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Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 
 

 
 
Mede dankzij de bijdrage uit het Forum Fonds kon ik dit jaar voor het eerst deelnemen aan de 
Discussiedagen Sociale Huisvesting in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg; het voormalige 
Missiehuis Sint-Jan en het Klooster Cenakel. 
 
Deze tweedaagse bijeenkomst wordt al decennia georganiseerd om ideeën te delen, 
constructieve gesprekken aan te gaan, en op die manier kruisbestuiving tussen academie en 
praktijk te bevorderen.  
 
De opzet is als volgt: alle deelnemers schrijven voor aanvang een paper waarin ze 
stellingnemen over een bepaald onderwerp, presenteren deze in een pitch-format (even 
wennen dus, powerpoint-slides zijn niet toegestaan), waarna ruimte is voor discussie. Dit noopt 
dus tot actieve deelname: men wordt gestimuleerd om niet alleen ‘te halen’, maar ook ‘te 
delen’. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor een ogenschijnlijk egalitaire setting, waarin het niet 
uitmaakt of iemand hoogleraar, promovendus, corporatiebestuurder of beleidsmedewerker is. 
Iedereen krijgt vijf minuten, ongeacht functie of thematiek.  
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Wat betreft thema’s heb ik alles voorbij zien komen wat momenteel speelt onder 
volkshuisvesters, en daarmee een beter beeld gekregen van de uitdagingen waar de sector voor 
staat. Dit varieerde van praktische kwesties, zoals bewonersparticipatie en energiearmoede 
(door mijzelf aangedragen), tot hele abstracte kwesties (wordt het tijd om de ijzeren driehoek 
van betaalbaarheid, beschikbaarheid en woningkwaliteit te verbreden?). Ik heb driftig 
meegeschreven met de discussie na mijn eigen pitch, en deze input heeft me geholpen bij het 
opzetten van een internationaal vergelijkende studie tussen woningcorporaties in Nederland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Misschien wel de meest prikkelende discussie vond ik die over de nationale prestatieafspraken 
die Aedes, de Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
afgelopen zomer maakten over de volkshuisvestelijke opgaven tot en met 2030. Hierin is een 
norm vastgesteld van minimaal 30% sociale huur waar alle Nederlandse gemeenten aan 
moeten voldoen. Waar de ene deelnemer meende dat deze norm te veel druk zou leggen op 
individuele woningcorporaties, vond de andere deelnemer dat deze norm de legitimiteit van de 
sector als geheel verankerde.  
 
Al met al was mijn deelname een bijzonder leerzame en verdiepende ervaring die ik voor geen 
goud had willen missen. Ik roep andere jonge geïnteresseerden op zich aan te melden, omdat 
dit een podium is waar echt naar je geluisterd wordt. Daarnaast wil ik nogmaals mijn dank 
uitspreken richting het bestuur van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting voor de financiële 
ondersteuning. 
 
Tijn Croon, promovendus TU Delft 


