
 

 

Identificatie belanghebbenden 

 

Woonvereniging Patrimonium Barendrecht is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie in 

Barendrecht met ruim 2.500 verhuureenheden. Onze missie is mensen een thuis bieden in Barendrecht. 

We leveren meer dan alleen een betaalbare en veilige woning: we vinden ook een leefbare woonomgeving 

erg belangrijk. Hieraan werken we intensief samen met huurders, medewerkers en partners. 

 

Governancecode 

Bij onze bedrijfsvoering en maatschappelijke verantwoording  hanteren we de Aedescode: effectief toezicht, 

een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met belanghebbenden en een 

zorgvuldige omgang met onze klanten. Normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe 

verantwoording en financiële beheersing zijn expliciet gemaakt in de Governancecode Woningcorporaties. 

Patrimonium onderschrijft beide codes. En daarmee ook de rol en de invloed van belanghebbenden als het 

gaat om onze strategie en beleid. 

 

Betrekken van belanghebbenden 

We betrekken belanghebbenden nauw bij onze beleidsvorming. Hiermee creëren we draagvlak voor ons 

beleid en kunnen wij een optimale dienstverlening bieden binnen de gestelde kaders. Voor de mate van 

invloed van de belanghebbenden maken we per onderwerp of project gebruik van de Cirkel van invloed. 

We kijken naar de rol van de belanghebbenden en de invloed die zij uitoefenen: meeweten, meewerken, 

meedenken of meebepalen. De Cirkel van invloed maakt gebruik van de volgende categorieën: 

 Beslissers  

 Beïnvloeders/experts 

 Gebruikers/afnemers 

 Uitvoerders/ondersteuners 

 

Visitatie 

We vinden de mening van onze belanghebbenden belangrijk: hoe beoordelen zij onze prestaties?  

We gebruiken daar onder meer de visitatie voor; een onafhankelijke beoordeling door een 

visitatiecommissie naar opgave, ambities, doelen en naar vermogen. De visitatie vindt iedere vier jaar 

plaats. 

Belanghebbendenbijeenkomsten 

Patrimonium organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten met belanghebbenden; de Lenteborrel en de 

Herfstlezing. Dit zijn jaarlijkse ontmoetingen met aandacht voor onderwerpen op het gebied van 

volkshuisvesting en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij vragen we ook regelmatig de meningen van 

de genodigden over belangrijke thema’s en ontwikkelingen.  
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Onze belanghebbenden  

 

Huurders 
Patrimonium Barendrecht heeft een wettelijk verankerde basis met haar huurders. Dit is vastgelegd in 

de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (kortweg de Overlegwet) en de Woningwet 2015 die per 

1 juli 2015 in werking is getreden. Onze huurders kunnen zijn verenigd in:  

 Woonvereniging Patrimonium Barendrecht  

 Bewonersraad 

De huurdersorganisatie die de belangen behartigt van de huurders van Patrimonium. Zij zijn onze 

overlegpartner voor algemeen beleid en kwaliteit van dienstverlening. Met de Bewonersraad 

heeft Patrimonium een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarnaast maken we jaarlijks 

over een aantal zwaarwegende onderwerpen prestatieafspraken.  

 Bewonerscommissies 

Onze bewonerscommissies zijn het aanspreekpunt voor bewoners met vragen over hun 

woongebouw en leefomgeving. Met bewonerscommissies overleggen over zaken die hun 

wooncomplex betreffen. 

 

Gemeente Barendrecht 

Met de invoering van de Woningwet 2015 hebben gemeentes invloed gekregen op beleid en 

prestaties van woningcorporaties. Woningcorporaties worden geacht een belangrijke bijdrage te 

leveren aan het gemeentelijk woonbeleid. We werken graag samen met de gemeente en investeren in 

een goede, constructieve samenwerking voor de gezamenlijke aanpak van de volkshuisvestelijke 

opgaven in Barendrecht.  

Collegacorporaties 

In Barendrecht werken wij samen met collegacorporaties Vestia en Havensteder. In de regio werken 

nauw samen met de collega corporaties in Maaskoepelverband, onder andere op het gebied van 

woonruimteverdeling en betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

Zorg- en welzijnsinstellingen 

Zorg- en welzijnsinstellingen zijn belangrijke samenwerkingspartners omdat zij actief zijn op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg in Barendrecht. 

Politie, veiligheidsregio en andere maatschappelijke instellingen/initiatieven 

Met deze partijen werken we nauw samen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en het 

schoon, heel en veilig houden van onze wooncomplexen. 

http://www.woonlastendebaas.nl/
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Overzicht belanghebbenden van Patrimonium 

 

Bewoners 

Bewonerscommissie 

 

Bewonerscommissie De Boeg 

Bewonerscommissie Klipper Boeier 

Bewonerscommissie Notenhof 

Bewonerscommissie Smitshoek 

Bewonerscommissie Vioolhof 

Bewonerscommissie Weide Poort 

Bewonersvereniging Bewonersraad 

Wijkvertegenwoordigers 

Woonvereniging Leden Patrimonium Barendrecht 

Woningcorporatie 

 

3B Wonen 

Havensteder 

Omnivera-GWZ 

Poort 6 

QuaWonen 

SOR 

Stichting Woonstad Rotterdam 

Stichting Woonvisie 

Vestia  

Vidomes 

Waterweg Wonen 

Wonen Midden-Delfland 

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen 

Woonbron 

Woonplus Schiedam 

De Leeuw van Putten 

HW Wonen 

Maasdelta 

Woningbouwvereniging Hoek van Holland 

Duurzaamheidskring  

Gemeente 

 

College van B&W 

Commissieleden 

Gemeenteambtenaren  

Gemeenteraadsleden 
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Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur 

Politie Bureau Barendrecht 

Politieke Partij 

 

CDA 

ChristenUnie-SGP 

D66 

Echt voor Barendrecht 

Groen Links 

PvdA 

VVD 

Toezichthouder 

 

Raad van commissarissen 

ILenT Autoriteit woningcorporaties 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Brandweer Barendrecht 

Vereniging 

 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

Maaskoepel (vereniging voor woningcorporaties in de regio R’dam) 

Vereniging Barendrechtse Ondernemers 

Vereniging van Eigenaren  De Boeg 

Welzijn en zorg 

 

Laurens Wonen 

Servicebureau Humanitas Inclusief 

Stichting IJsselmonde-Oost 

Stichting Kijk op Welzijn 

Stichting Present Barendrecht 

Vluchtelingenwerk 

Stichting Velerlei 

Sociale wijkteams 

Lokaal Zorg Netwerk (LZN) 

WWZ-Platform 

Stichting beheer Centrumpost 

 

De lijst van belanghebbenden evalueren we jaarlijks. Bovenstaande lijst is samengesteld begin 2016 


