
 

 

 
 

   
 

 

Opzet Werkbezoeken politici 

 

Meerdere corporaties hebben interesse getoond in een contactmoment met politici. 

Op grotere schaal organiseert Aedes 5 dialoogsessies, waarin (kandidaat-) Kamerleden in 

contact komen met de problematiek en prioriteiten die spelen voor woningcorporaties in 

verschillende regio’s. Aangezien niet elke corporatie hieraan mee kan doen, is het 

mogelijk om daarnaast werkbezoeken te organiseren. Corporaties kunnen deze 

werkbezoeken zelf organiseren. Om dit uniform te laten verlopen, biedt Aedes een opzet 

die alle corporaties zelf kunnen invullen. 

 

Waarom een werkbezoek? 

Door een werkbezoek krijgen corporaties de mogelijkheid om hun regionale belangen en 

issues die spelen onder de aandacht te krijgen bij de landelijke politiek. De problemen 

waar corporaties mee zitten, worden zo beter begrepen door Kamerleden. Hopelijk leidt 

dit tot vertegenwoordiging in de kamer die gunstig is voor woningcorporaties. 

 

Wie nodig je uit? 

Voor het werkbezoek kan je (kandidaat-)Kamerleden van één partij uitnodigen, maar je 

kan ook kiezen voor een dwarsdoorsnede van de politiek. Deze keuze is aan de 

corporatie.  

Kamerleden uit de regio van de organiserende woningcorporatie dragen hun 

woonplaats/regio vaak een warm hart toe. Door ze mee te nemen in wat hier speelt, 

kunnen ze deze actuele kennis (later) gebruiken in de Tweede Kamer. Ook lokale 

wethouders kunnen relevant zijn om uit te nodigen! Zij maken immers het verschil in het 

werkgebied van de woningcorporatie en hebben hun eigen link binnen de partijen naar 

Den Haag. 

 

In tijden van corona is het nodig selectief te zijn in wie je uitnodigt. Een kleine groep is 

makkelijker veilig te houden. Een groep waarmee een waardevol, maar veilig werkbezoek 

mee kan is als volgt: de directeur van de corporatie en enkele corporatiemedewerkers, 

het Kamerlid en wat leden van diens entourage, enkele lokale politici, plus een journalist 

van een lokale of landelijke krant.  

 

Wat is de invulling? 

Een werkbezoek moet niet te lang duren. Eén dagdeel is in het algemeen meer dan 

genoeg. Kijk ook of je een lunch aan kunt bieden voor- of achteraf. Als invulling van het 

werkbezoek kun je aan de volgende elementen denken: 

- Een presentatie om snel kennis te maken. Hierin wordt ook de 

problematiek/prioriteit genoemd die je specifiek onder de aandacht wilt brengen. 

- Een rondleiding in de wijk ter illustratie, met bezoek aan woning, buurthuis, 

bouwproject, aandachtswijk e.d.. Daarbij enkele gesprekken met bewoners, 

medewerkers en/of andere betrokkenen. 

- Eventueel een thema nog wat verder uitdiepen. 

- Een netwerkmoment waarin wat informeler gesproken kan worden. 

 

De keuze in onderwerp is aan de organiserende corporatie. Wel is het handig als deze 

aansluit bij de hoofdonderwerpen van de Aedes-agenda. Deze zijn als volgt: 

- Voldoende en betaalbare woningen 

- Leefbare wijken 

- Koploper verduurzaming woningen 

- Opgave en middelen. 

 



 

 

 
 

   
 

Denk goed na over de boodschap die je over wilt brengen en overvoer de politici niet met 

te veel informatie. 

Wat doet Aedes? 

Aedes kan ondersteunen door het beantwoorden van vragen. Als er bijvoorbeeld 

onzekerheid is over de keuze van Kamerleden, of over de invulling van het programma, 

kan Aedes hierin helpen.  

 

Mail hiervoor naar verkiezingen@aedes.nl.  
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