. Krotten langs de ring-
weg van Parijs en in de haven van Vila Real de San Antonio in Portu-
gal. Gigantische woningen in het Gooi. Woonwagens, flatwoningen, 
experimentele woningen, woningen dicht opeengepakt in Beach 
Camp in de Gazastrook en ver van elkaar verwijderde in Noorwegen. 
Ik kan wel doorgaan. Van buiten gezien denk je dat de een het te 
arm heeft en de ander te rijk en te ruim. En je vraagt je af wie van de 
twee het beste af is?
Er zijn volken die liever geen vaste woning hebben. Die wonen in 
de natuur, of die trekken rond met hun vee en willen zich niet be-
perkt voelen door een vaste woning. Dat zag ik bij de Masaai in Ke-
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nia, maar ook bij de Aboriginees in Australië en de Bedoeïenen in de 
Sahara. Als je rondtrekt bepaalt wat je mee kunt nemen de omvang 
van je materiële bezit. Als je op een vaste plek woont, is aan dat 
bezit eigenlijk geen grens. De tijdelijke hut van een nomade hoeft 
dan ook niet groot te zijn, terwijl van iemand die op een vaste plek 
woont de omvang van het huis steeds meer wordt bepaald door de 
omvang van wat je hebt.
Er zijn mensen die liever een huis huren dan er een te kopen. Er is 
minder risico, financieel in elk geval, verbonden aan huren. Je kunt 
zo weer weg. En een restje van onze behoefte aan rondtrekken komt 
terug in ons vakantiegedrag: wonen in een tentje, een klein huis-
je, een caravan of camper. Wat bepaalt nu eigenlijk onze gewenste 
woonomgeving?
Bij deze vraag gekomen, keer ik terug naar de betekenis van wonen. 
In essentie gaat het, denk ik, om een heel belangrijke waarde: dat je 
als mens leeft te midden van andere mensen. Niemand kan in zijn 
eentje leven, niemand leeft voor zichzelf alleen. Zo hebben we ons 
in de loop van vele eeuwen als mensheid ontwikkeld: door samen te 
werken schiepen we veilige overnachtingsplaatsen en later veilige 
dorpen en steden. Als we niet hadden leren samenwerken, hadden 
we het niet overleefd.
Nu zou het mooi zijn als iedereen het daarmee eens zou zijn en er 
naar zou handelen. Door de ontwikkelingen in onze maatschappij 
denk ik dat we juist steeds minder samenwerken, terwijl we eigen-
lijk zelf niet anders zijn geworden, maar onszelf wel anders zijn gaan 
gedragen. Ik bedoel dit: wat we vroeger gemakkelijker accepteerden 
als vanzelfsprekend, namelijk dat je je familie en je naaste buren 
helpt als dat nodig is, dat zijn we voor een groot deel kwijt geraakt 

doordat we zo weinig mogelijk afhankelijk willen zijn van ande-
ren. Afhankelijkheid is naar die opvatting alleen maar lastig.

Afhankelijk zijn is niet zo moeilijk als je jezelf gemakkelijk 
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kunt organiseren, als je makkelijk contact maakt, als je 
genoeg geld hebt, als je pensioen geregeld is, als je gezond 
bent, als je geen beperkingen hebt, die je soms niet eens uit 
kunt leggen. Dan heb je niemand nodig, denk je. Maar ieder mens 
heeft anderen nodig. Ook om te wonen. Om je thuis te voelen. In 
je huis, in je straat, in je woonblok. Mensen die op je letten, die een 
boodschap voor je doen, aan wie je iets kunt vragen. 
Waar ik de komende twee jaar met de corporatieraad aan wil wer-
ken is aan vormen van saamhorigheid, van samen leven omdat we 
elkaar nodig hebben, om samen wonen vorm te geven in woonvoor-
zieningen die dat gemakkelijk maken. Misschien helpt het onszelf 
te buigen over de vraag hoe we willen wonen op een manier dat de 
een ander zich bij ons thuis voelt. 

Dick de Groot
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DE MAAT LATEN NEMEN 
DOOR GEWONE MENSEN


