DE BEZIELDE CORPORATIE
WAAROM DIT BOEK?
Binnen corporaties wordt hard
gewerkt door mensen die dit
met bezieling, passie en
overtuiging doen.We zien dat
mensen, die in verbinding staan
met hun innerlijke drive, het
verschil maken. Zij slagen erin
om mensen in beweging te
krijgen en resultaat te boeken.
Voor de menselijke kant van
het werken bij corporaties is de
laatste tijd weinig aandacht.
Harde zaken als bezuinigingen,
reorganisaties, kostenbesparingen en voldoen aan nieuwe
wetgeving domineren de
agenda binnen corporaties.
Incidenten rondom zelfverrijking en megalomane projecten domineren het beeld in de
publieke opinie. Steeds meer
tijd, geld en energie gaat naar
toezicht en controle.

We zien dat hierdoor de afstand
tussen corporaties en hun
huurders letterlijk en figuurlijk
toeneemt. Door twaalf bevlogen
professionals uit de corporatiesector aan het woord te laten,
willen wij de vragen:Waar doen
we het voor? En waar gaat het
om? weer op de agenda zetten.
Het boek bestaat uit twaalf
interviews, die elk op zichzelf de
moeite van het lezen waard zijn.
De energie van de professionals
is aanstekelijk en werkt inspirerend. Daarnaast geloven wij
dat het volgen van die ‘verschil-makers’ ook een krachtige
leidraad kan zijn in de transitie
waar veel corporaties momenteel in zitten. Daarom gaan we
in de slothoofdstukken op zoek
naar conclusies. In de conclusie
van het boek kunt u lezen:

• Welke tien zaken deze twaalf
mensen gemeenschappelijk
hebben.
• Hoe zij te werk gaan en het
verschil daadwerkelijk maken
• Welke randvoorwaarden zij
nodig hebben om dit te
kunnen doen
• Vijf stappen waardoor u in uw
organisatie meer ruimte kunt
geven aan bezieling en\ aan
bezielde mensen.

DE GEINTERVIEWDEN
In het boek komen deze twaalf
bevlogen corporatieprofessionals aan het woord
over hun vak en hun
persoonlijke drijfveren:
Edward Dragtenstein,
Wijkbeheerder bij
Eigen Haard, vertelt hoe hij
mensen in Amsterdam
Zuidoost helpt naar een
ander level te gaan.
Thierry Farla, wijkadviseur bij
Talis, vertelt waarom hij
overlast niet als overlast,
maar als een kans ziet.
Dorine Lommen, manager volkshuisvesting bij Portaal, vertelt
over de manier waarop haar
team maatwerk aan huurders
levert en welke dilemma’s
en hobbels zij hierbij tegen
komen.
Mariska Arron, medewerker
Sociaal Beheer en Participatie
bij Mozaiek Wonen, vertelt
over éénheidsworst die vaak
niet lekker smaakt en hoe zij
samen met bewoners werkt aan
oplossingen.

Michael Janssen, wijktoezichthouder bij Parteon, vertelt dat
je door mensen persoonlijk
te benaderen, veel meer kunt
bereiken dan voor mogelijk
wordt gehouden.
Sandra Bouwmeester,
procesmanager Stedelijke
Vernieuwing bij Ymere, vertelt
hoe de corporatie door
co-creatie haar meerwaarde
kan aantonen en wat hierbij
komt kijken.
René Scherpenisse, directeur
van Tiwos in Tilburg, gelooft
dat een corporatie het
verschil maakt als zij zich weet
te verbinden met de
gemeenschap waarvoor de
corporatie werkt en vertelt hoe
hij dat doet.
Nicole Olde Riekerink, Teamleider HR & O bij Domijn
in Enschede, stimuleert de
medewerkers in het diepe
te springen in de zoektocht
naar hun passie en talenten,
en vertelt hoe mede
werkers dit avontuur
wel of niet aangaan.

Lilianne Janssen, adviseur
klant en wijk bij
Woonpartners in Helmond,
vertelt hoe zij de grenzen van
haar functie en procedures
opzoekt om wijken echte te
kunnen verbeteren.
Mohamed Acharki, directeur
van Zayaz, zoekt naar de taal
van de bedoeling in plaats
van de taal van de euro’s.
Ina Reijn, manager wonen
van De Alliantie gelooft in
menswaardig ondernemen en
vertelt hoe zij dat doet.
Henry de Miranda, manager
Wonen bij RWS vertelt hoe
zijn recalcitrante en
vooruitstrevende team het
beste team van de RWS werd.
Manager Wonen RWS, Goes

EEN VOORPROEFJE:
henry de miranda (1963)
Manager Wonen RWS, Goes
12 jaar werkzaam voor RWS
Ik ben iemand die graag helpt. Het zit in mijn
aard. Ik ben geïnspireerd door Simon Sinek
en Steve Jobs. Ik geloof dat je eerst moet
weten waaom je iets doet.Veel mensen weten
dat niet, dan zeggen ze dat ze het voor het
geld doen.Apple is begonnen met het ‘waarom’. Het gaat niet om het resultaat, maar
om de intrinsieke motivatie. Als jij tegenover
huurders zit, en je bedenkt je dat je dit doet
omdat je die mensen gunt dat ze ergens prettig kunnen wonen,dan heb je een heel ander
gesprek en een heel andere relatie, dan wanneer je daar zit omdat je het moet en er geld
voor krijgt.
Hoe ben je eigenlijk in deze sector
terecht gekomen?
Ik ben in Amsterdam geboren en woonde
van mijn 3e tot mijn 24ste in Suriname.
Daar leerde ik voor stuurman derde rang
grote handelsvaart.
Na drie jaar varen ging ik de loodsdienst
in.Toen ik werkloos werd, ben ik zwemonderwijzer geworden. In 1987 ging ik terug
naar Nederland, en kwam ik terecht op

een vakantiepark in Domburg waar ik
aan de slag ging als badmeester. In negen
jaar tijd klom ik op naar manager zwembad
en daarna naar manager Sport & Ontspanning.Omdat ik in het weekend moest werken
en ik na mijn scheiding ook de kinderen in
het weekend had, ging dat niet samen. Ik
moest helaas ontslag nemen. Al gauw vond
ik een baan bij AH, eerst als verkoopmanager
en daarna als supermarktmanager. Ik werkte met plezier, maar zonder passie. Gelukkig
was iedereen tevreden, want ik had thuis
geleerd: ‘Als je iets doet, doe het dan goed.’
Maar manager bij AH was niet mijn ding.
Via via kreeg ik een baan als teammanager
wijkbeheer en bewonerszaken bij RWS.
De rol van de corporatie was aan het veranderen. In plaats van klachtencoördinatoren en onderhoudsopzichters moesten
er wijkbeheerders komen. Mensen die
zowel technisch als sociaal in staat zijn om
een wijk te besturen. Ik moest dat regelen.
Ons team werd al gauw het beste team van
de RWS.

“

We waren recalcitrant,
vooruitstrevend.

”

We functioneerden als team, werkten met
en voor elkaar, en bewezen dat dat waarvan
iedereen zei dat dat niet kon, wel kon. We
hadden een heel netwerk opgebouwd van
hulpverleners en technici. En waren vooral

interview: henry de miranda
in het samenwerken en het feedback geven aan
elkaar een voorbeeld voor de andere teams.
Waarin waren jullie recalcitrant?
In het volgen van beleidsregels en
procedures. Ik ben een voorstander van het
volgen van regels. Maar alleen ‘nee’ zeggen
omdat regels dat voorschrijven, vind ik niet
juist.

“

‘Nee’ zeggen moet zijn
gebaseerd op het doen van
je uiterste best om ‘ja’ te
kunnen zeggen.

je best voor hem doet en het lukt niet, dan
begrijpt die klant dat ook. Maar als ik tegen
hem zeg: ‘Ik kan geen tweede toilet toevoegen, want dat is nu eenmaal het beleid’, dan
snapt de klant het niet. Als een klant tegen
mij zegt dat iets niet kan, omdat een medewerker heeft gezegd dat het volgens de regels niet kan, dan heeft die medewerker
een probleem met mij. Maar als deze medewerker aan mijn bureau staat en zegt: ‘Ik wil die
regel veranderen’, dan hebben we een goede
discussie. Op een gegeven moment vroeg
Clavis, een woningcorporatie in Terneuzen, of
ik hen kon helpen als coördinator Wonen. Ik
heb daar een team van tien mensen helemaal
zelfstandig gemaakt. Zelfs zo zelfstandig dat
ze na anderhalf jaar nog steeds geen manager
hebben. Ik heb processen verbeterd en

”“

De meeste corporaties denken van binnen
naar buiten. Als bijvoorbeeld een bewoner
behoefte heeft aan een extra toilet beneden,
in plaats van boven, is dat mogelijk. Maar het
type toilet dat we daarvoor nodig hebben,
kost meer in het onderhoud en gaat sneller
stuk. Daarom bieden corporaties dit niet aan.
Wat ik in zo’n geval doe, is de huurder vragen
in te stemmen met een kleine maandelijkse
verhoging van een paar euro. Als de huurder
de verhoging niet kan betalen, dan adviseer
ik hem te verhuizen naar een huis waar al
zo’n toilet is. Maar als ik het kan regelen, dan
doe ik het. Als je naar de klant luistert en je

ik heb vooral mensen zin in
hun werk gegeven.

”

Na anderhalf jaar, in augustus 2014, ben ik teruggegaan naar de RWS als manager Wonen, met
de opdracht van de wijkteams ook echte teams
te maken. Ieder deed zijn ding, maar het waren
geen teams.
Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de
participatiesamenleving?
Twee dingen. Corporaties hebben nooit echt
nagedacht over wat bewoners zelf vonden of
nodig hadden.

“

Als je een bewoner 25 jaar
pampert, dan zal hij je nu
niet helpen.

”

Dus je zult moeten gaan heropvoeden, duidelijk maken dat je ze nodig hebt en dat wat zij
zeggen ook terugkomt in het beleid van de
corporatie.Het andere ding is dat ik vind dat
corporaties meer mogen nadenken over het
feit dat huurders hun salaris betalen. Ik ben
dienstbaar aan die huurders. Helaas is er
geen concurrentie voor die huurders. Toen ik
bij het vakantiepark werkte, vertrokken de gasten naar andere parken als wij het niet goed
deden. Maar hier is dat niet zo. En dat maakt
de mindset moeilijker. Als je bedenkt dat jouw
boterham betaald wordt door de mensen in
de wijk, dan heb je een ideologische basis om
participatie mogelijk te maken. Met ideologie
alleen verdien je geen geld, dat weet ik ook
wel. Maar het is iets dat je moet gebruiken om
de juiste beslissing te nemen. Dienstbaar zijn
betekent luisteren naar wat jouw klant wil en
nodig heeft. Wetende dat wat hij nodig heeft
altijd heel basaal zal zijn. Belangrijk is dat alles
werkt in zijn huis en dat hij zich thuis voelt. Ik
vraag dus ook altijd:

“

‘Wat heb jij nodig om van
jouw huis een thuis te
maken?’

”

Maar je hebt ook je rentmeesterschap nodig.
Want het geld van de huurder gebruik je om
de komende vijftig jaar dat huis te onderhouden, en om woningen te bouwen die over vijftig

interview: henry de miranda
jaar nog bruikbaar zijn. Een tijdje terug hebben
we het strategisch voorraadbeleid gemaakt voor
Noord-Beverland. Daarin staat dat we van de
negenhonderd woningen er veertig gaan slopen
en op die plekken een transitie gaan maken van
eengezinswoningen naar een- of tweepersoonshuishoudens. Wij zijn alle dorpen langsgegaan
om dat aan die huurders te gaan vertellen en
om te vragen wat zij nodig hebben. In eerste instantie geloofden ze niet dat we hen er echt bij
zouden betrekken, want ze gingen ervan uit
dat wij alles al wel bedacht zouden hebben.
Dat is weer die mindset.

“

Wat zijn de hobbels die je tegenkomt en hoe ga je
daarmee om?
De mensen. Medewerkers zo ver krijgen dat
ze op dezelfde manier gaan denken. Veel specialisten die dit soort oplossingen voor je bedenken, zijn niet altijd in staat out of the box
te denken. Maar de markt wil een huis kunnen bouwen voor 100.000 euro, want dan kan
men 400 euro huur vragen. De bouwers leveren dat echter niet aan mij, want die rekenen
voor zo’n huis 150.000 euro. Medewerkers anders laten denken, dat is lastig.

”“

Zo hebben wij ze opgevoed.

Dus we bleven praten. We probeerden twintig
jaar met ze vooruit te kijken, maar dat werkte
niet. Uiteindelijk is er een plan gekomen voor
de komende drie tot vijf jaar ‘Dit is jullie plan’,
zeiden wij en niemand was verrast of verbaasd
dat er woningen gesloopt zouden worden.
Het is niet altijd leuk, als je het maar kunt
uitleggen. Het is een afweging tussen wat de
bewoners willen en ons belang om verder te
kijken dan de korte termijn. De lange termijn is namelijk dat we tegen die tijd veel meer
ouderen hebben en 80% van de woningen
eengezinswoningen zijn. We hebben nu een
woningsoort bedacht die we kunnen inzetten
voor jongeren en voor ouderen. En ook nog
voor een huurprijs van onder de 600 euro.

Zij zijn niet gewend te
denken in een
totaalconcept.

”

En natuurlijk de politiek. We mogen bijvoorbeeld geen woningen boven de huurtoeslaggrens bouwen. De doelgroep die meer
verdient dan 35.000 euro per jaar heeft geen
recht op een sociale huurwoning. Maar wat
als iemand alimentatie betaalt, waardoor zijn
besteedbare inkomen fors daalt? Zo iemand
kan ik dan niet helpen.
Een andere oplossing is koop en huur bij
elkaar bouwen, en commercieel bouwen. Als
ik een complex neerzet en die aan mensen
aanbied voor 400 euro, is dat niet rendabel te
maken. Laat me dan een koopwoning bouwen: met die winst kan ik het verlies van die
andere woning opvangen. Maar de huidige
regels belemmeren mij.

Wat doe je dan?
Oplossingen zoeken,

“

kijken waar ik burgerlijk
ongehoorzaam mag zijn.

”

Partners en beleggers zoeken die ik vertrouw,
projectontwikkelaars rekruteren die denken zoals wij en samen plannen in de markt
zetten. En overal waar ik het kan mijn verhaal
vertellen, zoals hier. En het ook accepteren als
het niet lukt, mijn verlies nemen. En hopen
dat de politici, die generaliseren, ook gaan
nadenken over participatie. Samen met mijn
collega’s gaan we naar corporatiedagen en
dan praten we met ze. En als we iets bedenken wat goed werkt, gooien we het de wereld
in. Successen kenbaar maken is belangrijk.
Het klinkt als een corporatie met korte lijnen en een
goede relatie met de directeur.

Dat klopt. De belangrijkste competentie die
mensen bij ons moeten hebben, is oplossingsgericht werken en inspirerend samenwerken.
Dat leidt naar resultaten. Gister nog, ik hoorde dat een medewerker de taak om de openingstijden goed te regelen van een collega
overnam, uit zichzelf, omdat ze het belangrijk
vond dat het geregeld werd en omdat ze zag
dat haar collega er geen tijd voor had. En dat
is het! Als je intrinsiek gemotiveerd bent, onderneem je actie. Ik heb ze allebei een compli-

ment gegeven. Dan loop ik de hele dag
met een glimlach op mijn gezicht.
Wat belemmert mensen om
eigenaarschap te voelen?
Het gebrek aan vertrouwen bij mensen
om fouten te durven maken en het gebrek aan gepassioneerd leiderschap om
mensen de kans te geven dit te doen.
Helaas leven veel managers nog te veel
naar de macht en status die ze hebben.
Ikzelf vind dat ik geen status heb, ik
ben slechts een functionaris in dit bedrijf en ben niet machtig. In de training
van PK2 heb ik geleerd dat je, wanneer
je als manager denkt dat je alles moet
weten, je veel te veel druk op jezelf legt.
Ik creëer slechts de randvoorwaarden,
de faciliteiten.

“

Ik zie mijn team als
een zwerm spreeuwen, als één organisme.
Spreeuwen waaien mee
met de wind, gaan uit
elkaar en komen weer
bij elkaar. Dat is wat een
team is, dat ieder
teamlid niet achterom
hoeft te kijken, want we
gaan allemaal dezelfde
kant op.

”

Hou het lijntje vast, maar ga eens uit
elkaar. En wees flexibel. Ik geloof niet
in strakke planningen. Ik geloof wel in
een stip op de horizon, een marsroute.
Je moet een gedachte hebben waarom
en hoe je daar naartoe wilt. Maar dat is
erg on-Nederlands. Normaal gesproken
heb je een ondernemingsplan van vijf
jaar, daar komt een jaarplanning uit, enzovoort. En ik begrijp best dat sommigen
niet genoeg hebben aan een stip op de
horizon, maar laten we dan alleen aan die
mensen structuur meegeven, en de anderen vrij laten.Wees als manager ook in
staat om verschillende soorten mensen te
begeleiden. Dat is de toekomst.

OVER DE AUTEURS
Harry Vlaar (1967) is trainer en adviseur voor
woningcorporaties. Hij werkt sinds 1994 in
de sector en houdt zich vooral bezig met
vraagstukken op gebied van leefbaarheid,
wijk en woningbeheer, communicatie
en teamontwikkeling. Zijn belangrijkste
drijfveren om dit boek te schrijven zijn
om de leuke en positieve kanten van het
werken in deze branche te belichten en
het bestaansrecht van corporaties te
benadrukken.

Dieneke van Dijken (1982) is als zelfstandig professional
een aantal jaren actief in wijken, om samen met
corporatiemedewerkers bewoners te stimuleren
meer eigenaarschap te nemen voor hun wijk.
Inmiddels heeft zij zich aangesloten bij Blessinc,
een coöperatie van vijf zelfstandige professionals die
samen optrekken vanuit één overtuiging: wanneer
mensen werken vanuit hun bedoeling en er ruimte
is voor (persoonlijke) ontwikkeling, presteren zij
optimaal. Met dit boek wil zij laten zien dat dit ook
geldt voor woningcorporaties en dat hier de sleutel
ligt voor vraagstukken in wijken.

BESTEL NU
Het boek De Bezielde Corporatie is vanaf
oktober 2015 leverbaar en kost € 19,95. (excl.
verzendkosten)
Ga hiervoor naar onze website:
www.debezieldecorporatie.nl/bestellen
Wilt u meer dan 10 exemplaren bestellen? Mail
dan naar bestellen@debezieldecorporatie.nl voor
een kortingsregeling.
Volg ons op twitter en facebook:
@debezieldecorpo
#debezieldecorpo
https://facebook.com/debezieldecorporatie

