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eeswijzer 

Het fusieboek bestaat uit 12 katernen, ingedeeld naar de verschillende doelgroepen en 

aspecten van een fusie tussen woningcorporaties. De onderstaande matrix probeert de 

indeling van de onderwerpen naar de diverse doelgroepen helder te maken. De auteurs 

willen in het fusieboek een beeld schetsen van handvatten en (algemeen geldende) regels voor goed 

verlopende fusietrajecten. Een fusietraject zal eerder een succes worden als de organisaties zo goed 

mogelijk voorbereid zijn op wat er gaat gebeuren. Niet iedereen hoeft alle aspecten te doorgronden; 

in de matrix wordt een overzicht gegeven van de meest relevante onderdelen per doelgroep. 

 

Alle katernen van het fusieboek zijn eenvoudig te downloaden van www.quintis.nl, zonder drempels 

of kosten, want wij zijn overtuigd van de voordelen van een open en horizontale wijze van 

communiceren. Naar onze mening behoor je zo kennis en visie te delen anno 2009. Als wederdienst 

vragen wij de lezers van het fusieboek te reageren over de inhoud. Aanvullingen, verbeteringen, 

klachten of complimenten: het is allemaal welkom op onze website. De eindredacteuren zullen het 

commentaar graag gebruiken voor aanvullingen. 

 

Katernen van het fusieboek Dir./man. RvC OR Huurders Gemeente 

1. Inleiding, visie en mythes x x x x x 

2. De maatschappelijke onderneming x x   x 

3. De huurderorganisaties x x  x  

4. De ondernemingsraden x x x   

5. Het toezicht x x   x 

6. De belanghebbenden - participatie x x  x x 

7. De juiste partner - de meerwaarde x x x  x 

8. Het fusietraject x  x x  

9. De juridische aspecten x     

10. De communicatie x  x   

11. De integratie x  x   

12. De effecten van fusies x x x x x 

L 

http://www.quintis.nl/�
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roloog 
Een fusietraject is een enorm 

grote verandering en heeft effect 

op verschillende groepen zoals 

medewerkers, huurders en 

maatschappelijke partners. 

Tijdens een fusietraject is communicatie 

daarom van essentieel belang om het interne 

en externe draagvlak te creëren voor de fusie. 

Hierbij ontstaat geregeld een spanningsveld 

tussen informatie die gecommuniceerd kan 

worden maar dat voor het veranderproces nog 

niet wenselijk wordt geacht. De vraag is vaak 

wanneer communiceer je wat aan je 

doelgroepen of waarom communiceer je nog 

niet over bepaalde onderdelen in het 

fusietraject. Daarnaast kan een spanningsveld 

ontstaan doordat vanuit de organisaties, die 

samen gaan fuseren, verschillende informatie 

wordt gegeven. Dit kan voortvloeien uit een 

andere cultuur en/of andere invulling aan 

communicatiebeleid en -middelen. Uit 

onderzoek blijkt dat er een significant verschil 

bestaat tussen de manier waarop directeuren 

(de belangrijkste trekkers van een fusietraject) 

communiceren.  

 

De zoektocht naar de beste vorm van 

communicatie tijdens een fusietraject start met 

het scheppen van kaders en de uitwerking van 

middelen die passend zijn bij beide 

organisaties, haar medewerkers en haar 

belanghouders. In het hoofdstuk 'De start van 

communicatie tijdens een fusietraject' worden 

richtlijnen gegeven voor het opstellen van een 

communicatieplan. Vervolgens wordt er in de 

hoofdstukken hierna ingegaan op de interne en 

externe communicatie en de hierbij behorende 

doelgroepen. Dit fusiekatern wordt afgesloten 

met een aantal tips voor de trekkers tijdens een 

fusietraject.  

 

 

 

 

P 
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e communicatie 
tijdens een 
fusietraject 

Communicatie loopt als een rode draad door 

een fusietraject en wanneer communicatie als 

een zelfstandig project wordt benoemd, wordt 

ruimte gecreëerd en voorkomen dat 

communicatie vergeten wordt of onder-

gesneeuwd wordt door de dagelijkse gang van 

zaken. In de praktijk komt namelijk vaak naar 

voren dat de verschillende trekkers van een 

fusietraject anders communiceren, waardoor 

snel communicatiestoringen ontstaan... 

Om invulling te geven aan communicatie als 

zelfstandig project, is het goed om de 

hoofdlijnen van communicatie vast te leggen in 

een plan. Zo wordt helderheid verschaft aan de 

sleutelfiguren die verantwoordelijk zijn voor de 

communicatie en kan invulling worden 

gegeven aan de meest passende 

communicatie voor de organisaties die gaan 

fuseren.  

 

De opzet van een communicatieplan 

Het opzetten van een communicatieplan kan 

het beste worden opgepakt door de beide 

communicatieverantwoordelijken van de 

organisaties die gaan fuseren. Eventueel kan 

dit ondersteund worden door externe 

specialisten. Deze specialisten gaan samen aan 

de slag om een communicatieplan op te stellen 

zodat de verschillende culturen van de 

organisaties worden gewaarborgd.  

 

Het communicatieplan omvat de volgende 

hoofdlijnen: 

• Situatieschets 

• Doelstellingen 

• Doelgroepen 

• Onderwerpen 

• Strategiekeuze 

• Organisatie 

• Evaluatie 

 

 

 

 
Situatieschets 

Het communicatieplan start met een analyse 

van het project. Hierbij kan worden gedacht 

aan de kaders, de ambities en de kernwaarden 

van de nieuwe organisatie die worden 

verwoord in het ondernemingsplan van de 

nieuwe organisatie.  

 

Doelstellingen 

Omschrijf wat met communicatieactiviteiten 

bereikt dient te worden bij de doelgroepen. 

Hierbij geef je ook aan wanneer de 

doelstellingen geslaagd zijn. Formuleer de 

doelstelling zo concreet, transparant en 

meetbaar mogelijk.  

 

Probeer hierbij uw eigen communicatie-

doelstellingen te vertalen in een belang voor 

de verschillende doelgroepen, zodat de 

verschillende doelgroepen een voordeel voor 

zichzelf ontdekken in de boodschap. Als 

uitgangspunt kan hierbij gebruik worden 

gemaakt van de meerwaarde van de fusie voor 

de verschillende doelgroepen.  

 

 

D 
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Activiteiten:  
Doelgroep medewerkers 

Aandachtspunten Data Verantwoordelijke 

Intranet Alle medewerkers dienen toegang te 
hebben tot het intranet. 

Actualiseren wanneer 
nieuwe informatie 
aanwezig is.  

Specialisten 
communicatie. 

Digitale nieuwsbrief Laatste stand van zaken over het 
fusietraject. 

Elke twee weken. Specialisten 
communicatie. 

Lunchbijeenkomsten Medewerkers met gelijksoortige 
functies kennis laten maken.  

Aan het begin van het 
fusietraject. 

Leidinggevenden.  

Gezamenlijke 
personeelsbijeenkomsten 

Met een enige regelmaat alle 
medewerkers informeren over het 
proces of specifiek onderwerp. 

 
 

Directeuren.  

Voorbeeld organisatieplanning 

Doelgroepen 

Bij het fusietraject heb je te maken met interne 

en externe doelgroepen. Bij de analyse en 

bepaling van de doelgroepen voor het project 

is het uitgangspunt nauwkeurigheid. Want hoe 

nauwkeuriger de doelgroepen worden 

aangeven, hoe gerichter deze doelgroepen 

benaderd kunnen worden. Ga bij het bepalen 

van de interne doelgroep ook na of het 

wenselijk is om deze doelgroep niet als één 

groep te benaderen. Kleinere groepen, 

verbonden door gemeenschappelijke rollen, 

activiteiten, bedreigingen of kansen, bieden 

grotere kans op interne communicatie die 

specifiek is en daardoor effectief is. Daarnaast 

kun je ook medewerkers binnen de 

organisaties betrekken bij het bepalen van de 

doelgroepen. De medewerkers zijn vaak goed 

op de hoogte van de externe doelgroepen en 

de vragen die binnenkomen over de fusie. 

 

Onderwerpen 

Bij het uitkristalliseren van de onderwerpen 

waarover gecommuniceerd wordt, kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen de 

communicatie over het fusieproject en de 

communicatie binnen het fusieproject. 

Bij de communicatie over het fusieproject zijn 

de onderwerpen de voortgang en planning van 

het proces. De onderwerpen kunnen voor de 

interne en externe doelgroepen variëren 

waardoor het van belang is om deze dan ook 

goed uit te werken. De communicatie binnen 

het project gaat over het samenstellen van de 

inhoud van de fusie die als basis dient voor de 

kaders van de nieuwe organisatie. 

Voorbeelden van onderwerpen binnen het 

project zijn de uitgangspunten voor het nieuwe 

beleid, een organisatiestructuur en de nieuwe 

functiestructuur.  

 

Strategiekeuze in de communicatie 

Hier gaat het om de communicatiestijl en de 

aanpak in grote lijnen. Benoem welke 

communicatiemiddelen in aanmerking komen. 

Het beste effect krijgt u als u verschillende 

middelen (zoals intranet, bijeenkomsten, 

nieuwsbrieven, e-mail, lunchbijeenkomsten, 

et cetera) naast elkaar gebruikt op een manier 

dat zij elkaar aanvullen en versterken.  

 

Organisatie  

Bij de organisatie worden de verantwoordelijk-

heden, de tijdsplanning en het budget 

benoemd. Hiervoor kunt u per doelgroep een 

overzicht bijhouden waarin de middelen en 

planning worden weergegeven.  

 

Evaluatie 

Doordenk vooraf de aanpak van de evaluatie. 

Het is verstandig om tijdens het fusietraject de 

communicatie te evalueren, hierdoor is het 

mogelijk om tijdig bij te sturen en eventueel 

een andere stijl en vormen van communicatie 

in te zetten die beter passend zijn bij de 

doelgroepen en het gewenste effect bereiken.  
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nterne communicatie 
Tijdens een fusietraject is het verkrijgen 

van begrip voor en acceptatie van een 

fusie niet eenvoudig. De medewerkers 

bevinden zich namelijk in een onzekere 

periode waarbij de consequenties van de fusie 

vaak nog onduidelijk zijn. Goede informatie-

voorziening aan alle medewerkers is daarom 

essentieel tijdens het fusietraject. Hieronder 

verstaan wij: duidelijke, identieke informatie 

aan beide organisaties, een juiste timing en zo 

goed mogelijk toegespitst op de persoon/ 

groep. Het goed communiceren over de 

planning van het fusietraject maakt duidelijk 

wanneer de medewerkers meer specifieke 

informatie kunnen verwachten. 

 

Centraal bij de interne communicatie staat de 

communicatie (in twee richtingen!) over het 

fusietraject zelf. Het uitgangspunt hierbij is dat 

goede interne communicatie een slecht 

fusietraject niet kan redden, maar andersom 

kan slechte interne communicatie het traject 

wel ernstig schaden.  

 

Tijdens een fusietraject zal de communicatie 

naast de formele lijnen ook veel via informele 

lijnen lopen. Dit is niet erg zolang dit wordt 

(h)erkend en wordt gebruikt voor een positief 

gebruik van de informele lijnen. Hierbij is een 

belangrijke rol weggelegd voor de leiding-

gevenden in de organisatie. De leiding-

gevenden kunnen het draagvlak voor de fusie 

vergroten door te luisteren naar wat er leeft bij 

de medewerkers en een actieve rol spelen in 

de informatievoorziening. Door vroegtijdig in 

te spelen op vragen die er leven, neem je 

onzekerheid weg en dat vergroot het draagvlak 

voor de fusie. Het reduceren van de 

onzekerheid is een belangrijke bijdrage van de 

interne communicatie. Spreek binnen de 

afdeling medewerkers vaker persoonlijk aan 

om wat er bij hen leeft.  

 

 
 

Sommige medewerkers zullen in bijeen-

komsten hun zorgen niet uitspreken en blijven 

daardoor vaker zitten met vragen over de fusie 

en de consequenties die voor hun persoonlijk 

misschien spelen. Reageer op teleurstellingen 

die medewerkers gedurende het fusietraject 

ervaren. Denk niet te snel: 'dat hoort er bij'. 

 

Ideeën voor communicatiemiddelen 

Wees bij het inzetten van de middelen creatief 

en laat je niet bij voorbaat belemmeren door 

standaard antwoorden als daar zitten 

medewerkers toch niet op te wachten. Hierbij 

is het uitgangspunt om een variëteit in 

middelen te gebruiken zodat het beste 

resultaat wordt bereikt.  

Vanuit de praktijk geven wij u een aantal 

ideeën voor communicatiemiddelen die u kunt 

gebruiken tijdens een fusietraject. Deze 

middelen zijn door medewerkers en leiding-

gevenden in fusietrajecten als effectief ervaren.  

 

Digitale communicatiemiddelen 

Corporaties maken steeds meer gebruik van 

digitale communicatiemiddelen om hun 

medewerkers te informeren. Zo hebben een 

groot aantal corporaties een eigen intranet.  

 

Voor het fusietraject kan een gezamenlijk 

intranet worden opgezet. Door middel van een 

gezamenlijk intranet kunnen medewerkers op 

een eenvoudige wijze snel en adequaat 

geïnformeerd worden over de stand van zaken 

van het fusietraject. Bij het ontwerpen en 

vervolgens vullen van intranet kunnen keuzes 

worden gemaakt wat hierop wordt geplaatst.  

 

I 
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Suggesties voor een volledig intranet zijn: 

• Nieuws: medewerkers worden snel op de 

hoogte gehouden van de laatste 

ontwikkelingen. 

• Fusiedocumenten: plaats de goedgekeurde 

beleidsnotities over de fusie zo snel 

mogelijk op intranet, hierdoor hebben alle 

medewerkers toegang tot dezelfde 

informatie. Dit wordt door ondernemings-

raden als plezierig beschouwd, want het is 

gelijk helder waarover zij met hun 

achterban kunnen spreken. 

• Planning: een overall planning en 

daarnaast de planning van de verschillende 

deelprojecten.  

• Smoelenboek: maak een digitaal smoelen-

boek van alle medewerkers. Hierdoor kun 

je een gezicht plaatsen bij de aanstaande 

nieuwe collega's. Het bevordert het 'even 

bellen en e-mailen voor een vraagje' en het 

ondersteunt de gezamenlijke bijeen-

komsten. 

• Ondernemingsraden: geef de onder-

nemingsraden een eigen ruimte op 

intranet, waar zij zelf informatie op kunnen 

plaatsen. 

• Veelgestelde vragen (FAQ): geef 

medewerkers de ruimte om vragen te 

stellen over de fusie. Vaak leven bij de 

medewerkers dezelfde vragen en door 

deze op intranet te beantwoorden, heeft 

iedereen gelijke informatie.  

• Weblog: hier kunnen de directeuren 

gezamenlijk (of om en om) medewerkers 

informeren over wat zij zien en waar zij 

tegenaan lopen gedurende het proces. 

Deze weblog kan natuurlijk ook worden 

uitgebreid door een weblog voor 

ondernemingsraden, leidinggevenden en 

medewerkers.  

 

 

 

 

Naast het intranet kan er ook gebruik worden 

gemaakt van een (digitale) nieuwsbrief die met 

een vaste frequentie de medewerkers 

informeren over het fusietraject en eventuele 

achtergrondinformatie.  

 

Communicatiemiddel: bijeenkomsten 

Het uitgangspunt voor het organiseren van 

bijeenkomsten is tweeledig. Enerzijds is het 

gericht op informeren van de medewerkers en 

anderzijds op de integratie. Let op dat men 

weet wat het doel van de bijeenkomst is: een 

bijeenkomst zal als onplezierig worden ervaren 

en niet het gewenste resultaat behalen 

wanneer medewerkers een informatie-

bijeenkomst verwachten en de insteek 

integratie is.  
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Suggesties voor bijeenkomsten zijn: 

• Gezamenlijke personeelsbijeenkomsten: 

hierbij worden medewerkers geïnformeerd 

over de laatste stand van zaken en over 

een specifiek onderwerp.  

• Lunchbijeenkomsten: laat aan het begin 

van een fusietraject medewerkers van 

eenzelfde soort afdeling gezamenlijk 

lunchen met als doel een kennismaking 

met nieuwe collega's. Wanneer managers 

van de nieuwe afdeling bekend zijn, kan 

ook een lunchbijeenkomst worden 

georganiseerd, waarbij medewerkers 

kennismaken met deze nieuwe manager. 

• Bezoek de afdeling van de andere 

corporatie: medewerkers van een 

gelijksoortige afdeling kunnen bij elkaar op 

bezoek gaan en bij elkaar in de keuken 

kijken.  

• Busreis: organiseer een busreis langs 

interessante projecten van beide 

organisaties. De route kan door 

medewerkers van Wonen en Vastgoed 

worden vastgesteld. Hierdoor kunnen deze 

medewerkers laten zien waar zij trots op 

zijn. Daarnaast is het voor medewerkers, 

die normaal gesproken geen zicht hebben 

op het woningbezit, een aangename 

verrassing om een beeld te krijgen van het 

bezit.  

• Banenmarkt: in de loop van het proces zal 

de inplaatsingsprocedure starten. 

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om 

hun voorkeuren voor functies kenbaar te 

maken. Door een banenmarkt te 

organiseren, is er gelijk de mogelijkheid 

om functies toe te lichten en voor de 

nieuwe managers om hun nieuwe afdeling 

onder de aandacht te brengen. Daarnaast 

zullen medewerkers eerder geneigd zijn 

om ook naar andere mogelijkheden te 

kijken binnen de organisatie.  

 

 
 

• Vrolijke muzieksessie: op het gebied van 

personeelsbijeenkomsten zijn veel 

verschillende mogelijkheden. Door 

bijvoorbeeld een jambee-sessie te 

organiseren, leren medewerkers elkaar op 

een andere manier kennen. Daarnaast 

kunnen tijdens zo'n jambee-sessie vaak 

kernwaarden van de nieuwe organisatie 

gebruikt worden. Een variant op de 

muzieksessie is een bijeenkomst waar 

medewerkers leren jongleren met als 

achterliggende doelstelling 'de kunst van 

het loslaten'.  

 

Interne toezichthouders 

Tijdens het fusietraject spelen de 

commissarissen een belangrijke rol, als het 

gaat om statuten, strategie, en dergelijke. De 

communicatie richting de commissarissen 

verloopt via de directeuren en de voorzitters 

van de Raad van Commissarissen (RvC). De 

gehele RvC wordt regelmatig geïnformeerd 

over de voortgang en krijgt tussentijdse 

besluiten voorgelegd. Daarnaast kan de RvC 

ook geïnformeerd worden over de voortgang 

van het fusietraject door individuele leden van 

de RvC die zitting hebben in een 

fusiewerkgroep.  
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Om de RvC goed en volledig te informeren, 

kan er aansluiting worden gezocht bij een deel 

van de communicatiemiddelen die voor de 

medewerkers worden gebruikt. Te denken valt 

dat de leden van de RvC ook toegang krijgen 

tot het intranet en eventueel ook een weblog 

hierop hebben (zichtbare actieve participatie 

door de leden van de RvC kan een gevoel van 

saamhorigheid, interesse en verbinding 

oproepen). Wanneer naast het intranet gebruik 

wordt gemaakt van een (digitale) nieuwsbrief, 

kan deze aan de RvC worden verstrekt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal belangrijke tips voor het zoeken 

naar een bedrijfsnaam zijn: 
• Kies een naam die goed uit te spreken 

en ook gemakkelijk te spellen is.  
• Ga na of de naam geen ongewenste 

betekenissen heeft in de diverse 

moedertalen van uw doelgroepen.  
• Betrek nooit te veel mensen bij de 

keuze voor een naam. De bedrijfs-

naam wordt dan al snel afgestompt 

tot een standaard naam. 
De naam dient beschikbaar te zijn als 

internetdomeinnaam en dan het liefst  

met .nl.  
 
Voor het bedenken van de bedrijfsnaam, 

logo en huisstijl zijn gespecialiseerde 

bureaus die u kunnen ondersteuning in 

deze zoektocht. Een voordeel om te 

werken met een gespecialiseerd bureau is 

dat zij kennis hebben van 'de haken en 

ogen' waar u eventueel tegen aan kunt 

lopen. Daarnaast is zo'n bureau goed in 

staat om aan te sluiten bij uw wensen en 

behoeften en zorg te dragen dat uw 

boodschap goed overkomt bij uw 

doelgroepen.  
 

Zoektocht naam nieuwe 
organisatie 

Na de fusie start de nieuwe organisatie 

met een nieuwe naam, logo en huisstijl. 

De zoektocht tijdens de fusie naar een 

nieuwe naam en bijbehorende logo en 

huisstijl is vaak een logisch proces. 

Tijdens het fusietraject wordt bijvoorbeeld 

een werknaam gehanteerd die dan ook de 

nieuwe naam wordt, want 'die naam doet 

het zo goed'. Intern doet deze naam het 

wel goed omdat er al een tijd mee wordt 

gewerkt en medewerkers gewend zijn 

geraakt aan deze naam, maar 'doet deze 

naam het ook goed' bij de doelgroepen 

van de nieuwe organisatie? 
 

Bij het bedenken van een nieuwe 

bedrijfsnaam is het uitgangspunt dat deze 

onderscheidend dient te zijn en eruit moet 

springen. Want de juiste bedrijfsnaam 

bepaalt mede uw succes. Een foute 

bedrijfsnaam doet afbreuk aan uw succes 

in de markt.  
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xterne 
communicatie 

Voor de externe communicatie is 

het van belang om goed zicht te 

hebben op de doelgroepen 

waarmee de corporaties te maken hebben. 

Huurders verwachten namelijk andere 

informatie dan bijvoorbeeld een zorginstelling 

waarmee wordt samengewerkt.  

 

Huurders  

Bij de communicatie richting de huurders gaat 

de informatie vooral over het fusietraject. In 

katern 3 wordt een pleidooi gehouden om de 

huurders in een vroeg stadium te betrekken in 

de ontwikkelingen. Daarna krijgen de huurders 

vooral bij de integratie van de fusiepartners  te 

maken met de effecten van de fusie. Zo 

veranderen vaak de meest basale situaties als 

een telefoonnummer of het kantoor van de 

organisatie. Daarnaast zullen klanten in de 

eerste periode na de fusie merken dat nog niet 

alles op orde is binnen de nieuwe organisatie. 

Wees hier zo open mogelijk over, door 

bijvoorbeeld een tijdelijke 'hotline' in te stellen 

voor zaken die niet goed lopen. 

 

Denk bij communicatie richting huurders ook 

aan wat hun eventuele wensen en eisen ten 

aanzien van een fusie (kunnen) zijn. Het 

aansluiten van de communicatie bij de wensen 

en eisen van huurders voorkomt veel ergernis. 

Bevraag de huurders wat zij belangrijk vinden 

tijdens het integreren van de fusiepartners. 

 

Ideeën voor communicatiemiddelen 

Voor het goed en volledig informeren van 

klanten kan gebruik worden gemaakt van de 

bewonersbladen. Hierbij kan een gezamenlijke 

editie worden uitgegeven met daarin 

bijvoorbeeld een interview met de beide 

directeuren.  

 

 

 

 
Wanneer de afzonderlijke bewonersbladen 

gedurende het fusietraject worden uitgegeven, 

is het noodzaak om de informatie over de fusie 

af te stemmen zodat gelijksoortige informatie 

wordt verstrekt aan de klanten.  

 

Maak tijdens het fusietraject al gebruik van het 

internet om de huurders en ook woning-

zoekenden te informeren. Op de website kan 

de laatste stand van zaken over het fusietraject 

worden gecommuniceerd en daarbij kan ook 

een 'link' worden geplaatst naar de andere 

corporatie. Wanneer gebruik wordt gemaakt 

van een weblog op de website kan hier het 

onderwerp fusie worden meegenomen.  

 

Het is slim om bij huurdersbijeenkomsten 

alvast de huurdersvereniging van de collega- 

corporatie uit te nodigen. Laat hen wat zeggen 

over hun corporatie. 

 

De fusiedatum is het belangrijkste moment om 

de huurders een volledig informatiepakket te 

overhandigen. Dit kan schriftelijk waarbij alle 

contactinformatie wordt versterkt en een 

doorkijk wordt gegeven aangaande de 

veranderingen in de eerste maanden na de 

fusie. Het is ook mogelijk om te starten met 

een feestelijke bijeenkomst waar met de 

huurders de fusie wordt gevierd. Deze 

feestelijke bijeenkomst kan worden 

gecombineerd met de intrek in een nieuw 

kantoor.  

 

Huurderorganisaties 

De communicatie met de huurderorganisaties 

gaat zowel over het project als over zaken 

binnen het project. Dit laatste betreft het 

frequent afstemmen van diverse beleidszaken, 

zoals het huurbeleid.  

E 
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Met de huurderorganisaties zullen ook de 

samenwerkingsafspraken afgestemd dienen te 

worden.  

 

Met de huurderorganisaties wordt vooral in 

bijeenkomsten gecommuniceerd. De onder-

werpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de 

orde kunnen komen, zijn: 

• Planning en voortgang fusietraject 

• Beleidszaken 

• Afstemmen samenwerkingsafspraken 

 

In fusieboek katern 3 'huurderorganisaties en 

fusie' wordt dit onderwerp verder toegelicht.  

 

Partners in het maatschappelijk veld 

De communicatie richting de partners in het 

maatschappelijk veld gaat vooral over de fusie 

en minder over wat zich daarbinnen afspeelt. 

Met een deel van de partners hebben de 

corporaties een goedlopend samenwerkings-

verband. Dit pleit er dan ook voor om deze 

partners persoonlijk te informeren over het 

fusietraject, zodat zij de informatie niet uit de 

krant behoeven te halen of het 'via via' te horen 

krijgen.  

 

Stel aan het begin van het fusietraject een 

gezamenlijke relatielijst op. Waarbij een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen 

partners die persoonlijk worden geïnformeerd 

en partners die schriftelijk worden 

geïnformeerd. Daarnaast zal tijdens de 

jaarlijkse stakeholdersbijeenkomsten de 

directeur van de andere corporatie worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan deze 

bijeenkomst.  

 

Een fusie is een kans om intensief met de 

stakeholders aan de slag te gaan over de 

positionering en de daarbij behorende 

communicatie. 

 

 

Externe toezichthouders 

Met diverse gremia binnen de volkshuisvesting 

zal direct of indirect contact zijn over de 

voorgenomen fusie. Te denken valt aan WSW, 

CFV, gemeenten en VROM. Deze instanties 

wachten rustig af totdat de beide corporaties 

zich melden met verzoek om advies, dan wel 

een uitspraak. De communicatiemiddelen zijn 

meestal schriftelijk, waar het wel goed is om  

regelmatig mondelinge contactmomenten te 

hebben. Bel bijvoorbeeld de gemeente op en 

informeer deze dat zij een brief krijgen met het 

verzoek een zienswijze te formuleren over de 

fusieplannen. Informeer CFV vooraf dat er een 

voorstel tot fusie aankomt, dan kunnen zij 

informeel aangeven of iets extra aandacht 

behoeft. Eigenlijk behoort dit bij het werk van 

een fusiebegeleider. 
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ips voor het 
fusietraject 

Voor het communiceren tijdens 

een fusietraject is het eerste 

uitgangspunt dat de directies 

open en eerlijke informatie verstrekken waarbij 

niet perse gebruik behoeft te worden gemaakt 

van hetzelfde communicatiemiddel. Elk mens 

is namelijk anders en communiceert anders. 

Hierbij is het goed om na te gaan welk effect 

dit heeft op de doelgroep waaraan informatie 

wordt verstrekt. Stap over je eigen drempel op 

het vlak van communicatie, wanneer 

medewerkers een gevoel krijgen dat zij minder 

informatie krijgen dan de andere collega's. 

Besteed tijd en moeite om dit met je 

fusiepartner te bespreken. Maak communicatie 

één van de eerste agendapunten in elke 

bijeenkomst van een stuurgroep. Zo krijgt het 

tenminste de aandacht die het behoeft.  

 
Hiernavolgend zijn een aantal tips 

geformuleerd voor de trekkers van een 

fusietraject.  

 

 

 
• Zorg ervoor dat alle medewerkers een 

duidelijk idee hebben van de kant die de 

nieuwe organisatie opgaat. Communiceer! 

• Maak gebruik van eenvoudige taal om 

ingewikkelde situaties aan medewerkers te 

presenteren. Keep it simple! 

• Draag er zorg voor dat je contact houdt 

met medewerkers op alle niveaus in de 

organisatie. Luister! 

• Communiceer vanuit de grondhouding dat 

alle medewerkers achter de genomen 

beslissingen staan. Wees niet achter-

dochtig! 

• Wees zo open en transparant mogelijk 

richting de interne en externe doelgroepen. 

Communiceren kost tijd! 

• Deel (tot op zekere hoogte) ook de 

onzekerheden aan je medewerkers mee en 

laat medewerkers participeren in 

oplossingen. Zoek draagvlak! 

• Schep geen valse verwachtingen en 

formuleer niet in negatieve bewoordingen. 

Wees eerlijk en positief!  

• Stimuleer effectieve interactie met externe 

belanghouders. Zie een fusie als een kans! 

• Draag er zorg voor dat je op de hoogte 

bent van de wensen van de externe 

belanghouders en neem deze waar 

mogelijk mee. Wees een maatschappelijke 

ondernemer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 
              innovatief in wonen, zorg en welzijn 
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