
Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen

Partnermanagement 
Essay over partners als samenwerkingsvorm

PDF-reeks 15



November 2007 
 
 
 
 
 

Partnermanagement 

Essay over partners als samenwerkingsvorm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Auteurs 
Petra Fokkens 
Mariëtte Heemskerk 
Frank Sturkenboom 
 
In opdracht van Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen 

 
 
Versie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De PDF-reeks Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen heeft tot doel om te informeren over 
meningen, actuele kennis en ontwikkelingen, als stof voor discussie en om het denken over 
maatschappelijk ondernemen verder te brengen. De uitkomsten daarvan worden zonodig steeds 
verwerkt in een nieuwe versie van de PDF. 



 2 

Petra Fokkens is adviseur bij Atrivé. Zij vindt verbinding zoeken met de omgeving voor een 
corporatie essentieel voor het functioneren als maatschappelijk ondernemer. Ze is betrokken 
geweest bij meerdere omgevingsanalyses voor corporaties in relatie tot de keuze voor strategie 
(onder andere gesprekken met belanghouders). 
 
Mariëtte Heemskerk is adviseur bij Atrivé en ziet samenwerking tussen maatschappelijk 
ondernemers als hét onderwerp van de toekomst. Ze is betrokken geweest bij verschillende 
samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties en andere maatschappelijke 
ondernemingen en heeft diverse opdrachten gedaan voor corporaties, zorginstellingen en 
welzijnsorganisaties. 
 
Frank Sturkenboom is als adviseur bij Atrivé gespecialiseerd in het begeleiden van 
samenwerkingstrajecten. Hij heeft veel opdrachten gedaan met betrekking tot 
samenwerkingstrajecten van woningcorporaties met elkaar, van woningcorporaties met 
gemeenten en van woningcorporaties met derden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
© Aedes, Hilversum 
 
Auteurs 
Petra Fokkens, Mariëtte Heemskerk en Frank Sturkenboom (Atrivé) 
 
Programmamanagement 
Ruud Bouwmans en Olaf Piekhaar, Aedes, Hilversum 
 
Redactie 
Van der Brug Communicatie, Hilversum 
 
Productiebegeleiding 
Carolien van der Ploeg, Aedes, Hilversum 
 
Vormgeving omslag 
Studio Typo Dynamo, Almere 

  



 3 

Voorwoord 
 
Corporaties kunnen, door hun historie, lokale betrokkenheid en vastgoedpositie, een substantiële 
bijdrage leveren als maatschappelijk ondernemer. Maar ook andere organisaties beschikken hiervoor 
over competenties en ambities. De kracht van samenwerking met (lokale) partners zit in draagvlak, 
gemeenschappelijke doelen, een gemeenschappelijk programma of gemeenschappelijke activiteiten. 
Hierdoor kunnen 'vitale coalities' ontstaan, die in staat zijn op samenhang en prestaties te sturen en 
daardoor samen het gewenste maatschappelijk rendement kunnen creëren. 
 
Om de goede dingen goed doen is het belangrijk dat corporaties duidelijke keuzes maken in de waarden 
die ze willen leveren en zich daarbij realiseren dat ook zij vandaag de dag niet succesvol kunnen zijn door 
het iedere klant, laat staan de gehele maatschappij, op alle fronten naar de zin te willen maken. De 
corporaties krijgen echter als maatschappelijke onderneming wel een bredere (lokale) rol toebedeeld. 
Een lastige en op het oog tegenstrijdige opgave! Wellicht dat samenwerking met partners perspectief 
biedt en leidt tot een hogere waardecreatie dan wanneer partners afzonderlijk 'maatschappelijke 
verbeteringen' willen realiseren.  
 
Om de (complexe) maatschappelijke (woon)vraagstukken aan te pakken is het essentieel om verbinding 
te maken met de maatschappij in het algemeen en belanghouders in het bijzonder. Als de samenwerking 
tussen belanghouders intenser wordt en niet vrijblijvend meer is, wordt gesproken over partners in 
plaats van belanghouders. Er is dan een wederzijdse afhankelijkheid, de partijen hebben elkaar nodig 
om een bepaald doel te bereiken. De rol van de corporatie verandert hierdoor dus ook.  
 
Bij partnermanagement gaat het om een niet-vrijblijvende relatie tussen twee of meer organisaties. Dit 
kunnen organisaties zijn die (gedeeltelijk) dezelfde activiteiten uitvoeren en organisaties die andere 
activiteiten als kerntaak hebben. Ook kunnen twee of meer organisaties samen een product of dienst 
ontwikkelen. Kortom, partners zetten gezamenlijk activiteiten op, die bijdragen om de gestelde doelen 
te behalen. Actief partnermanagement bedrijven gebeurt echter niet alleen extern – ook de interne 
organisatie moet hierop zijn ingericht.  
 
Maar hoe krijgt en houdt u grip op de gemaakte afspraken en hoe zorgt u dat de resultaten tot gewenste 
maatschappelijke prestaties leiden? Pasklare antwoorden bevat dit essay niet, wel meningen en tips. 
Het is aan u om een eigen antwoord te dichten dat bij u en uw partners past. Veel succes en leesplezier. 
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1  Representanten, belanghouders en partners 
 

Partijen die actief zijn in de omgeving van een corporatie, hebben in meer of mindere mate een relatie 
met de corporatie. Dit is te zien als een continuüm: aan de ene zijde van dit continuüm staat de 
samenleving, aan de andere zijde de partners.  
 

 
samenleving ------------------- representanten --------------------- belanghouders ---------------------- partners 
 

 
Figuur 1 Continuüm relatie partijen omgeving corporatie 
 
De 'samenleving' onderscheidt partijen nog niet naar aard en belangen. Representanten van de 
samenleving kijken en opereren vanuit een visie op de lokale samenleving als geheel. Belanghouders 
hebben een direct belang bij het optimaal presteren van de corporatie. De reden daarvoor is dat ze een 
bijdrage leveren of dat ze een verbinding met de doelstelling van de corporatie kennen. Enkele door de 
corporatie geselecteerde representanten zijn wellicht ook belangrijke belanghouders en in een latere 
fase wellicht ook partners. 
 
Er loopt een lijn van 'samenleving' naar 'partner'. Daarbij wordt de samenleving als geheel niet 'als relatie 
gemanaged'. Bij partners wordt hiermee juist heel bewust omgegaan. Om die relatie vorm te geven, is 
borging in de organisatie belangrijk. Actief partnermanagement bedrijven gebeurt niet alleen extern – 
ook de interne organisatie moet hierop zijn ingericht. Met andere woorden: er moet aandacht zijn voor 
de borging van de activiteiten van de corporatie op extern en intern niveau. 
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2 Partners en model Maatschappelijk Ondernemen 
 
Het model Maatschappelijk Ondernemen (model MO) is ontwikkeld door het kennisplatform 
Maatschappelijk Ondernemen Aedes in samenwerking met haar leden. Het bestaat uit zeven stappen 
die elkaar opvolgen en een cirkel vormen (na stap 7 volgt weer stap 1).  
Dit essay gaat in op de relatie van corporaties met partners bij maatschappelijk ondernemen en het 
creëren (stap 4 en 5 uit het model). De relatie is veranderd van representant via belanghouder naar 
partner. Het gaat er nu om deze relatie inhoud te geven en te sturen. 
 

 
 
Figuur 2 Model Maatschappelijk Ondernemen (Aedes)  
 
Het model MO bevat de volgende (proces)stappen om effectief te kunnen samenwerken tussen partners 
en te kunnen samenwerken tussen corporaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen: 
•  In stap 1 (oriëntatie) komt de vraag aan de orde of samenwerking een strategische optie is voor het 

'oplossen' van de gesignaleerde complexe maatschappelijke vraagstukken. 
• In stap 2 (dialoog) voert de corporatie de dialoog met representanten over ieders potentiële 

bijdrage aan het 'oplossen' van de complexe vraagstukken. De verschuiving van representant naar 
belanghouder krijgt vorm. 

• In stap 3 (afweging) komen de investeringsvraagstukken op tafel. Duidelijk wordt of de beschikbare 
middelen en competenties van deelnemende partijen gezamenlijk toereikend zijn om de 
vraagstukken aan te pakken. En hoe het proces van verdeling naar inbreng vorm krijgt. De 
regisseursrol is hierbij niet het belangrijkste – elke organisatie vindt zijn inbreng belangrijk en 
onmisbaar.  
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• In stap 4 (afspraken maken) krijgen de vitale coalities echt vorm, de afhankelijkheden naar elkaar 
worden uitgebouwd. Samen met partners ontstaat een palet van producten en diensten om de 
complexe vraagstukken aan te pakken. Het resultaat is concrete (samenwerkings)contracten. 

• In stap 5 (realiseren) werken de partners (waaronder ook de corporatie) aan het creëren van 
maatschappelijk rendement. De vitale coalities zijn 'in werking' en dienen ook in de interne 
organisaties te zijn geborgd. 

• In stap 6 worden de maatschappelijke prestaties (uit stap 5) afgezet tegen de eerder geformuleerde 
ambities. Ook het proces krijgt hierin een rol – hoe is het verlopen en welke bijdrage heeft dit 
geleverd aan de uiteindelijk behaalde prestaties.  

• In stap 7 gaat het om de 'fit for use'. Is de corporatie zo ingericht dat wat is gecreëerd ook in praktijk 
werkt? 

 
Dit essay behandelt de stappen 4 en 5. Daarbij komen vragen aan de orde als: Hoe krijgt en houdt u grip 
op de gemaakte afspraken en hoe zorgt u dat de resultaten tot gewenste maatschappelijke prestaties 
leiden? Hiervoor introduceren we het begrip 'partnermanagement'. Wat is het? Waarom doen 
corporaties het? Hoe geven ze daaraan invulling en wat is daarvoor nodig?  
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3 Wat is partnermanagement? 
 
In hoofdstuk 1 is het continuüm van samenwerking met organisaties in de omgeving van de corporatie 
beschreven. Als de samenwerking tussen belanghouders intenser wordt en niet vrijblijvend meer is, 
wordt gesproken over partners in plaats van belanghouders. Er is dan een wederzijdse afhankelijkheid, 
de partijen hebben elkaar nodig om een bepaald doel te bereiken. De rol van de corporatie verandert 
hierdoor dus ook. Het accent bij partners ligt op concreet denken en doen (stap 4 en 5).  
 
Allianties 
Organisaties zoeken om verschillende redenen partners. Een beroemd voorbeeld is de Senseo-alliantie 
waarbij twee partijen besluiten op een andere manier koffie in de markt te zetten door de expertise over 
koffie (Douwe Egberts) en die over koffieapparaten (Philips) te gebruiken. Omdat organisaties om 
verschillende redenen partners zoeken, ontstaan ook diverse soorten allianties of samenwerkingen. Te 
onderscheiden zijn horizontale, verticale en diagonale allianties.1  
Horizontale allianties gebeuren op één niveau in de bedrijfskolom of tussen vergelijkbare niveaus van 
meerdere bedrijfskolommen. Ze leveren vooral schaalvoordelen en marktmacht op. Het gezamenlijk 
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten is eveneens een doel van dit type allianties. 
Verticale allianties zijn opgezet door ondernemingen in opeenvolgende niveaus in de bedrijfskolom. 
Een voorbeeld is het ketenconcept. Organisaties komen elkaar hierbij zo vaak tegen, dat de onderlinge 
bijdrage verzekerd moet zijn en het efficiënt is om de onderlinge relaties te standaardiseren.  
Diagonale allianties zijn opgezet door ondernemingen actief op verschillende bedrijfskolomniveaus, uit 
meer dan één bedrijfskolom. Door nieuwe combinaties van kennis, vaardigheden, cultuur en dergelijke 
kunnen nieuwe geïntegreerde producten worden geleverd voor gedifferentieerde groepen.  
 

 
Figuur 3 Horizontale, verticale en diagonale allianties 

                                                 
1 Harbison & Pekar, Smart Alliances, a Practical Guide to Repeatable Success (1995). 
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De voordelen die een onderneming via een alliantie kan bereiken, veranderen meestal met de 
ontwikkeling van een bedrijfstak. Het is daarom goed steeds na te blijven gaan waarom u als organisatie 
deelneemt in een samenwerking en welke voordelen u hiermee beoogt. 
 

Voorbeelden horizontale, verticale en diagonale samenwerking 
• Horizontaal: het bundelen van krachten in bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf of 

projectontwikkelingsorganisatie.  
• Verticaal: de samenwerking met de buurtbemiddelingsorganisatie – het eerste signaal komt binnen 

bij de corporatie, deze schakelt vervolgens de buurtbemiddelingsorganisatie in.  
• Diagonaal: de samenwerking met een zorginstelling waardoor vraag en aanbod van wonen en zorg 

beter op elkaar worden afgestemd. 

 
Intern en extern 
De eerste contacten met belanghouders zijn vaak op strategisch niveau. In de fase van creëren, wanneer 
het echt om de uitvoering gaat, is borging in de interne organisatie belangrijk. Vaak worden op dat 
moment het tactisch en operationeel niveau betrokken bij de samenwerking. Het tactisch niveau 
(management) moet weten wat de gewenste resultaten zijn. Indien van toepassing zullen zij vervolgens 
hun aansturing en beoordeling van medewerkers hierop moeten aanpassen. Voor het operationele 
niveau moeten de verwachtingen helder zijn – ook hier is inzicht in gewenste resultaten (vertaald naar 
niveau) noodzakelijk, evenals het benoemen en vastleggen van de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.  
Bij samenwerking is aandacht voor het proces essentieel. De focus op wat de samenwerking kan en moet 
opleveren, kan gedurende het traject veranderen. Door gewijzigde omstandigheden of gewijzigde 
inzichten kan de strategische oriëntatie veranderen. Partners moeten daarom steeds helder zijn naar 
elkaar en naar de interne organisatie als de strategische oriëntatie verandert. 
 
Competenties en vaardigheden 
Er is een aanzienlijk verschil tussen een samenwerking en tussen opdrachtgever-opdrachtnemerschap. 
Als partner in een samenwerking spelen andere belangen en andere verhoudingen. En dat vraagt deels 
andere dan de gebruikelijke competenties. In de relatie met een opdrachtnemer is er altijd een 
hiërarchische relatie en gaat het veel meer om beïnvloedingsvaardigheid. De partners in een 
samenwerkingsverband zijn qua invloed (nagenoeg) elkaars gelijken. Er zijn vier competenties van 
belang voor personen die binnen de corporatie verantwoordelijk zijn voor het samenwerken met 
partners:  
• Klantgerichtheid – bepaalt uitgangspunten voor klantbeleid en treedt op als partner voor grote, 

invloedrijke relaties van de (het) organisatie(onderdeel); coördineert en verbetert de afstemming en 
samenwerking tussen bedrijfsonderdelen om de dienstverlening voor de klant en de organisatie te 
optimaliseren; vertaalt marktontwikkelingen naar mogelijk toekomstige klantwensen en verzilvert 
dit met nieuwe diensten of samenwerkingsvormen/-relaties. 

• Omgevingsbewustzijn – laat zien goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, 
maatschappelijke of politieke ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren.  

• Inlevingsvermogen - kan zich verplaatsen in de situatie of belevingswereld van een ander en is zich 
daarbij bewust van eigen waarden en normen. 
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• Tact en sensitief gedrag – kan zodanig inspelen op de gedachten/gevoelens/het standpunt/de 
situatie van de ander dat onnodige irritaties worden voorkomen of weggenomen. 

 
Doelstellingen samenwerking 
Uit onderzoek2 blijkt de volgende top 3 van doelstellingen van corporaties om met elkaar samen te 
werken:  
1. Kennis vergroten door van elkaar te leren in brede zin 
2. Kerncompetenties of strategische voordelen toe-eigenen 
3. Efficiencyvoordeel behalen door meerdere losse contracten met één organisatie in één 

samenwerkingsvorm te combineren. 
 
Bij partnermanagement gaat het echter vooral om de samenwerking met maatschappelijke organisaties 
en marktpartijen anders dan corporaties. Onderzocht moet worden of samenwerking met 
maatschappelijke organisaties en/of marktpartijen door corporaties met andere doelstellingen gebeurt 
dan de hiervoor genoemde. Gelden de hiervoor genoemde doelstellingen ook voor deze 
samenwerkingsvormen? Wij denken dat deze doelstellingen verschuiven.  
  
Werkveld en veranderende vraag 
De samenleving roept om een andere rol van de corporatie. Denk aan alle rapporten die sinds 2005 zijn 
geschreven. Corporaties zijn hiermee zelf veel bezig. In het Antwoord aan de samenleving is dit als volgt 
verwoord: 'De samenleving is gebaat bij maatschappelijke ondernemingen die de ruimte krijgen én 
nemen om op creatieve, innovatieve en activistische wijze problemen van de mensen in de wijken aan te 
pakken. Zoals uit ons antwoord blijkt, vergt dat een bredere inzet dan stenen stapelen alleen (fysieke 
pijler). Daar waar nodig stellen we onze kracht (mensen, middelen, positie) ten dienste van de sociale en 
economische pijler en nemen initiatieven in de ketens wonen-leren-werken en wonen-zorg-welzijn'.3 
 
Het werkveld van corporaties verschuift dus. Woningen bouwen en beheren kunnen corporaties van 
oudsher goed, maar de leefbaarheid versterken, zorg bieden, ondersteunen bij schulden en initiatieven 
nemen voor werkgelegenheid zijn relatief nieuwe terreinen voor corporaties. Wonen is niet langer 
alleen een woning, maar veel meer dan dat. Daarbij spelen ook steeds vaker complexe maatschappelijke 
vraagstukken buiten het werkveld van de corporatie. Voor elke organisatie en dus ook voor een 
corporatie is het belangrijk om te kunnen focussen en uzelf de vragen te stellen: wat doe ik wel? En wat 
doe ik niet? Bij het maken van deze keuze wordt de onderscheidende rol van de corporatie helder: 'Voor 
deze zaken kunt u bij ons terecht!' De omvang van de corporatie speelt niet zelden een belangrijke rol bij 
het maken van de keuze welke zaken u zelf oppakt of niet – het is vaak roeien met de riemen die je hebt. 
En dus is samenwerking met maatschappelijke partners en marktpartijen een noodzaak om aan de 
veranderende vraag te kunnen voldoen en zo een aantrekkelijke speler te blijven.  
 
Ook de veranderende vraag van de consument speelt een rol bij het zoeken naar samenwerking met 
partners. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer alleenstaanden en de vergrijzing neemt enorm toe. Dit vraagt 

                                                 
2 Mieke Hanemaaijer-Hulshof, Mariëtte Heemskerk en Frank Sturkenboom, Onderzoeksresultaten Succes in samenwerking (in 
opdracht van Aedes, mei 2006). 
3 Antwoord aan de samenleving, van de woningcorporaties verenigd in Aedes, 31 januari 2007. 
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onder meer om andere woonvormen. In Amerika worden al huizen zonder keukens gebouwd, omdat de 
moderne yup niet meer kookt maar altijd buiten de deur eet. Zover is het hier (nog) niet en zal het 
wellicht ook niet komen (zeker niet onder de doelgroep van corporaties), maar dit laat wel zien dat de 
woonvraag drastisch kan veranderen. Dichter bij huis zien we dat in Rotterdam (zie kader). 
 

Jongeren, de corporatie en het onderwijs 
Woningbedrijf Rotterdam en het Albeda College steken Rotterdamse jongeren die tijdelijk woonruimte 
nodig hebben, de helpende hand toe. In het oude Schippersinternaat aan het Sandelingplein heeft 
Woningbedrijf Rotterdam kamers gemaakt voor jongeren die tijdelijke woonruimte nodig hebben. Het 
Albeda College biedt begeleiding en toezicht en ziet erop toe dat de jongeren hun opleiding afmaken. 
Bij de Münchausen-aanpak (wonen, werken, leren, zorg) bood het Woningbedrijf in 2006 circa twintig 
stageplaatsen aan voor deze jongeren en andere leerlingen van het Albeda Collega. In 2007 wordt dit 
aantal structureel uitgebreid.  
 
Bron: Woonbedrijf Rotterdam – jaarplan 2007 

 
Ook ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen in een mooie en vertrouwde omgeving. Om 
dit te kunnen bieden is meer nodig dan alleen een huis. Denk aan een boodschappenservice, zorg aan 
huis of tuinonderhoud. Ook in huis zijn voorzieningen nodig zoals domotica, gelijkvloers wonen en 
dergelijke. Dit vraagt om samenwerking met partners die deze diensten kunnen leveren. De reden om 
samen te werken is dan het met elkaar delen van kerncompetenties en strategische voordelen. 
 
Wat is partnermanagement? 
De noodzaak tot het samenwerken met partners is er en wordt, zo blijkt in de praktijk, ook gevoeld en 
gedragen door corporaties. Maar hoe brengt u dit nu in praktijk? En hoe managet u de relaties met 
partners? Partnermanagement is een middel om de samenwerking met partners te kunnen managen.  
 
Definitie partnermanagement 
Bij partnermanagement gaat het om een niet-vrijblijvende relatie tussen twee of meer organisaties 
met als doel samen complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze organisaties kunnen 
(deels) dezelfde activiteiten uitvoeren en/of andere activiteiten als kerntaak hebben. Samen met twee 
of meer partners worden producten en/of diensten ontwikkeld en activiteiten opgezet die helpen om 
de gestelde maatschappelijke doelen te halen. De duur van de samenwerking kan voor bepaalde of 
onbepaalde tijd zijn. In de samenwerking worden afspraken gemaakt over tijd, geld, informatie, 
organisatie en kwaliteit, is een taak- en rolverdeling en zijn lange-termijndoelen helder geformuleerd.  
 
Hoe zorgt u nu dat wat u met elkaar hebt afgesproken en vastgelegd ook echt wordt uitgevoerd? Hoe 
houdt u in de gaten dat u de beoogde maatschappelijke prestaties bereikt? Partnermanagement is een 
middel en geen doel op zich! Partnermanagement kan wel essentieel zijn om de samenwerking te laten 
slagen. Voorkomen moet worden dat met partners alleen plannen worden gemaakt en dat de huurder en 
de samenleving niets merken van het rendement van de samenwerking.  
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Bij partners is er een gezamenlijke besluitvorming. De ene partij legt niet doorlopend aan de andere(n) 
haar wil op, maar besluiten worden samen genomen.4 Er is een wederzijdse afhankelijkheid.  
Ook hebben de partners een gezamenlijk doel, waarin ze elkaar aanvullen. Denk aan maatschappelijk 
vastgoed. Daar levert bijvoorbeeld een zorginstelling zorg in een gebouw en zorgt de corporatie voor de 
exploitatie. Het gezamenlijke doel is het bieden van zorg op een specifieke locatie.  
 
Wat valt er niet onder? 
Een fusie met een andere corporatie valt niet onder partnermanagement. Ook het uitbesteden van 
diensten valt er niet onder. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van aannemers. Dat is een 
opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Het is dan natuurlijk nog steeds belangrijk om de relatie goed te 
houden en de samenwerking te leiden. Er is echter een andere besluitvorming en aard van de relatie. De 
corporatie bepaalt meer dan bij samenwerking hoe en wanneer de opdrachtnemer wordt ingezet. 
 
Doel en functie van partnermanagement 
Partnermanagement is geen doel op zich. Het is een middel om de samenwerking met partners te 
kunnen beheersen. Verlies daarom nooit het doel van de samenwerking uit het oog. Het doel van 
partnermanagement is om in de samenwerking die u als corporatie aangaat, een zodanige rol te 
vervullen (in plaats van invloed uit te oefenen) dat de samenwerking de gewenste resultaten oplevert en 
de maatschappelijke resultaten tot gevolg hebt die u bij het begin van de samenwerking voor ogen had.  
Voorbeelden van samenwerkingsonderwerpen met partners zijn maatschappelijk vastgoed, 
schuldhulpverlening, aanpakken van hennepteelt, voorkomen en aanpakken van overlast, 
woonzorgzones. 
 
Schuldhulpverlening gaat over: 
• complexe problematiek, vaak divers van aard (financieel, psychisch, maatschappelijk) 
• schulden bij meerdere partijen (energiebedrijf, gemeente, webwinkels, corporatie) 
• corporatie als sluitpost? 
 
Maatschappelijke prestatie corporatie: minder uitzettingen vanwege huurschulden, minder 
huurachterstand. Realiseer het met partners! 
 
Hoe kan corporatie aan partnermanagement doen? 
Hoe bereikt u een effectieve samenwerking met (keten)partners, gericht op het verbeteren van de 
dienstverlening aan de klant en burger? Samenwerken binnen uw eigen organisatie is soms al lastig 
(denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen de technische afdeling en de afdeling wonen), laat staan 
het samenwerken met een partner. Voor u het weet is iedereen opgeslokt door de dagelijkse 
werkzaamheden en zijn alle mooie plannen om samen meer maatschappelijke prestaties neer te zetten 
nog steeds plannen en bent u weer een jaar verder. Hoe kunt u het samenwerken met een partner of met 
meerdere partners concreet maken? Of in de praktijk: hoe zorgt u dat huurachterstanden op tijd worden 
voorkomen of hoe zorgt u samen voor een schone en veilige woonomgeving? Met andere woorden: hoe 
vult u partnermanagement zodanig in dat maatschappelijk rendement wordt gerealiseerd? 

                                                 
4 Alliantiebesturing, samenwerking als precisie-instrument, Ard-Pieter de Man, Van Gorcum, 2006. 
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4 Tips 

 
Onderstaand staan enkele tips die kunnen helpen bij het laten slagen en daarmee laten werken van 
samenwerking met partners. 
 
Weet wat u kunt brengen 
Vooraf focus aanbrengen is belangrijk. Zorg dat hierover intern discussie is geweest. Hieruit volgt de 
vraag welke bijdragen de corporatie kan leveren aan de samenwerking. Deze zijn verbonden aan de 
focus. Breng vervolgens in kaart wat de mogelijke bijdragen van de corporatie in de samenwerking 
(extern dus) betekenen voor de interne organisatie. Passen de focus, bijdragen en interne organisatie 
zodanig bij elkaar, dat het realistisch is om de ingeslagen weg verder te gaan? Denk na of hierbij 
bijvoorbeeld wordt gekozen voor een groeimodel voor de organisatie. 
 
Weet goed wat u wilt van uw partners 
Voordat u met belanghouders en mogelijke partners in gesprek gaat is het goed na te gaan wat u precies 
van ze wilt. Aansluitend op uw ambities als corporatie en de maatschappelijke prestaties die u wilt 
leveren, bekijkt u welke bijdrage andere organisaties daaraan kunnen leveren. Denk aan:  
• inspiratie: opvattingen, ideeën, visies 
• agenda: beelden, vraagstukken, integraal denken 
• expertise: kennis, ervaring, bijdragen, ondersteuning 
• legitimering: verantwoording, de juiste dingen doen.  
 
Wanneer u opvattingen, ideeën en visies met elkaar wilt delen is dat vrijblijvender dan wanneer u 
expertise en ondersteuning vraagt. Voor dat eerste zou een belanghoudersbijeenkomst volstaan, terwijl 
het bij dat tweede al meer om samenwerking gaat. Afhankelijk van wat u wilt of waar de (lokale) 
samenleving om vraagt zult u initiatieven nemen.  
Wellicht wordt u door belanghouders benaderd om samen te werken. Ook dan is het goed om als 
organisatie zelf goed te weten welke ambities u hebt en welke maatschappelijke prestaties u wilt 
leveren. Op die manier kunt u toetsen of een mogelijke samenwerking daaraan bijdraagt.  
 

Maatschappelijk vastgoed: Voorzieningencluster Masterplan Apeldoorn-Zuid 
Voor het terrein tussen de Marchantstraat en de Maasstraat zijn plannen gemaakt voor een clustering 
van voorzieningen, het zogenoemde voorzieningencluster. Op de plek van wijkcentrum Kayersheerdt 
verrijst het nieuwe gebouw dat een bibliotheek, een centrum voor gezondheidszorg (een GOED: 
Gezondheidszorg Onder Eén Dak), welzijnsinstellingen, een fitnesscentrum en de Vleugelschool 
huisvest. Hierdoor ontstaat op die plek voldoende aanbod van voorzieningen voor de wijk. De plannen 
bevatten ook woningbouw waaronder een deel zorgwoningen. Op het gebouw met de scholen, de 
bibliotheek en het wijkcentrum komen dertig appartementen. Op het gebouw met welzijn en zorg 
worden zesendertig appartementen gebouwd. 
 
Bron: www.degoedewoning.nl – Masterplan Zuid 
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Vertrouwen of controle? 
Vertrouwen of controle gaat over twee aspecten van samenwerking: de relatie die u hebt met uw 
partner en de businessonzekerheid die de samenwerking met zich meebrengt. In elke samenwerking zijn 
eigenlijk altijd beide aspecten aanwezig. Een relatie alleen gebaseerd op vertrouwen is gedoemd te 
mislukken, net zoals een relatie die alleen is gebaseerd op controle. In onderstaande figuur is de 
verhouding tussen relatie en businessonzekerheid weergegeven, uitgedrukt in vertrouwen en controle.  
 

Hoge relationele  
onzekerheid 

  
  
           Control Trust en Control 

Lage business 
onzekerheid 

Hoge business 
onzekerheid 

  
      Trust of control           Trust  

Lage relationele 
onzekerheid 

 
 
Figuur 4 Control, trust en onzekerheid bij het aangaan van een nieuwe alliantie5 
 
Maak de doelstelling van de samenwerking helder  
Wanneer u gaat samenwerken met een partner of meerdere partners is het goed om op strategisch 
niveau de doelstelling helder te hebben. Wilt u bijvoorbeeld de leefbaarheid in een bepaalde buurt 
vergroten, gezamenlijk hennepteelt aanpakken, huurachterstanden aan de voorkant voorkomen of 
ouderen langer in hun woning laten wonen of misschien wel allemaal tegelijk? Partners werken aan een 
gezamenlijke doelstelling. De belangen kunnen echter wel anders zijn. Er is een gezamenlijk belang om 
bijvoorbeeld mensen in een bepaalde buurt plezierig te laten wonen. Daarnaast heeft de corporatie een 
belang om haar bezit aantrekkelijk te maken of te houden en daarmee de verhuurbaarheid te vergroten. 
Ook een andere partij, bijvoorbeeld een zorgpartij, kan een ander belang hebben, bijvoorbeeld een 
toename van het aantal klanten of het voorblijven van de concurrent in het aanbieden van diensten. 
Uiteraard hoeven deze verschillende belangen een goede samenwerking niet in de weg te staan, maar 
het is wel goed dat in het achterhoofd te houden en u bewust te zijn van verschillende belangen. 

                                                 
5 Alliantiebesturing, samenwerking als precisie-instrument, Ard-Pieter de Man, Van Gorcum, 2006. 
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Benoem per deelnemende partner een trekker 
Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor de samenwerking. Deze persoon zet de juiste partijen aan 
tafel, bewaakt de doelstelling, zorgt dat afspraken worden vastgelegd en dergelijke. 
  
Zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten  
Wanneer een samenwerking wordt opgezet, moeten de juiste mensen aan tafel zitten. Wie de juiste 
personen zijn, verschilt per fase en niveau en per organisatie. In het begin - wanneer meer op strategisch 
niveau wordt gekeken naar de doelstelling van samenwerking en beslissingen worden genomen - 
moeten personen aan tafel zitten die ook bevoegd zijn te beslissen en die op organisatieniveau de 
doelstellingen kunnen overzien. Wanneer afspraken zijn gemaakt en concrete acties zijn benoemd, is 
het meer aan het tactische en operationele niveau om deze afspraken uit te voeren. Deze overdracht 
moet wel zijn geborgd. 
 
Leg de afspraken vast 
Leg de gemaakte afspraken vast in een convenant of prestatieafspraken. Zo is helder wat van elkaar 
wordt verwacht en kunt u elkaar daar ook op aanspreken. De samenwerking is daarmee niet vrijblijvend.  
 
Creëer intern en extern draagvlak 
Creëer vanaf het begin draagvlak in de organisatie. De samenwerking met een partner wordt anders snel 
gezien als 'iets dat erbij komt' in plaats van een middel om de doelstellingen van de corporatie beter te 
kunnen bereiken. Zorg dat helder is waarom wordt samengewerkt met een partner en wat de rol en 
verwachtingen zijn van de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door periodiek een overleg te organiseren 
waarbij de partijen en betrokken medewerkers aan tafel zitten. Helder moet worden wat de 
samenwerking kan bijdragen aan het behalen van de corporatiedoelen! 
Extern draagvlak heeft betrekking op de relatie met de diverse belanghouders. Informeer (en zo 
mogelijk betrek) ook hen over de samenwerking - mogelijk ontstaan hieruit weer nieuwe initiatieven.  
 
Probeer elkaars taal te leren, elkaars belangen te begrijpen 
Waarschijnlijk zit u met partijen uit verschillende branches aan tafel. Probeer elkaars taal te leren en 
elkaars belangen te begrijpen. Waar bijvoorbeeld een corporatie een organisatie is met meer kapitaal en 
minder medewerkers, is een zorginstelling een organisatie met minder kapitaal en meer medewerkers. 
Dit zijn wezenlijke verschillen in de aansturing van een organisatie en heeft dus ook effect op de wijze 
waarop men deelneemt in een samenwerkingsverband. Besteed vooral in de beginfase extra aandacht 
aan het expliciteren van bijvoorbeeld doelstellingen om zeker te zijn dat iedereen er hetzelfde onder 
verstaat en er op die manier een gezamenlijk doel is. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat later in 
de samenwerking de verschillen tussen partijen minstens voor vertraging in het proces zorgen. Ook hier 
geldt: maak de vertaling naar tactisch en operationeel niveau in de organisatie.  
 
Vertaal de doelstellingen in concrete acties  
Een mogelijk gevaar is dat er wordt gepraat, gepraat en gepraat, maar dat er geen actie komt, de klant 
niks merkt en de maatschappelijke prestatie niet wordt bereikt. Om dit te voorkomen benoem concrete 
acties en wijs deze toe aan verantwoordelijken.  
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Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening: breng huurders met een huurachterstand in kaart, bekijk 
welk type huurders het meest in de betalingsproblemen komen, hoeveel en welk type huurders in 
aanraking komen met de deurwaarder en hoeveel er uiteindelijk worden uitgezet. Welke problemen 
signaleren lokale organisaties? Bespreek gezamenlijk een huurder met huurachterstand (bespreken als 
case, dus anoniem) en ga na waar in de toekomst kan worden voorkomen dat het zover komt en wie op 
welk moment kan ingrijpen. Maak aan de hand daarvan concrete acties, zoals bijvoorbeeld voorlichting 
geven of het door de corporatie aan de bel trekken bij de welzijnsorganisatie wanneer ze 
betalingsproblemen signaleert.  
 
Wie doet wat en wie doet wat niet 
Zodra concrete acties zijn benoemd is het goed af te spreken wie wat doet en ook wie wat niet doet. 
Zorg voor helderheid en maak eventueel teams die bestaan uit personen van beide organisaties. Wees 
ook hierbij concreet en benoem personen, geen functies. Dit draagt bij aan een grotere betrokkenheid 
en sterker verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Voorkom spanningen vanwege dubbelrollen 
U kunt bij samenwerking met partners te maken hebben met dubbelrollen. U werkt bijvoorbeeld samen 
met de gemeente in een bepaald project aan leefbaarheid terwijl u ook met diezelfde gemeente moet 
onderhandelen over grondprijzen. Zorg dat u daar aan de voorkant (bijvoorbeeld in het 
prestatiecontract) afspraken over maakt en leg verschillende rollen neer bij verschillende personen.  
 
Samenvattend 
Een corporatie heeft te maken met diverse soorten organisaties in haar omgeving. Met een deel van 
deze organisaties ontwikkelt u uiteindelijk een relatie als partner. Deze relatie vraagt aandacht: 
partnermanagement. In dit kader zijn de tips weergegeven die bijdragen aan het laten slagen van de 
samenwerking met partners. 
 
Tips  
• weet wat u kunt brengen 
• weet goed wat u wilt van uw partners 
• vertrouwen of controle? 
• maak de doelstelling van de samenwerking helder  
• benoem per deelnemende partner een trekker  
• zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten  
• leg de afspraken vast 
• creëer intern en extern draagvlak 
• probeer elkaars taal te leren, elkaars belangen te begrijpen 
• vertaal de doelstellingen in concrete acties  
• wie doet wat en wie doet wat niet? 
• voorkom spanningen vanwege dubbelrollen. 
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De praktijk is weerbarstig! 
In theorie zijn deze tips mooi opgeschreven, de werkelijkheid is uiteraard weerbarstiger. De corporatie 
heeft te maken met lokale, regionale én landelijke partners die wel of niet met elkaar concurreren, met 
de politiek die elke vier jaar kan omslaan, met tegenstrijdige belangen, met ego's, met wet- en 
regelgeving, met bestaand bezit in bestaande wijken, met vastgeroeste denkpatronen, met meerdere 
vestigingen in verschillende gemeenten met elk hun eigen lokale dynamiek, met verschillende 
gemeenten in hetzelfde werkgebied met elk hun eigen politiek en dergelijke. Ofwel: ga er maar aan 
staan om telkens weer het belang van uw klant en uw maatschappelijke prestaties boven aan te zetten 
en dat niet alleen maar samen met partners.  
Samenwerken vraagt meer dan samen werken. Doe uw voordeel met de tips en realiseert u zich dat het 
vooral een kwestie is van het samen doen, vallen en weer opstaan.  
 
Als corporatie wordt u geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze 
vraagstukken zijn niet monodisciplinair op te lossen. Ze vragen om vitale coalities, om duurzaam 
samenwerken, om met de inbreng van verschillende maatschappelijk ondernemers gezamenlijk tot 
duurzame resultaten te komen. En om dit realiseren, is partnermanagement een must! 



www.mo-plein.nl


