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‘De recente incidenten in de corporatiewereld vragen om meer overheidsregulering.’ Wie de 

sector oppervlakkig beschouwt, kan inderdaad tot die conclusie komen. Naar mijn idee is dat 

echter overhaast en te gemakkelijk. Zeker, er doen zich zaken voor die niet te accepteren zijn. 

Zij vragen een keiharde aanpak. Maar wel een aanpak die doordacht is en uitgaat van wat er 

werkelijk aan de hand is. Wie die grondige analyse pleegt, moet namelijk tot een andere 

conclusie komen: we moeten toe naar een nieuw speelveld voor de corporaties. Een speelveld dat 

te karakteriseren valt als: terug in het hok, terug naar het publieke domein. Een domein dat nog 

wel nader afgebakend moet worden. Het nieuwe domein is namelijk niet een-op-een gelijk aan 

het domein zoals dat ten tijde van de Woningwet in 1901 is geformuleerd. Corporaties werden 

toen opgericht als private organisaties, met een compact en helder publiek doel: het voorzien in 

de huisvesting van hen die dat niet zelfstandig voor elkaar kregen. Anno 2010 zijn we nog steeds 

private organisaties, maar met meervoudige publieke doelen. Van het wonen tot en met 

leefbaarheid, zorg en emancipatie. Er is dus zeker geen sprake van ‘restauratie’ van de oude 

doelstelling, maar wel van een bezinning op de vraag: waar staan we nu voor als corporaties?

Afbakenen gebeurt in de bouw met piketpalen: hierna volgen er acht die wat mij betreft 

essentieel zijn. Ze geven aan waar de corporatie voor moet staan en hoe zij haar publieke doelen 

kan realiseren. Mijn bedoeling met deze afbakening is niet om finale antwoorden te geven; die 

pretentie zou getuigen van mateloze arrogantie. Zeker gezien het feit dat de afgelopen jaren al 

te veel grondige studies over de toekomst van de volkshuisvesting zijn verschenen. De inzet 

is vooral gericht op het losmaken van een debat, door vanuit de praktijk enkele – naar ik 

hoop krachtige – signalen af te geven. 

Signalen die wellicht ook Den Haag kunnen bereiken. Mijn pleidooi voor een nieuw speelveld is 

geformuleerd ten tijde van een kabinetsformatie waarin de volkshuisvesting nauwelijks een rol 

van betekenis heeft gespeeld. Daar moet echt verandering in komen. Het wonen is te belangrijk 

om te verworden tot een subparagraaf in het regeersakkoord. De nieuwe regering maakt geen re-

volutionaire keuzes, hoewel een complete volkshuisvestingssector ervan overtuigd is dat het fun-

damenteel anders moet. Mede daarom dit verhaal.

Woningcorporaties en 
de herontdekking van 
hun publieke domein

door Thom Aussems
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1 Het domein van de corporatie

· Corporaties moeten terug naar het publieke domein.
· Geen dure commerciële projecten meer.
· Inzet op leefbaarheid, zorg en emancipatie.

Op welk werkterrein moeten de corporaties zich begeven? Tot de 
brutering bestond over het antwoord op die vraag weinig twijfel: 
het voorzien in de huisvesting van hen die daartoe zelf niet in staat 
zijn. Heel dicht dus tegen de oorspronkelijke tekst van de Woning-
wet 1901 aan. Na de brutering hebben veel corporaties, indachtig 
het voorbeeld van Robin Hood, ook de commerciële weg bewan-
deld. Oftewel: stelen van de rijken en weggeven aan de armen. Je 
zou dat ook de ‘hybride weg’ kunnen noemen. De gedachte van 
Robin Hood heeft ontegenzeggelijk een bepaalde charme, maar er 
kleven ook nadelen aan. Nadelen die wat mij betreft groter zijn 
dan de voordelen. Ik noem er vier. In de eerste plaats dat het voor 
de buitenwereld toch lastig uit te leggen is: zo’n organisatie met 
twee gezichten. Ook intern is het niet altijd even helder, omdat er 
bijvoorbeeld aan een en hetzelfde project verschillende criteria 
worden gehangen. Daarnaast lijkt commercieel werken niet meer 
een middel, maar is het voor sommige collega’s een doel op zich 
geworden. Hierdoor komen zij in de keiharde wereld van het vast-
goed terecht en daar kleeft momenteel geen bijzonder goed maat-
schappelijk imago aan. Allerlei integriteitscodes moeten een en 

ander in goede banen leiden. In de vierde plaats zijn er vele risico’s 
aan commerciële projectontwikkeling verbonden; hoe competent 
zijn de bestuurders om dit tot een goed einde te brengen? Want als 
het fout gaat, worden de verliezen echt ten laste gebracht van het 
eigen volkshuisvestelijk vermogen...

Naar mijn idee moeten corporaties daarom terugkeren op hun 
schreden en zich het publieke domein opnieuw eigen maken. De 
vraag is dan wel: waaruit bestaat dat publieke domein? Vroeger 
ging het inderdaad primair en vrij exclusief om het fysiek huisves-
ten van mensen met een bescheiden inkomen, als onderdeel van 
een emancipatieproces. Anno 2010 zijn er meervoudige publieke 
doelen die door de corporaties prima kunnen worden behartigd.

Waar het om de stenen gaat, pleit ik voor een focus op de goedkope 
huur- en koopwoningenmarkt. De grens voor de huursector ligt bij 
de maximale huurtoeslaggrens, de grens in de koop op het NHG-
werkingsgebied. Duurdere huur- en koopwoningen laten we aan 
de commerciële sector over, daar moet geen volkshuisvestelijk 
vermogen voor ingezet worden. Projecten met een gemengd pro-
gramma worden opgepakt in samenwerking met een marktpartij. 
Slechts wanneer de lokale overheid een activiteit in de commer-
ciële vastgoedsector legitimeert moet een corporatie die grenzen 
kunnen overschrijden. Maar alleen als de gemeente deze klus zelf 
niet kan klaren en van mening is dat een aanpak door de markt 
niet tot het gewenste resultaat leidt. Als voorbeeld kan de aanpak 
door Trudo van de Lichttoren in Eindhoven worden genoemd.
Daarnaast moet een corporatie zich desgewenst kunnen bewegen 

in het segment van de goedkope bedrijfsruimte, laten we gemaks-
halve zeggen onder de € 100 per vierkante meter. Deze tak van 
sport is van groot belang om startende ondernemers een kans te 
geven en voor de stad te behouden.

Waar het om de niet-stenen gaat, stel ik de thema’s leefbaarheid, 
zorg en emancipatie centraal. Onder leefbaarheid vallen tal van 
vraagstukken, variërend van sociaal-economische vraagstukken, 
educatie, voorzieningen tot en met veiligheid. Invulling hiervan 
geschiedt altijd in samenspraak met de relevante belanghebben-
den. Bij zorg gaat het om het aanbieden van die arrangementen 
waardoor mensen bijvoorbeeld langer zelfstandig in hun eigen 
huis kunnen blijven wonen. Emancipatie ten slotte: dat is het 
faciliteren van mensen die vooruit willen komen in het leven. Dat 
gebeurt via opleiding en werk, maar ook door sport en cultuur en 
niet te vergeten beter wonen. Bij deze thema’s voert de corporatie 
in beginsel niet zelf uit, maar is zij de verbindingsofficier tussen 
vraag en aanbod. 

2 Werkgebied en omvang

· Sector moet af van de schaalvergroting.
· Alleen nog regionaal toegelaten corporaties.

Een tweede ontwikkeling die zich na het tijdperk Heerma heeft 
voltrokken, is de schaalvergroting bij de corporaties. Dit veelal in 
combinatie met een verbreding van hun geografisch werkgebied, 
tot en met landelijk werkende corporaties aan toe. Naar mijn 
mening is dit een onwenselijke ontwikkeling. Corporaties zijn de 
band met het lokale kwijtgeraakt: zij moeten weer lokaliseren. We 
moeten af van de landelijke toelatingen en de redenering dat de 
woningmarkten van Nijmegen en Leiden iets met elkaar te maken 
zouden hebben. 

Dat betekent dat corporaties hooguit een regionale toelating 
zouden mogen krijgen. Dit schaalniveau komt overeen met het 
niveau waarop heden ten dage processen op de woning- en 
arbeidsmarkten zich afspelen: het daily urban system van de 
(middel)grote steden in dit land. In het verlengde van deze eis 
zullen we corporaties die in meerdere regio’s opereren moeten 
opsplitsen. Een toegevoegde eis – meer in het kader van het 
toezicht – is dat toezichthouders ook uit de betreffende regio 
worden gerekruteerd.

Wie iets aan het werkgebied doet, kan de maximale omvang van de 
corporaties niet buiten beschouwing laten. De kolossen die de 
afgelopen jaren zijn ontstaan, hebben te veel positie en macht, 
terwijl ze als mammoettankers nauwelijks kunnen bewegen. Een 
dergelijke schaalgrootte heeft vrijwel uitsluitend nadelen, zeker 
wanneer daar het perspectief van de klanten en de overheid bij 
wordt betrokken. Ergo: een schaal van tienduizend tot vijftien-
duizend woningen is prima om een professionele organisatie op te 
bouwen en aan het werk te gaan.

3 Legitimatie en toezicht

· Terug naar de leden, bijvoorbeeld in coöperatievorm.
· Gelijkwaardige partner voor de gemeente.

‘Corporaties moeten terug in hun hok,’ zo is mijn pleidooi voor 
een sterk begrensd publiek domein samen te vatten. Maar dat is 
niet het enige: ze moeten ook terug naar de leden. Na de brutering 
zijn veel verenigingen in stichtingen omgezet en dat heeft tot de 
nijpende vraag geleid: van wie is de corporatie eigenlijk? Van de 
markt? Van de lokale overheid? Of toch van de burger?

Corporaties moeten hun  
commerciële weg verlaten
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Ik denk dat de corporatie opnieuw van de leden moet worden. De 
coöperatievorm leent zich hier uitstekend voor, zo wijzen de erva-
ringen bij bijvoorbeeld de Rabobank uit. Een structuur is denkbaar 
waarbij de klanten hun vertegenwoordigers kiezen, die vervolgens 
verregaande bevoegdheden krijgen, zoals het goedkeuren van het 
jaarplan met bijbehorende begroting, het goedkeuren van de jaar-
rekening, het benoemen van de leden van de Raad van Commis-
sarissen en dergelijke. Belangrijke charme van dit model: wanneer 
beleidsvoornemens niet aan de leden kunnen worden verkocht, 
dan gaan zij simpelweg van tafel. Dat is ook de les die we uit het 
Rabobank-model kunnen trekken. Niet voor niets is de Rabobank 
goed te voorschijn gekomen uit de crisis. Men is niet in gekke pro-
jecten gedoken, mede omdat de leden bij deze bank de macht heb-
ben. Uiteraard is dit geen 100-procentgarantie dat er geen dingen 
fout kunnen gaan, maar het fungeert wel als een ingebouwde rem 
op al te dolle avonturen. En het biedt de mogelijkheid om eindelijk 
af te komen van de coöptatiepraktijk bij benoeming van leden van 
de Raad van Commissarissen.

Op de precieze vorm van de coöperatie – die veel verder gaat dan 
de Overlegwet die er nu is – moet nader worden gestudeerd. Er 
moet voor gewaakt worden dat er volkshuisvestelijk vermogen 
wordt uitgedeeld aan de leden. Daar moeten harde spelregels over 
worden geformuleerd. Bij dit model, dat goed past bij het 
hernieuwd ‘lokaliseren’ van de corporaties, kan wel een spannings-
veld optreden met de opvattingen van het lokale gemeentebestuur. 
We moeten daar niet de ogen voor sluiten. Naar mijn idee is ook 
niet zozeer sprake van een probleem; deze spanning is een gegeven 
in ons maatschappelijk bestel. Van oudsher opereren maatschap-
pelijke ondernemingen als corporaties en de lokale overheden in 
het publieke domein als gelijkwaardige partners. In dat systeem 
past geen onderlinge dwang. Eerlijk is eerlijk: dit model heeft 
alleen kans van slagen wanneer de corporatie zelf voldoende com-
petenties in huis heeft. Daarover verderop in dit essay meer.
 
4 Huren en kopen

· Huren zonder rijkstoeslag, kopen zonder aftrek.
· Vangnet noodzakelijk voor lagere inkomens.
· Kooprecht voor huurders sociale huurwoningen.

We moeten toe naar een nieuw stelsel voor het wonen waarin 
huren en kopen op een gelijkwaardige manier, zonder veel 
overheidssteun, worden ingebed. Dat is niet alleen mijn stelling; 
talloze rapporten (van VROM-raad tot en met de heroverwegings-
commissie) hebben dat pleidooi gevoerd. Een pleidooi dat ook 
onderbouwd is met een schat aan suggesties over hoe het beste te 
werk kan worden gegaan. 

Iedereen is het er namelijk over eens: het huurbeleid in dit land is 
compleet versleten. Reparatie is zinloos, overboord zetten het 
enige alternatief. Er doen zich daarbij twee mogelijkheden voor, 

die ten principale van elkaar verschillen. 
Reguleren is optie één, maar is alleen acceptabel met een zeer 
simpel stelsel. Denk daarbij aan een koppeling van de huren aan 
de WOZ-waarde van de woning; een huis in de grachtengordel 
kost dan (terecht) meer dan een woning in Oost-Groningen. Een 
substantieel deel van deze extra middelen kan worden ingezet om 
de huurtoeslag te verbeteren voor de laagste inkomens en deze 
groep terug te brengen naar redelijke normhuurquoten.

Optie twee – waar mijn voorkeur naar uitgaat – is het vrijlaten van 
de huren en het afschaffen van de huurtoeslag. Als gevolg daarvan 
zullen de corporaties de huren van een substantieel gedeelte van 
het woningbezit moeten verlagen. Daardoor hoeven de bewoners 
niet langer hun hand op te houden en worden inkomensstijgingen 
niet langer afgeroomd door een lagere huurtoeslag. Vanzelfspre-
kend vergt een dergelijk beleid een vangnet voor de lagere inko-
mens, waarbij kan worden gedacht aan normhuurquoten voor de 
primaire doelgroep.
Het gevaar dat door tegenstanders van deze optie vaak wordt aan-
gedragen (‘alle corporaties zullen hun huren fors verhogen’), gaat 
naar mijn idee niet op. Hun huurders kunnen dat eenvoudigweg 
niet betalen.

Onlosmakelijk met deze optie is het kooprecht voor huurders van 
sociale huurwoningen verbonden. De verplichting om te huren 
stamt uit de ontstaansgeschiedenis van de sociale woningbouw en 
is niet meer van deze tijd. Waarom zouden we de klant op dit punt 
nodeloos bevoogden? Wel baas in eigen buik maar niet in eigen 
huis? De klant van nu wil drie dingen: keuzevrijheid, profijt en 
zekerheid. Met formules als Koopgarant en Slimmer Kopen is een 
substantieel deel van onze primaire doelgroep gebaat, zo wijzen de 
ervaringen in Eindhoven uit.

Het afbouwen van de huurtoeslag van de kant van het Rijk heeft 

De klant van nu wil keuzevrijheid, 
profijt en zekerheid
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nog een interessante bijwerking: het zet forse druk op het debat 
over de hypotheekrenteaftrek. Want ook dat systeem is compleet 
uit de tijd. Als bij het huren geen rijkssteun meer noodzakelijk is, 
waarom bij het kopen dan nog wel? Ook hier is een geleidelijke 
transitie mogelijk, bijvoorbeeld door de aftrekbaarheid voor nieuwe 
kopers te beperken tot een annuïtaire hypotheek en tot een bedrag 
dat maximaal gelijk is aan de NHG-grens. Dan komt uiteindelijk 
toch het zo gewenste systeem van een eigendomsneutrale volks-
huisvesting in beeld. 

5 Investeren

· Kosten van woningbouw moeten fors omlaag.
· Iedereen moet genoegen nemen met minder.

‘Corporaties zijn lui en doen te weinig. Of ze stoppen hun geld in 
de verkeerde dingen.’ Dat zou je denken als je de krantenkoppen 
gelooft. Ik denk dat het beelden zijn die de werkelijkheid niet of 
nauwelijks weerspiegelen. 
Over de noodzaak om te investeren in nieuwe sociale (huur- en 

koop)woningen, het verduurzamen van de voorraad en het krach-
tig voortzetten van stedelijke vernieuwing is vriend en vijand het 
eens. Het debat moet gaan over de kosten die de afgelopen vijftien 
jaar de pan uit zijn gerezen. 

Te beginnen met de grondprijzen die vanaf de brutering op veel 
plekken exorbitant zijn gestegen. Grondkostenstijgingen voor 
sociale woningbouw van 300 à 400 procent zijn geen uitzonde-
ring. In de Eindhovense regio verbaast niemand zich meer over 
€ 325 (exclusief btw) per vierkante meter. En wat te denken van 
allerlei stedenbouwkundige eisen, zoals een laag appartementen 
op grondgebonden woningen en gebouwd parkeren. En dat in 

Vinex-wijken! Alleen al door die extra stedenbouwkundige eisen 
zijn de bouwkosten van een project in Waterrijk in Eindhoven 
circa € 300 à € 350 per vierkante meter hoger dan in de stedelijke 
vernieuwing van de Kruidenbuurt. Het navrante van die eisen is 
bovendien dat ze veelal haaks staan op de wensen van onze klan-
ten; de meeste klanten willen gewoon een grondgebonden woning 
met parkeren voor de deur. En wat is daar mis mee?
Ook het opschroeven van de bouwkundige eisen heeft de kostprijs 
van een woning fors opgejaagd, de laatste tijd vooral door allerlei 
eisen op het terrein van de duurzaamheid. Uiteraard heb ik geen 
bezwaren tegen duurzame woningen, maar die eisen dragen bij 
aan de onbereikbaarheid van diezelfde woningen.
Ten slotte moeten ook de bijkomende kosten worden vermeld. 
Iedereen lift lekker mee op de gestegen grond- en bouwkosten, 
niet in de laatste plaats de fiscus met de btw.

De kosten voor het bouwen van een sociale huurwoning zijn hier-
door volslagen uit de hand gelopen. De omvang van de onrenda-

bele top is bij ons nu hoger dan de hoogte van de maximale stich-
tingskosten vijftien jaar geleden. De driehonderd nieuwe sociale 
huurwoningen in de Eindhovense Kruidenbuurt vergen een 
onrendabele investering van € 24 miljoen. En dat is nog maar één 
project, in één vernieuwingswijk. De consequenties zijn duidelijk: 
de kostprijs van een woning moet minimaal met een derde wor-
den verlaagd. Om de kostprijs van de woning te kunnen verlagen 
moet iedereen de broekriem aantrekken. Dat geldt niet in de laat-
ste plaats ook voor de huurders en kopers van sociale woningbouw. 
Starters moeten er bijvoorbeeld aan wennen dat zij hun woonwen-
sen niet direct en optimaal kunnen realiseren. Vroeger was dat 
heel normaal; je doorliep een wooncarrière. Ook daar is niets 
mis mee.

In de bestaande voorraad geldt hetzelfde principe. Waarom moet 
een corporatie bij mutatie de woning altijd in perfecte staat van 
onderhoud terugbrengen? De ervaringen in Eindhoven bewijzen 
dat er veel vraag is naar wat soberdere woningen – en een dito 
prijsstelling – die bewoners zelf kunnen opknappen. De klus-
woning kan op veel grotere schaal worden toegepast, maar ook 
hier staat de regelgeving dit soort producten in de weg. Bij projec-
ten waar een aantoonbare woningverbetering in het geding is, 
zullen bewoners een kostendekkende huurverhoging moeten 
betalen. Verder zal de verduurzaming van de voorraad alleen van 
de grond komen indien de gebruiker mee gaat betalen aan die 
investeringen. Laten we zeggen: 50 procent van de gerealiseerde 
besparing op het energieverbruik.

6 Financieren

· Aantrekken vreemd vermogen moet worden vergemakkelijkt. 
· Schrappen van onnodige regels.

Hoe gaan we die investeringen financieren, dat is de volgende 
vraag. Naar mijn idee is het antwoord heel erg eenvoudig: de 

Alleen als de gebruiker mee gaat  
betalen zal de verduurzaming van  

de voorraad lukken
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financiering van de sociale woningbouw moet worden geborgd 
door het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). 
Dan gaat het dus om sociale huurwoningen met een huurprijs onder 
de huurtoeslaggrens en sociale koopwoningen onder de NHG-grens. 

Een knelpunt is momenteel voor veel corporaties de financiering 
van de plint. En dan bedoel ik geen harde commerciële functies, 
want die vallen buiten het publieke domein. Neen, ik bedoel hier 
goedkope bedrijfsruimte of maatschappelijk vastgoed. Weliswaar 
kunnen corporaties (ongeborgd) vreemd vermogen aantrekken, 
maar in de praktijk wordt deze optie belemmerd doordat veelal het 
hele sociale woningbezit tot zekerheid dient voor het WSW. Ook 
dit probleem kan eenvoudig worden opgelost: beperk de zekerheid 
voor het WSW tot circa 150 procent van de uitstaande geborgde 
geldleningen.

Een tweede probleem is dat op dit moment het WSW eist dat 
corporaties eerst hun interne middelen, bijvoorbeeld opbrengsten 
uit verkoop, inzetten voor de financiering van sociale woningbouw 
voordat geborgde leningen aangetrokken mogen worden. Die spel-
regel dient geen doel. Geef corporaties de vrijheid om hun interne 
middelen in te zetten voor investeringen die niet via het WSW 
kunnen worden geborgd.
Over de exploitatie kunnen we kort en krachtig zijn: die is voor 
rekening en risico van de corporaties. Uiteraard is daarvoor enige 
creativiteit vereist. Maar ook die kwaliteit maakt onderdeel uit van 
het maatschappelijk ondernemerschap. Ontbreekt die, dan wordt 
het tijd om van bestuur te wisselen.

7 Vermogen

· Stoppen met uitdelen maatschappelijk vermogen en afroming.
· Vermogen blijvend inzetten voor publieke doelen.

Een ander misverstand over corporaties – mede aangezet door de 
media – is dat hun vermogens schier oneindig zijn. En dat die 
vermogens eigenlijk publiek bezit zijn, want afkomstig van de 
overheid. De werkelijkheid is dat corporaties vooral vermogend 
zijn geworden doordat de prijzen van woningen sinds de tweede 
helft van de jaren negentig enorm zijn gestegen. Daar heeft de 
overheid – in directe zin althans – geen bijdrage aan geleverd.

Het volkshuisvestelijk vermogen dat is opgebouwd (en hier en 
daar al weer is teruggelopen door afboekingen op commerciële 
ontwikkelingen) moet blijvend worden bestemd voor het publieke 
domein. Dat betekent dat we op moeten houden met het onnodig 
uitdelen van dit vermogen, zoals gebeurt wanneer woningen onder 
de marktwaarde aan zittende huurders worden verkocht. Die 10 
procent korting is nergens voor nodig. Verkopen met korting moet 
plaatsvinden via tussenvormen als Koopgarant en Slimmer 
Kopen.
Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat de overheid het volkshuisves-
telijk vermogen om uiteenlopende, vaak opportunistische redenen 

afroomt. Het vermogen is nodig als revolving fund voor toekomsti-
ge investeringsopgaven, het verduurzamen van de voorraad en de 
stedelijke vernieuwing.

Een volgend misverstand is dat corporaties met veel vermogen ook 
daadwerkelijk rijk zijn. De Engelsen zeggen dat mooi: home rich 
and cash poor. Oftewel: veel bezit, maar weinig geld in kas. Er zijn 
veel corporaties in het land die inmiddels een negatieve cashflow 
kennen. In sommige gevallen zijn fouten uit het recente verleden 
daaraan debet (te veel gronden en panden aangekocht), maar soms 
zijn de uitgaven (met uitzondering van de investeringen) groter 
dan de inkomsten. Dan zal de corporatie de tering naar de nering 
moeten zetten, bijvoorbeeld door het terugbrengen van de beheer-
kosten. Het moet efficiënter, maar daar moeten dan wel eendui-
dige criteria voor worden ontwikkeld. Het loslaten van het aantal 
fte’s op het aantal huurwoningen is te gemakkelijk.

Corporaties die wel over eventuele liquiditeiten beschikken en 
deze willen ‘parkeren’, mogen dat alleen onder strikte voorwaar-
den doen. Commerciële beleggingen zijn uit den boze, alleen 
duurzame beleggingen (maatschappelijk verantwoord en zonder 
onacceptabele risico’s) zijn toegestaan.

8 Competentie en passie

·  Nieuw publiek domein alleen kans van slagen  
met maatschappelijke ondernemers.

· Passie voor de publieke zaak essentieel.

Je zou het bijna vergeten, maar volkshuisvesting blijft mensen-
werk. Corporaties kunnen veel van wat hiervoor aan opgaven is 
aangeduid alleen waarmaken wanneer zij over voldoende kennis 
en kunde beschikken. Ik pleit daarom voor een rijbewijzen systeem, 
waarbij corporaties eerst een test afleggen dat ze ‘rijvaardig’ zijn 
alvorens ze in het veld van de volkshuisvesting worden losgelaten. 
Bij een visitatie kan hierop worden getoetst en kunnen eventueel 
punten op het rijbewijs in mindering worden gebracht, maar dan 
moet dit instrument wel geheel anders worden ingericht.

De tweede piketpaal is misschien wel de belangrijkste: passie voor 
de publieke zaak. Passie is uiteraard lastig te operationaliseren, 
maar betekent onder meer dat een organisatie voldoende gedreven 
is. Gaat zij werkelijk voor de publieke doelen waarvoor zij (be-)
staat? Passie maakt ook dat een corporatie geen ‘ambtelijke’ orga-
nisatie kan zijn en niet mag worden gedicteerd door bestuurders 
en beleidsmakers zonder betrokkenheid bij de volkshuisvesting.

De publieke zaak in dit land is niet voorbehouden aan de overheid; 
ook andere partijen kunnen daarvoor gaan, mits zij betrokken, 
competent en gedreven zijn. In Nederland kennen we een traditie 
van betrokken burgers, die zich over de publieke zaak hebben 
ontfermd en daarmee – ook in de volkswoningbouw – veel hebben 
bereikt. Het is prima wanneer de overheid mensen en partijen 
naast zich vindt die iets vinden van het publieke domein. Dat geeft 
misschien af en toe spanning en wrijving, maar zorgt er tevens 
voor dat de zaak in beweging blijft. µµ

Gaat de corporatie écht voor  
de publieke doelen waarvoor  

zij (be)staat?
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Volkshuisvesting is een belangrijke sociale verworvenheid. In Nederland is er een lange traditie 

om zorg te dragen voor goede en betaalbare huisvesting van groepen met lage inkomens. Wat 

rond 1900 is begonnen als particulier initiatief werd na de Tweede Wereldoorlog verstatelijkt en 

vervolgens aan het eind van de twintigste eeuw weer ‘verzelfstandigd’ naar het maatschappelijk 

middenveld. Woningcorporaties zijn intussen private organisaties met een publiek doel gewor-

den. Eenmaal toegelaten zijn ze autonoom in hun beslissingen. En ook al gedragen ze zich 

steeds meer als geprivatiseerde organisaties, ze zorgen nog steeds primair voor huisvesting van 

huishoudens met lage inkomens. Organisatieadviseurs en bestuurskundigen meenden in de ja-

ren negentig van de vorige eeuw dat woningcorporaties als ‘hybride’ organisaties het beste uit 

twee werelden verenigden: de taakopvatting van een publieke instelling gecombineerd met de 

wendbaarheid van een private. ‘Hybride’ heeft overigens ook een letterlijke betekenis: ‘iets dat 

uit heterogene elementen bestaat’. Men hoeft geen scheikunde te hebben gestudeerd om te 

snappen dat deuitkomst dus net zo goed het elkaar afstoten van elementen kan zijn. Publiek en 

privaat kunnen elkaar namelijk ook in de weg zitten. Volgens mij is dat laatste in toenemende 

mate het geval. Het ideologische pleidooi voor privatisering is op zijn retour. De politieke en 

maatschappelijke twijfel over de wijze waarop corporaties hun volkshuisvestingstaken uitvoeren 

is hardnekkig en serieus. Sterker nog, de arena waarin corporaties vorm geven aan hun taken is 

al jaren sterk gepolitiseerd. ‘Den Haag’ probeert de ‘macht’ van de corporaties te beperken. 

In Nederland zijn we gewend aan langlopende discussies over heikele vraagstukken.  

Ze domineren zo’n tien jaar de politieke agenda en zijn dan (opeens) verdwenen. Abortus, 

 kernwapens, wachtlijsten in de ziekenhuizen en arbeidsongeschiktheid waren dat soort 

 kwesties. De rol van corporaties is nu een van die vraagstukken. Wat is er nodig om deze 

 discussie  (letterlijk en figuurlijk) op te lossen?

In dit essay staan twee vraagstukken centraal. Het eerste is dat van de volkshuisvesting. 

Hoe staat het daarmee en hoe moet dat verder? Het tweede is dat van de organisaties die (onder 

andere) voor die volkshuisvesting zorgen. Veel van de heikele politieke kwesties die spelen han-

gen eerder samen met organisatievraagstukken dan met volkshuisvesting. Toch worden die twee 

verschillende vraagstukken in het debat op een hoop gegooid. En wanneer er dan naar oplossin-

gen wordt gezocht, wordt er eveneens een rommeltje van gemaakt. Ik zal trachten volkshuisves-

ting en woningcorporaties als twee verschillende kanten van de medaille te behandelen.  

Dat politici, maatschappelijke instellingen en bewoners tegenstrijdigheden ervaren tussen 

 beide ‘elementen’ illustreert dat er een nieuw evenwicht is ontstaan. Afstoten is sterker 

 geworden dan aantrekken, zullen we maar zeggen.

De waarde van corporaties

door Lenny Vulperhorst
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Ontspoorde privatisering en verzelfstandiging?
Het ideologische pleidooi voor privatisering en het geloof in markt-
denken zijn op hun retour. Zelfs de ideoloog van de Britse Tories 
stelt dat we eerst geloofden in de overheid, toen in de markt en er 
nu achter zijn gekomen dat dit allebei geen robuuste modellen 
blijken te zijn. We moeten in zijn visie terug naar de burger; de 
samenleving moet zelf meer verantwoordelijkheid nemen! 

De vice-voorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, 
stelt in zijn laatste jaarverslag dat het er op lijkt dat we niet veel 
opgeschoten zijn met de verzelfstandiging en privatisering van 
organisaties die publieke taken uitvoeren. Dat heeft te maken met 
het aanvankelijke geloof van de overheid in marktdenken. De 
politiek ging er vanuit dat private organisaties taken beter zouden 
kunnen uitvoeren dan publieke. ‘Door privatisering en verzelfstan-
diging van publieke taken werd gepoogd de omvang van de proble-
men te verminderen waarmee het openbaar bestuur worstelde.’ De 
overheid trad weliswaar terug, maar, verzucht Tjeenk Willink: ‘Dat 
gaf alleen tijdelijke verlichting’ (pag. 30). Voor staatsbedrijven als 
de PTT en de NS gaf dat kansen, evenals voor organisaties van het 
maatschappelijk middenveld. ‘De organisaties van wat het Particu-
lier Initiatief werd genoemd, verloren hun achterban, professiona-
liseerden, werden eerst (financieel) afhankelijk van de overheid en 
moesten vervolgens als zelfstandige bedrijven worden geëxploi-
teerd’ (pag. 28). Tjeenk Willink meent dat het geloof in het markt-
denken intussen niet meer de oplossing van de crisis in het open-
baar bestuur is, maar de oorzaak. Verontrustend is dat onduidelijk 
is geworden wie nu waarvoor verantwoordelijk is: ‘Ook bestuur-
ders en volksvertegenwoordigers zijn gevangen in het zelfreferen-
tieel systeem waarin niet meer duidelijk is wie aanspreekbaar is 
voor wat, publieke en private verantwoordelijkheden door elkaar 
heen lopen, overheid en markt nauw verknoopt zijn geraakt en het 
marktdenken overheerst’ (pag. 20). Daar komt nog eens bij dat 
bestuurders geen zicht meer hebben op de uitvoering: ‘Hoe kan er 
worden bestuurd als door verzelfstandiging en privatisering van 
publieke taken het zicht bij de bestuurder op professionele uitvoe-
ring minder is geworden’ (pag. 20).

Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur plaatst kanttekeningen bij 
het verzelfstandigen en privatiseren van publieke taken. ‘De politi-
sering van de economie sloeg om in een economisering van de 
politiek. (...) De termen die daarbij horen spreken boekdelen: 
winstgevendheid, kostenbesparing, keuzemogelijkheid, klantvrien-
delijkheid, opbrengst, nut en controleerbaarheid. En het is op basis 
van deze criteria geweest dat de politiek vele taken van zich af heeft 
georganiseerd. Zelfstandige bestuursorganen, agentschappen, 
maatschappelijke instellingen of zelfs private partijen zijn nu ver-
antwoordelijk voor (de uitvoering van) vele publieke taken’ (pag. 
27). De legitimiteit van het politieke systeem wordt daardoor 
ondermijnd. ‘De maatschappelijke sectoren waar de overheid zich 
uit terugtrekt raken hun oorspronkelijke, politiek-morele beteke-
nis kwijt. (...) Door de verzelfstandiging van deze sectoren zijn de 
onderdelen van het maatschappelijk leven niet meer op elkaar 
betrokken. Ze worden door een geïsoleerde en naar zichzelf ver-
wijzende logica voortgedreven’ (pag. 27). Om dat te ondervangen 
probeert de overheid controle te houden via toezicht, maar daar is 
de ROB sceptisch over. ‘Die verplaatsing (van de politiek) heeft een 
nieuwe publieke bedrijfstak in het leven geroepen. Om te controle-
ren of bedrijven, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen 
zich adequaat van hun taak kwijten en of zij wel de publieke nor-
men volgen die bij de uitvoering van de taak gelden, zijn toezicht-
houders opgericht. Die hebben als primaire taak om bedrijfstak-
ken en uitvoeringsorganisaties te controleren. Met de adem van 
deze toezichthouders in de nek, maken organisaties de regels tot 
doel. De overheid draagt zo bij aan een georganiseerde vorm van 
wantrouwen.’ 

De verplaatsing van de politiek naar semipublieke en maatschap-
pelijke organisaties is van oplossing tot nieuw probleem geworden. 
Of zoals Pieter Jan van Delden recent stelde: het probleem trekt 
zich niets van de oplossing aan. ‘Het gaat mis in de relatie tussen 
mensen en bestuur als de laatste de illusie wekt dat met verplaat-
sing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden de angel uit 
complexe vraagstukken is gehaald, terwijl het feitelijk alleen maar 
ingewikkelde vraagstukken op afstand heeft geplaatst. Als het poli-
tieke bestuur vervolgens niet eerlijk en duidelijk markeert waar het 
wel en niet over gaat, als het de fictie in stand houdt dat het wel 
overal invloed op kan uitoefenen, dan wordt de vertrouwensbreuk 
definitief. Het streven naar reductie van omgevingscomplexiteit 
door middel van overdracht van publieke taken (...) heeft ertoe 
geleid dat de complexiteit niet zozeer is gereduceerd als wel 
verplaatst en veranderd. Er is rond de overheid een krans van insti-
tuties gegroeid die elk op hun manier de maatschappelijke proble-

matiek te lijf zijn gegaan, profiterend van de stroom van nieuwe 
kansen en middelen. Uitdrukkelijk bevestigd in hun zelfstandig-
heid, hebben deze instituties zich tot machtige belanghebbenden 
in de publieke sfeer ontwikkeld. Met de verplaatsing van de poli-
tiek naar die krans van instituties heeft de politiek haar legitimiteit 
eerder verzwakt dan versterkt’ (pag. 35).

Nieuwe rol politiek
Tjeenk Willink pleit voor een politisering van het politieke. Zo kan 
het openbaar bestuur het initiatief terugnemen. ‘Het politieke, de 
visies van politieke partijen op de maatschappij en de rol van de 
overheid daarin, verbleekten. De politiek, politieke instellingen en 
politieke functionarissen raakten nog sterker verknoopt met het 
bestuur. Daardoor bleef ook onduidelijk wat het primaat van de 
politiek inhoudt.’ Er is steeds minder open politiek debat over 
maatschappelijke tegenstellingen. ‘Het bestuur was echter zelf zijn 
maatschappelijke verankering en daarmee zijn belangrijkste legiti-
matie kwijt. (...) Doordat het politieke was verbleekt, misten amb-
tenaren hun politieke oriëntatie’ (pag. 29). Dat laatste leidt er toe 
dat ambtenaren óf voor een formele positie kiezen en zich laten 
leiden door de regels, óf zelf op de politieke stoel gaan zitten. Beide 
benaderingen hebben meestal desastreuze gevolgen voor beleids-
uitvoering. Private organisaties met publieke doelen lopen daarom 
vaak vast in de bureaucratie.

Ook de ROB pleit voor een andere rol van de politiek. Er is iets 
raars aan de hand en dat wringt. Enerzijds gaan ‘mensen, maat-
schappelijke organisaties, bedrijven maar ook politiek en bestuur 
in netwerken op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om.’ En 
anderzijds zijn er ‘de verticaal georganiseerde instituties van poli-
tiek en bestuur, die hoewel onderdeel van de horizontaliteit, in 
werkwijze nog uitgaan van een verticale fictie en daarom nog geen 
effectieve verbinding hebben gevonden met de nieuwe werkelijk-
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heid. De wijze waarop de politiek functioneert en zich organiseert 
past niet meer bij de manier waarop de samenleving is georgani-
seerd’ (pag. 8). ‘De opdracht is helder: het verticale politiek bestuur 
moet worden verbonden met de horizontaal georganiseerde sa-
menleving om weer gezagsvol te kunnen opereren’ (pag. 41). 

De politiek is volgens de ROB aan zet. Zij moet de verbinding 
maken en het initiatief naar zich toetrekken. Politici moeten ‘niet 
langer willen beheersen op basis van regels, maar op basis van het 
politieke debat, de democratische dialoog, de feiten’ (Samenvat-
ting, pag. 17). ‘Bestuurders die in contact staan met de horizontale 
netwerksamenleving aanvaarden de complexe realiteit en daarmee 
ook het onvermogen van overheid en politiek om elke maatschap-
pelijke opgave zelf op te lossen. Problemen worden in hun ware 
proporties gelaten; de kennis en ervaring van mensen, organisaties 
en bedrijven in de samenleving worden ingeschakeld om oplos-
singen voor complexe vraagstukken te vinden’ (pag. 42). ‘De poli-
tiek moet weer vooral gaan opereren vanuit waarden en beginse-

len. De politiek moet aldus meer een uitwisseling en botsing van 
waarden en beginselen worden en veel minder van beleid en maat-
regelen. Of anders gezegd: in de politieke arena moeten eerst en 
vooral publieke waarden worden gewogen. Een oproep tot een 
politiek van waarden en beginselen is niets minder dan een appel 
op politieke partijen. Zij zullen het lef moeten hebben om af te 
stappen van het vertrouwde: geen tot in detail uitgewerkt verkie-
zingsprogramma meer, geen doorrekening meer van het program-
ma door het CPB, geen tientallen pagina’s tellend coalitieakkoord. 
Die gaan alle ten onrechte uit van de fictie dat de toekomst zich 
laat vangen in concrete beleidsdoelstellingen. Politici, partijen en 
bestuurders hebben meer aan een kader dat hen houvast geeft bij 
onverwachte gebeurtenissen dan aan een snel door de feiten 
achterhaald programma’ (pag. 45). 

Publieke taak
Het voorzien in huisvesting van bewoners met lagere inkomens is 
de hoofdtaak van corporaties. In de afgelopen jaren zijn daar nog 
(kern)taken bij gekomen zoals leefbaarheid en huisvesting van 
bijzondere doelgroepen.
In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is vastgelegd dat 
woningcorporaties uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de 
volkshuisvesting en wel op de volgende prestatievelden:
· het betaalbaar huisvesten van de doelgroep
· het zorg dragen voor de kwaliteit van het woningbezit
· het betrekken van bewoners(organisaties) bij beleid en beheer
· de continuïteit op financieel terrein
· leefbaarheid
· wonen en zorg.

Op zichzelf is hiermee op hoofdlijnen duidelijk wat de publieke 
taak van corporaties is: zorgen voor goede en betaalbare woningen 
voor bewoners met lagere inkomens en voor specifieke doelgroe-
pen. Met voldoende draagvlak van bewoners(organisaties) en op 
een solide financiële basis. Tot zover de duidelijkheid. Met name 
leefbaarheid geeft evenwel veel ruimte voor interpretatieverschil-
len. Gaat het om leefbaarheid van het complex en/of de straat of 
van de buurt of zelfs de wijk? En hoe moet een corporatie hande-
len als voor leefbaarheid ook investeringen nodig zijn in maat-
schappelijk vastgoed, goedkope bedrijfsruimten of openbaar 
groen? En betekent leefbaarheid ook dat wijken gemengd moeten 
zijn, dat bewoners met lage en hogere inkomens met elkaar in één 
wijk wonen? En dat derhalve scheef wonen nuttig zo niet noodza-

kelijk is, ook al woont bijvoorbeeld in Amsterdam 30 procent 
scheef? En dat ook het aanbieden van duurdere huurwoningen en 
betaalbare koopwoningen onvermijdelijk is? De wijkaanpak van 
het vierde kabinet Balkenende heeft bovendien aan leefbaarheid 
nog een extra dimensie toegevoegd. Hoe kunnen corporaties met 
hun investeringen en activiteiten bijdragen aan sociale stijging van 
bewoners en hun kinderen?

Los van de prestatievelden is er een algemene discussie over de 
positionering van corporaties. Zijn ze er voor de klassieke kerntaak 
of voor meer? En in hoeverre moet het marktdenken nu dominant 
zijn in corporaties? Zijn het semipublieke organisaties met een 
louter publieke taak? Of zijn het private organisaties (markt?) met 
een publieke taak en hebben ze daarnaast vrijheid van handelen?

Discussie over publieke taak
Opmerkelijk is dat er op dit moment over vrijwel alle taken van 
corporaties hoog oplopende discussie plaatsvindt.
1.  De Europese Commissie legt de inkomensgrens voor sociale 

huurwoningen lager dan in Nederland gebruikelijk is. Inkomens 
tot € 33.000 komen voor zorg in aanmerking. 90 procent van de 
woningen wordt aan die inkomensgroep toegewezen. 
Een ander discussiepunt (waar tegelijkertijd veel te weinig over 
wordt gemuit!) is dat er nog steeds schaarste is, terwijl/omdat de 
woningmarkt op slot zit. Er is te weinig doorstroming, te veel 
scheefhuur en te veel illegale onderverhuur. Daardoor zijn er te 
lange wachttijden voor starters.

2.  De kwaliteit van het woningbezit van corporaties is sterk wisse-
lend. Dat varieert van stad tot stad, van wijk tot wijk. Grootscha-
lige investeringen in het verduurzamen van de woningvoorraad 
blijven vooralsnog uit.

3.  De legitimiteit van het functioneren van corporaties staat ter 
discussie. Corporaties zijn veelal stichtingen en een kenmerk 
daarvan is dat ze van niemand zijn. Bij de meeste corporaties 
worden bewonersorganisaties op beleefde afstand gehouden en 
bewoners steeds vaker alleen beschouwd als woonconsumenten. 

4.  De financiële huishouding van een corporatie is voor de buiten-
wereld vaak minder transparant. Commerciële activiteiten als 
grondverwerving en de aankoop van commercieel onroerend 
goed worden gefinancierd met ‘publiek’ geld. Marktpartijen 

Zijn corporaties er voor de  
klassieke kerntaak, of voor meer?
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beschuldigen corporaties van interne subsidiëring van commer-
ciële activiteiten. Nu de vastgoedmarkt is ingestort lijden ook 
corporaties onvoorziene verliezen, die de financiële huishou-
ding in sommige gevallen sterk onder druk zet.

5.  De taakinvulling op het gebied van leefbaarheid varieert enorm. 
De ene corporatie is terughoudend, de andere is zeer actief. Ook 
begeven ze zich soms op het beleidsterrein van de lokale 
overheid of op het speelveld van maatschappelijke instellingen.

Opvallend is eigenlijk dat alleen over ‘wonen en zorg’ geen 
opgewonden discussie plaatsvindt...

Het is curieus te moeten vaststellen dat allerlei adviesorganen zich 
buigen over een aantal van deze kwesties op de huurwoningmarkt 
(CPB, Heroverwegingswerkgroep, SER), maar dat de sector zelf 
niet komt met vernieuwende voorstellen. Tegelijkertijd slaagt de 
sector er ook niet in overtuigend voor het voetlicht te brengen wat 
de zegeningen van de Nederlandse volkshuisvesting zijn. Het 
merendeel van de bewoners is namelijk zo tevreden dat ze meestal 
niet eens weten van wie ze de woning huren. Dat wil niet zeggen 
dat er geen knelpunten zijn. Volgens de Commissie van Sociaal 
Economisch Deskundigen van de SER ‘functioneert de Nederland-
se woningmarkt niet goed’ (pag. 30). De Commissie wijst op de 
vijf grootste knelpunten op de woningmarkt volgens burgers: 
1. Het is moeilijk om de eerste keer een woning te kopen (73 pro-
cent). 2. Problemen stapelen in specifieke buurten (68 procent). 
3. Er zijn lange wachttijden voor huurwoningen (65 procent). 4. Er 
zijn buurten met een lage kwaliteit van de woonomgeving en een 
slechte leefbaarheid (59 procent). 5. De woonlasten zijn te hoog 
(55 procent).
Het is overigens de vraag of de feitelijke voorstellen van de advies-
organen als pakket op veel weerstand van corporaties zullen stui-
ten. Het terugdringen van overheidssubsidies door het geleidelijk 
aanpassen van de hypotheekaftrek en het liberaliseren van het 
huurbeleid via een systeem als ‘huren op maat’ worden niet op 
voorhand afgewezen. De mogelijkheid om gelijktijdig de huren te 
verhogen, een inkomenstoets te laten plaatsvinden en lagere inko-
mensgroepen te blijven ondersteunen, dient verschillende doelen. 
Scheefwoners betalen meer, de doorstroming wordt gestimuleerd 
en alle sociale huurwoningen blijven toegankelijk voor lagere inko-
mensgroepen. 

Instituut woningcorporatie
Woningcorporaties zijn door de rijksoverheid toegelaten instellin-
gen. Zij zijn onderworpen aan extern (financieel) toezicht (door 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting), kunnen gebruikmaken van 
de borging van het Waarborgfonds en in extreme gevallen kan de 
minister interveniëren. Dat gebeurt in de praktijk als er sprake is 
van (ernstig) mismanagement, onbestuurbaarheid of grootschalige 
fraude. Als corporaties hun zaakjes op orde hebben, zullen zij 
weinig merken van het Centraal Fonds of de minister.
Tegelijkertijd spelen er regelmatig kwesties die de reputatie van 
corporaties op de proef stellen en koren op de molen zijn van poli-
tiek debat over het instituut van de woningcorporatie. 

De volgende kwesties spelen:
1.  De salariëring van corporatiedirecteuren ligt gemiddeld geno-

men hoog en in een aantal gevallen ontvangen directeuren zeer 
hoge salarissen. Ondanks strijdigheid met interne bedrijfstak-
codes blijft een groot deel van de corporaties deze kwestie 
beschouwen als een eigen verantwoordelijkheid 

2.  Schaalvergroting is politiek zeer omstreden, terwijl corporaties 
zelf bedrijfsmatig redeneren. Zij geloven sterk in regionalise-
ring en schaalvoordelen. In het verlengde hiervan is er veel 
discussie over de kosten en baten van schaalvergroting. 

3.  Corporaties ondernemen avonturen waarvoor zij de professiona-

liteit niet in huis hebben. Projectontwikkeling vindt bijvoorbeeld 
nogal eens plaats zonder professionele organisatie en zonder 
adequaat instrumentarium. Als projecten financieel ontsporen 
is dat direct landelijk nieuws en aanleiding voor politiek 
rumoer.

4.  In diverse steden is er door directeuren van grote corporaties 
fraude gepleegd. Het debat over integriteit gaat niet over kleine 
corporaties in de provincie, maar over grote spelers, over promi-
nente lokale corporaties. De kwetsbaarheid van de bouw- en 

vastgoedwereld geldt intussen ook voor de corporatiesector.
5.  Intern toezicht schiet nogal eens tekort. De professionalisering 

van interne toezichthouders is pas recent op gang gekomen. 
Niet alleen bleven interne toezichthouders vaak te lang betrok-
ken bij ‘hun’ corporaties, maar ook waren (zijn) veel van hen 
onvoldoende in staat om een ‘strenge vriend’ van de bestuurder 
te zijn.

6.  Ten slotte staat de legitimiteit van corporaties onder druk. Van 
wie zijn die corporaties eigenlijk? Waarom beslist een handjevol 
bestuurders over zo veel publiek en/of maatschappelijk kapitaal 
zonder daar breed over in debat te gaan met anderen in de 
stad? 

Het meest opmerkelijke is eigenlijk dat de sector te verdeeld is om 
het snel eens te worden over oplossingen voor deze kwesties. Zelfs 
over een thema als integriteit is men verdeeld. Is het gepast om 
vermoedens van fraude (die later overigens meestal blijken te 
kloppen) in een vroegtijdig stadium zelf aan de orde te stellen? En 
zo de rotte appels te scheiden van de goede? De meeste corporaties 
lijken liever de andere kant op te kijken en hun adem in te 
houden...
Dat geldt ook voor de discussie over het vermogen in de dode 
hand. De Commissie van Sociaal Economisch Deskundigen van 
de SER is daar eigenlijk heel laconiek over. Dat maatschappelijk 
vermogen moet je inzetten voor drie publieke belangen: het bieden 
van betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensgroepen, het 
voorkomen van risicoselectie van specifieke groepen op de woning-
markt en de leefbaarheid van wijken en dorpen. Ook op dit rapport 
wordt nauwelijks gereageerd. Ook hier geldt dat de sector kenne-
lijk niet in staat is om het belang van het instituut woningcorpora-
tie krachtig te verdedigen. Vernieuwende initiatieven blijven uit. 
En als Aedes zich met de discussie bemoeit via een nota met de 
inspirerende titel Het moet beter, dan is het eigenlijk vooral een en 
al zelfbeklag. ‘We mogen geen verzuurde branche worden.’ ‘Al 
deze zorgen mogen er niet toe leiden dat we alleen maar negatief 
reageren.’ ‘We schieten als branche tekort.’ ‘We hebben de verwach-
tingen van de samenleving onvoldoende kunnen volgen.’ ‘We tonen 
onvoldoende aan dat onze keuzes overeenkomen met wat de samen-
leving verwacht, dat we doelmatig zijn en dat onze bedrijfsvoering 
pico bello op orde is.’ En wat dat laatste betreft, helpt het natuurlijk 
niet als de voorzitter van de branche vervolgens in NRC Handels-
blad verklaart dat de bedrijfskosten juist fors omlaag kunnen.

Nieuw paradigma
Met de privatisering van de volkshuisvesting is het uiteindelijk, 
denk ik, toch niet goed gegaan. Er is te veel onenigheid over de 
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wijze waarop de publieke taak wordt vormgegeven. En er spelen te 
veel kwesties die het bestaansrecht van corporaties als zelfstandige 
instellingen ter discussie stellen. Die vragen en kwesties zijn niet 
tijdelijk, maar structureel. 

Ook Wim van der Donk (oud-voorzitter van de WRR, nu CdK van 
Brabant) laat zich in soortgelijke woorden uit: ‘Corporaties zijn 
vervreemd geraakt van de gemeenschappen waarmee zij verbon-
den waren. Zij zijn van kleine verenigingen die ten dienste stonden 
van huurders uitgegroeid tot technocratische bedrijven met busi-
nessmodellen die hun huurders ‘klanten’ noemen. De oorspronke-
lijke opdracht is verwaaid door schaalvergroting en marktavontu-
ren’ (Menselijke maat in de publieke zaak, 2010, pag. 1).

Het paradigma van de privatisering heeft een tijd lang voor dyna-
miek gezorgd, maar dat lijkt nu uitgewerkt. Oplossingen vinden 
we niet in gemillimeter over een taakje zus en zo of wat extra 
regeltjes voor corporaties, nee, een nieuw paradigma lijkt nood-
zakelijk. Daarbij gaat het om vijf zaken:
· Terug naar de publieke taak
· Verkleinschaligen
· Co-creëren met huurders die willen kopen
· Verlokaliseren 
· Corporaties als lokale gemeenschapsbedrijven.

Terug naar de publieke taak
Corporaties zijn er voor het goed en betaalbaar huisvesten van 
lagere inkomensgroepen. Corporaties moeten streven naar opera-
tional excellence in dienstverlening voor zittende bewoners, onge-
stoord woongenot voor zittende huurders, korte wachttijden voor 
starters en ondersteuning bij het verwerven van eigen woningbezit 
van huurders.
Daarom is het logisch dat corporaties investeren in de kwaliteit van 
hun woningen. Niet alleen in de bouwtechnische kwaliteit, maar 
vooral ook in duurzaamheid. Dat die woningen onderdeel zijn van 
prettige wooncomplexen of straten is vanzelfsprekend. Om buur-
ten aantrekkelijk te houden, investeren corporaties ook in maat-
schappelijk vastgoed en zo nodig in goedkope bedrijfsruimten voor 

startende ondernemers. Net zo logisch is het dat corporaties nieuwe 
betaalbare huurwoningen bouwen. En goedkope koopwoningen 
om huurders te helpen doorstromen.

Schema: naar een beperkte, maar brede rol
Investeren in commercieel vastgoed behoort niet tot de kerntaken. 
Het ontwikkelen van commercieel vastgoed om er geld mee te 
verdienen (Robin Hood!) is geen taak voor corporaties. Als het 
noodzakelijk is voor de business case van een project en het leidt tot 
een betere functiemenging, is het realiseren van commercieel vast-
goed echter niet uitgesloten. De opgave of het totale programma 
kan dus doorslaggevend zijn.
Als er dan toch commercieel wordt geacteerd, dan moet de organi-
satorische kwaliteit in orde zijn. Er is een professionele organisa-

tie. Medewerkers zijn allemaal professioneel. En er is intern tegen-
kracht georganiseerd om risico’s te beheersen. Sowieso behoeft 
elke investering in commercieel vastgoed (hoe klein ook) de 
instemming van de interne toezichthouder en het lokale gemeente-
bestuur. Dat laatste is nodig om het draagvlak voor dit soort inves-
teringen zeker te stellen. Een wethouder mag vervolgens zo nodig 
aan de minister uitleggen waarom die commerciële activiteit 
nuttig en nodig is voor de stad.
Het beperken van commerciële activiteiten tot het hoogst nood-
zakelijke heeft een aantal voordelen. Niet alleen worden er minder 
financiële risico’s gelopen, ook de kans op fraude neemt af. Fraude 
van corporatiedirecteuren vindt onder meer plaats bij onroerend-
goedtransacties met commerciële partijen. De vermenging van 
semipublieke partijen met private neemt af als commerciële activi-
teiten uitzondering zijn. Overigens is daarmee niet alle fraude de 
wereld uit. Sommige corporatiedirecteuren persen hun toeleveran-
ciers of aannemers af, anderen vragen provisie over het inschake-
len van derden en knoeien vervolgens met facturen. En een derde 
onderneemt illegaal vanuit een eigen onderneming. Zorgvuldige 
procedures, alertheid van omstanders, interne checks and balances 
en een kritische Raad van Toezicht blijven onmisbaar. 

Wat corporaties doen op het terrein van leefbaarheid en sociale 
stijging, dat kan niet anders dan lokaal verschillend zijn. In de ene 
stad hoeft er niet zo veel, terwijl er in een andere stad grote opga-
ven zijn. Lokaal wordt dan onderhandeld over de reikwijdte van de 
activiteiten op het gebied van leefbaarheid en sociale stijging en de 
bijdrage van woningcorporaties daaraan. 

Verkleinschaligen 
In veel wijken is er eigenlijk niets aan de hand. Daar wonen tevre-
den bewoners in goede huurwoningen vredig met elkaar samen. 
Het is er schoon, heel en veilig. Voorzieningen als een winkel, een 
sportveld en een basisschool zijn in de directe nabijheid. Corpora-
ties moeten hier vooral beheren en investeren in duurzaamheid 
van de voorraad. Andere taken pakt de corporatie in principe niet 
op. Dat kunnen de bewoners zelf wel of het is de verantwoordelijk-
heid van de gemeente of een andere maatschappelijke organisatie.
In sommige delen van wijken is het evenwel spannend. Daar 
hopen maatschappelijke vraagstukken van bewoners zich op. Daar 
is het niet schoon, heel of veilig en zijn woningen vaak niet in 
optimale staat. Daarnaast loopt het voorzieningenniveau terug; 
winkels sluiten en de school loopt leeg. In die buurten moeten 
corporaties nadrukkelijk aanwezig zijn. Zij weten wat de proble-
men van huishoudens in die buurt zijn, kunnen gericht interveni-
eren in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke instel-
lingen, politie en gemeentelijke diensten en kunnen langjarig 
investeren in en werken aan revitalisering. Bij zo’n buurtaanpak 
past een ander ‘type’ corporatie. Hier zijn buurtondernemingen of 
buurtcorporaties nodig. In een buurtonderneming werken 
gemeente en corporatie(s) samen aan buurtbeleid. In een buurt-
corporatie brengen meerdere corporaties hun bezit in. In beide 
organisaties werken de beste medewerkers met veel overgave en 
met zo min mogelijk regels en belemmeringen aan de buurtopgave.
Dat corporaties grootschalig zijn en efficiënt werken in het beheer 
en onderhoud van wijken waar niet zo veel aan de hand is, is geen 
probleem, mits ze maar kleinschalig zijn en arbeidsintensief wer-
ken in de buurten waar problemen samenklonteren. Het schaal-
niveau van de eerste is een verzameling wijken, van de tweede een 
buurt, een groep complexen of een paar straten. 
In de buurtbenadering is de taakopvatting veel breder. Het gaat 
om de kwaliteit van het leven van kwetsbare groepen. En om soci-
ale stijging. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit van de 
woningvoorraad, maar ook over leegstaande gebouwen in de buurt, 
die smeken om een nieuwe functie, om verwaarloosde openbare 
ruimte, enzovoorts.
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Onduidelijk is wat we in de toekomst met grote regionaal of zelfs 
landelijk opererende woningcorporaties aan moeten. Als het werk-
veld vooral lokaal is (daar wonen de lagere inkomensgroepen en 
daar bevinden zich de kwetsbare buurten), dan is lokale aanwezig-
heid meer dan een serviceloket. (Overigens blijft overeind dat 
gespecialiseerde taken gedijen bij het werken met professionals en 
die zijn nu eenmaal makkelijker in te huren als een organisatie 
schaal heeft.)

Co-creëren met huurders die willen kopen
Iedereen die een bestaand huis koopt, wordt in staat geacht zelfs 
ingrijpende verbouwingen te organiseren en te financieren. Maar 
iedereen die een nieuwbouwhuis koopt, wordt behandeld als 
onkundig en onmachtig. De ‘woonconsument’ wordt door corpo-
raties figuurlijk op het paard getild, maar letterlijk als een ezel 
behandeld. De huidige kopersstaking is een prachtige gelegenheid 

om nu eindelijk van een aanbod- naar een vraagmodel te gaan. Zo 
ingewikkeld is dat niet. Bovendien betaalt de woonconsument nu 
de rekening ook al. Het zogenaamde risico dat een ontwikkelende 
corporatie neemt, is het wegkapen van een stuk grond voor de 
neus van een ander of de gemeente, en het monteren van wat ar-
tists impressions uit eerdere folders tot een verkoopbrochure. 
Hoe ziet het vraagmodel er uit? Gemeente, corporatie en een 
ontwikkelaar maken met elkaar een beperkt aantal afspraken: een 
gebied wordt stap voor stap en via kleinschalige projecten ontwik-
keld (slow development). Kaders zijn helder; ambitieniveau, beeld-
kwaliteit en doelgroepen zijn goed omschreven. En er is een goede 
afspraak over de financiering van infrastructuur en wijkvoorzie-
ningen en hoe dat versleuteld wordt in de projecten. Ten slotte 
wordt vastgelegd dat de doorlooptijd van het project maximaal twee 
jaar mag zijn. Op basis hiervan worden toekomstige bewoners en 
gebruikers uitgenodigd deel te nemen aan ontwerpsessies voor het 
project. Omdat het om kleine projecten gaat, kan snel duidelijk 
worden welke deelnemers daadwerkelijk willen kopen en daarmee 
willen cofinancieren. De afgelopen jaren is er op deze wijze een 
aantal projecten gestart. En het verheugende nieuws is dat al heel 
snel 20 tot 30 procent van het project verkocht is aan de deel-
nemers van het eerste uur. De verwachting is dat als deze eerste 
ervaringen straks business praktijk worden, toekomstige kopers 
zich eerder zullen melden en de betrokken aanbieders (gemeente, 
corporatie en ontwikkelaar) sneller gaan werken, zowel in de voor-
bereiding als in de uitvoering. Cruciaal is immers de time to 
market kort te laten zijn. 

Maar staat maatwerk dan niet haaks op snel produceren? Alleen 
ouderwetse corporaties en ontwikkelaars zullen dit als een dilemma 
zien; het is immers vanzelfsprekend. Aanbieders moeten in staat 
zijn de wensen van klanten te vertalen in goede woningbouw-
producten vanuit de wetenschap dat zij dat ook daadwerkelijk goed 
en snel kunnen maken. Dat veronderstelt dat zij de gehele cyclus 
zelf beheersen: het overleg met de klant, het vertalen van wensen 
in producten, het helpen dat droomhuis te (laten) financieren en 
het (snel) maken van die woning. Zonder bouwfouten en liefst met 

een inruilgarantie. Aanbieders kunnen het zich niet meer permit-
teren deze verschillende processen lineair te organiseren; dan gaat 
het subiet fout. Het moet parallel en dat moet met één account-
manager. Eigenlijk wordt er gewerkt zoals dat vroeger ook in de 
burgerlijke bouw ging. Op een stukje grond wordt een droom-
woning neergezet. Het wordt de kunst die oude ambachtelijkheid 
aan te vullen met snelle en betrouwbare maakprocessen.

Verlokaliseren
Corporaties deden voor de privatisering met de lokale overheid 
zaken over hun bouwplannen. In de lokale politiek werd volkshuis-
vesting als een belangrijk vraagstuk gezien. En vrijwel alle corpora-
ties opereerden in die tijd lokaal. Het speelveld voor de volkshuis-
vesting was dan ook bij uitstek gemeentelijk. De lokale politiek 
was er voor de beleidsdoelstellingen en de programmering. Het 
Rijk voor de financiering. En de corporaties voor de realisatie.
De privatisering van de jaren negentig van de vorige eeuw leidde 
tot schaalvergroting en regionalisering van corporaties. Subsidies 
waarop de lokale bouwprogrammering draaide, werden afgeschaft 
en corporaties werden verantwoordelijk voor de investeringen. De 
sturingsmogelijkheden van de lokale overheid namen af, terwijl 
die van de corporaties toenamen. Tegelijkertijd vond er een 
brain drain plaats van het gemeentelijk apparaat naar corporaties. 
Corporaties kregen nauwelijks meer tegenspel van de lokale 
overheid (op wat grote steden na) en gingen steeds meer hun 
eigen gang.

Consequentie hiervan is geweest dat corporaties in hun handelen 
uiteindelijk tegenspel hebben gekregen van landelijke politici en 
ambtenaren van de ministeries van VROM en Financiën. Zij 
begonnen zich te bemoeien met de schaalvergroting, de taakop-
vatting van corporaties, de investeringsagenda en last but not least 
lokale incidenten. De oorspronkelijk lokale arena, waarin corpora-
ties en gemeente met elkaar het volkshuisvestingsbeleid maakten, 
verschoof naar een landelijke arena waar Haagse belangen en 
opvattingen de agenda bepalen. Hoofdthema’s in Den Haag zijn 
nu: corporaties zijn rijk en doen maar wat, het corporatiegeld is 
van de samenleving, corporaties zijn groot, machtig en losgezon-
gen van hun doelgroepen en corporatiedirecteuren vullen hun zak-
ken. Er gaat door geklungel veel mis.

Het lukt corporaties niet om zich te verweren tegen Haagse kritiek 
en interventies. Soms is de reactie zelfs zo knullig, dat de kritiek 
alleen maar toeneemt. Midden in het debat over de inkomens van 
directeuren van corporaties maakt Aedes, de branchevereniging, 
fout op fout. De vertrekkende voorzitter krijgt een gouden hand-
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druk. En de komende man wordt riant betaald. Als er een lawine 
van kritiek komt, kijkt de sector of men het in Keulen hoort donde-
ren...
Volgens mij moeten corporaties zich opnieuw stevig lokaal veran-
keren. Als zij op lokaal niveau effectief samenwerken met lokale 
besturen, zal het speelveld zich vanzelf verplaatsen. Volkshuisves-
ting is immers nog steeds overwegend een lokale zaak en buurten 
met problemen zijn al jarenlang dezelfde lokale buurten. Sterke 
coalities tussen gemeentebesturen en corporaties waarin duidelijk 
is wat de bijdrage van corporaties aan de stad is, zijn mijns inziens 
de beste beschermingswal tegen Haagse bemoeienis.
  
Corporaties als gemeenschapsbedrijf
Corporaties zijn een bedrijf dat van openbaar nut is. Het bedrijf 
levert maatschappelijk toegevoegde waarde en is er zo nodig voor 
ons allemaal. Corporaties zijn geen exclusieve instellingen, ook al 
zijn ze er natuurlijk vooral voor de doelgroepen van beleid. Corpo-
raties zijn er dan ook niet voor zichzelf. Corporaties die de groot-
ste, machtigste of vermogendste willen worden, zijn niet alleen 
met de verkeerde agenda bezig, maar halen bovendien doel en 
middel door elkaar.
Corporaties zijn in 2015/2020 primair bezig met hun kerntaken: 
het huisvesten van lagere inkomensgroepen en bijzondere huis-
houdens. Daarnaast zijn ze zeer actief in kwetsbare buurten als 
onderdeel van coalities met maatschappelijke instellingen, 
gemeentelijke instellingen en de politie. Dat huisvesten van die 
doelgroepen doen corporaties geruisloos en vooral toegewijd, maar 

ook effectief en efficiënt. Soberheid en een ingetogen stijl van 
werken sluiten hierbij aan. Het meewerken aan het verbeteren van 
kwetsbare buurten heeft een ander profiel. Het is luidruchtiger. Je 
hoort dat er aan de stad wordt gewerkt. Het is improviserend en 
daarmee soms verspillend. Standaardoplossingen zijn er niet, dus 
liever misgeschoten dan niet geschoten. Als er buurtbewoners 
dreigen te worden uitgesloten, wordt er geïnvesteerd in scholing 
en banen. Samen met bedrijven en partners van de corporatie 
worden werkplekken gecreëerd. De beste corporatiemedewerkers 
werken in deze buurten. Van probleem naar probleem. Van straat 
naar straat. Van huishouden naar huishouden. Corporaties 
beschouwen zich als onderdeel van de stad waar ze actief zijn. 
Ze zijn co-createur van de stad. Soms zijn ze initiërend, dan weer 
volgend. Ze werken dagelijks aan het realiseren van hun dromen. 

Als onderdeel van de stad zijn corporaties ook van de bewoners en 
actoren in de stad. De op voordracht van bewonersorganisaties 
benoemde interne toezichthouders kennen de stad, snappen de 
vraagstukken van de kwetsbare buurten en hebben een opvatting 
over de waarde die de corporatie kan toevoegen aan de stad. Daar 
worden ze op geselecteerd en beoordeeld. De onafhankelijke leden 
zijn in de eerste plaats professionele toezichthouders, maar 
worden scherper geselecteerd dan nu op lokale kennis, op maat-
schappelijke betrokkenheid en op besef dat de corporatie er voor 
de stad en zijn bewoners is. Accountants of bankiers van buiten, 
projectontwikkelaars zonder lokale wortels, een verdwaalde politie-
chef en oud-politici van elders hebben in het toezichthoudend 
orgaan van zo’n lokaal bedrijf eigenlijk niets te zoeken. Het is 
beter zetels klaar te zetten voor lokale helden die bewezen hebben 
het beste met de stad te willen of voor in de stad gevestigde verte-

genwoordigers van maatschappelijke instellingen. In dat laatste 
geval is het natuurlijk vereist dat zo’n lid bekend staat als een auto-
nome denker. Die zijn schaars, maar ze zijn er.

Wim van der Donk daarover: ‘Onder het mom van een modieus 
governance-denken werden de besturen, die eerst door de leden 
werden gekozen, vervangen door Raden van Toezicht. Voor die 
raden van toezicht werden financieel deskundigen aangezocht. 
Professionals die veel verstand hebben van geld, maar niet of veel 
minder van sociale woningbouw en maatschappelijk functioneren. 
Dat is een totaal verkeerde keuze geweest.’ Hoe dan wel? Van der 
Donk doet diverse suggesties: moet de verenigingsvorm weer 
terug? Moeten Raden van Toezicht geen Raden van Inzicht of 
Raden van Betrokkenheid worden?

Door met name ook het toezichthoudend orgaan te verlokaliseren 
worden er betere garanties gecreëerd voor het handelen van de 
corporatie als lokaal bedrijf. Natuurlijk zal zo’n orgaan een andere 
directeur aanstellen dan een raad die bestaat uit specialisten van 
buiten de stad. Bovendien bewegen deze leden zich veel gemak-
kelijker in de stad dan buitenstaanders. Die verzuchten nu: ‘Twee 
perioden van vier jaar is kort, hoor. De eerste periode is toch vooral 
inwerken. Voordat je snapt hoe het er aan toe gaat, ben je jaren 
verder.’
Natuurlijk is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet vol-
doende om de corporatie lokaal te laten wortelen. Er zal moeten 
worden geïnvesteerd in nieuwe verantwoordingsmechanismen. 
De raad zal in gesprek moeten gaan met maatschappelijke instel-
lingen, burgers en bestuurders: draagt onze corporatie voldoende 
bij aan de stad? Wat kan er beter? En hoe versterken we de coali-
ties? Als een raad dit niet doet, kan ze de directeur en de corporatie 
nooit beoordelen.
Legitimiteit moet gevonden worden in de relatie met klanten, 
lokale overheid en maatschappelijke instellingen. Door niet alleen 
aan de voorkant in gesprek te gaan over strategie en plannen, maar 
ook met elkaar te spreken over behaalde en te behalen resultaten. 
Door deze directe dialoog met de stad is ook het risico van te hoge 
beloningen voor directeuren kleiner. Sowieso maakt het nogal uit 
of een corporatie zich profileert als gemeenschapsbedrijf of als 
onderneming. Het benchmark van een gemeenschapsbedrijf is 
toch eerder de lokale politiechef dan de voorzitter van de Raad van 
Bestuur van een beursgenoteerde bouwonderneming.

‘Samenwerken’ op lokaal niveau
Samenwerken is er in soorten en maten. Het gemeentebestuur 

1.	 	Stad	 formuleert	ambities	op	 terrein	van	wonen,	wijkontwik-
keling,	 ruimtelijke	 investeringen	 en	 maatschappelijk	 vast-
goed	voor	vier	jaar	en	wat	de	bijdrage	van	de	woningcorpo-
raties	aan	de	realisatie	daarvan	zou	moeten	zijn.

	 1.a.		Stad	 informeert	 zich	 over	 investeringen	 particulieren,	
waaronder	corporaties	(maand	1-2).

	 1.b.		Stad	 formuleert	 voorlopige	 ambities	 op	 hoofdlijnen	
(maand	3-4).

	 1.c.		Woningcorporaties	 geven	 commentaar	 op	 voorlopige	
ambities	(maand	5).

	 1.d.		Stad	stelt	ambities	vast	(maand	6).
2.		Woningcorporaties	 rapporteren	 jaarlijks	 over	 de	 voortgang	
van	hun	bijdrage.

3.		Er	is	jaarlijks	publiek	debat	over	de	voortgang	en	de	bijdrage	
van	corporaties.	Zo	nodig	zijn	er	bijstellingen.

Hoe zou Het nieuwe model 
er uit kunnen zien?

Ook het toezichthoudend orgaan 
dient verlokaliseerd te worden
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bepaalt, corporaties voeren uit. Dat was het model in de vorige 
eeuw. Slechts een enkeling pleit er voor dat model van samen-
werken opnieuw in te voeren. Ed Groot, tot voor kort columnist 
van Het Financieele Dagblad en nu kamerlid voor de PvdA pleit 
voor een nationalisatie van corporaties. Het eigendom van de 
woningen gaat naar de gemeente. Die bepaalt ook lokaal het huur-
beleid. De corporaties doen als uitvoeringsorganisatie het beheer 
en onderhoud. Iedereen die de geschiedenis van de gemeentelijke 
woningbedrijven kent (en de puinhoop die zij achterlieten) weet 
dat dit een gepasseerd station is. Ideologisch grappig, maar verder 
stompzinnig.
Een tweede model: corporaties gaan hun gang, maar leggen wel 
publiek verantwoording af en laten zich daarna bijsturen. Dit  
model ben ik in de praktijk niet tegengekomen. Op zich een inte-
ressante variant, maar gelet op de huidige politieke discussie niet 
erg realistisch.
Het thans bestaande model is dat gemeente en corporaties onder-
handelen en een convenant sluiten. Volgens mij is dit model uitge-
werkt. Het kost veel tijd om tot een convenant te komen, het levert 
veel papier op en de verantwoording over prestaties werkt maar 
beperkt. Niemand wordt er ook blij van, laat staan geïnspireerd.

Ik opteer voor een nieuwe samenwerkingsrelatie. Het gemeente-
bestuur stelt voor vier jaar zijn ambities vast. Corporaties leggen 
jaarlijks verantwoording af over hun bijdrage aan de realisatie 
daarvan. De publieke dialoog die vervolgens ontstaat, moet in het 
teken staan van verbeteren, vernieuwen of aanpassen. Nu eens van 
de ambitie, dan weer van de bijdrage die de corporatie levert. Dit 
gaan we niet meer vastleggen in verzegelde afspraken. En we gaan 
er ook niet over rapporteren via prestatieafspraken. 

Hoe werkt het nieuwe model? In de eerste plaats moet het 
gemeentebestuur natuurlijk een goede analyse van de stad maken. 
En vervolgens het ambitieniveau vaststellen op het gebied van 
volkshuisvesting en kwetsbare buurten. Natuurlijk in de bredere 
context van de concurrentiepositie van de stad, de kwaliteit van het 
stedelijk leven, het wonen en de woonomgeving. Te denken valt 
dan aan ambities voor vier jaar als: investeer in die wijk, verhef die 
groep buurtbewoners, stimuleer talent bij groepen kinderen in die 

wijken, help mee dat project of dat maatschappelijk vastgoed van 
de grond te krijgen. Daarna, in de tweede plaats dus, zijn de corpo-
raties aan zet. Wat kunnen woningcorporaties doen? Hoe kunnen 
zij bijdragen aan de stedelijke ambities? Nu bedenken corporaties 
zelf een strategie of een visie, straks is die bepaald door het lokaal 
bestuur en probeert de corporatie mee te werken aan de realisatie 
daarvan. Door vervolgens jaarlijks publiekelijk met elkaar in debat 
te gaan, worden wederzijdse ambities en bijdragen beoordeeld, 
bijgesteld, et cetera.
Wat is er nodig voor het nieuwe model? Eerst de publieke kant: er 
zijn wethouders nodig die weten wat ze willen, die vooruit durven 
denken, die de film van de volgende vier jaar kennen en die ook 
echt willen maken. Er zijn ambtenaren nodig die snel een ambitie-
document kunnen helpen maken. Zij zijn er op gericht alles wat 
de ambities dichterbij brengt actief en snel te ondersteunen. De 
cultuur is er een van mogelijk maken en bevorderen. Bovendien 
letten ze kritisch op de voortgang. De gemeenteraad speelt een 
hoofdrol in het debat over de voortgang van de bijdragen van de 
corporaties. Dragen de corporaties bij aan de stedelijke ontwikke-
ling? Wat moet er beter, anders of nieuw? 

Wat hier van gemeenten verlangd wordt is niet mis. De Commis-
sie van Sociaal Economisch Deskundigen van de SER stelt vast dat 
een ernstige omissie het ontbreken van betekenisvolle, actuele 
gemeentelijke woonvisies is. En dat, als die er dus niet zijn, er per 
definitie sprake is van een slechte borging van publieke belangen 
(pag. 41). Het pleidooi van de Commissie is in lijn met dat van 
Tjeenk Willink en de ROB. Als het lokaal bestuur geen richting 
bepaalt, wat moeten die maatschappelijke instellingen dan? Ik pleit 
er voor de komende jaren een offensief te starten richting de 
gemeenten: zij zijn aan zet.

Van corporaties vergt het dat ze voluit voor de stad gaan. Ze willen 
actief bijdragen aan de stedelijke ambitie en expliciteren achteraf 
hoe zij daar op jaarbasis aan bijdragen. Ze vinden het geen enkel 
probleem als het gemeentebestuur wil bijsturen; het gaat immers 
om de stad.
Essentieel is natuurlijk dat de ambities voor vier jaar gelden (ijs en 
weder dienende). Continuïteit is belangrijk. µµ

* Voetnoot

Een verticaal bestuur dat niet in contact staat met de gehorizontaliseerde samenleving is eenzijdig gericht op het realiseren van doelen. Politieke 
partijen maken een verkiezingsprogramma met concrete programmapunten: een nieuw zorgstelsel zal worden gerealiseerd, de hoogte van sociale 
voorzieningen in stand gehouden en snelwegen zullen worden verbreed. Hetzelfde mechanisme speelt zich af bij het opstellen van een regeer akkoord; 
ook daar zijn het concrete beleidsdoelstellingen die de boventoon voeren. Politieke partijen en kabinetten verwachten – niet ten onrechte – in deze 
verticale denkwereld te zullen worden afgerekend op het behalen van die doelen. Het beleidsproces wordt vervolgens zo opgezet dat het waarschijn-
lijk mogelijk wordt dat het beoogde eindresultaat ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daartoe is het proces gericht op controle en beheersing; door 
invloed van buiten kan de beoogde oplossing uit zicht raken en dat moet koste wat kost worden voorkomen. Dat betekent immers gezichts verlies 
voor de politieke partij of de minister. Media zullen hen ter verantwoording roepen: u hebt ons beloofd dit plan tot uitvoering te brengen en dat hebt 
u niet kunnen waarmaken!
Politiek bestuur dat in verbinding staat met de publieke ruimte heeft een andere focus. Het maatschappelijke vraagstuk en het proces om tot een 
oplossing te komen staan centraal. De uitkomst van dat proces is grotendeels nog ongewis, slechts de contouren van een oplossing zijn wellicht 
bekend. Het proces wordt vervolgens zo ingericht dat deskundigen en belanghebbenden kunnen meedenken en input leveren om de beste oplossing 
voor het probleem te vinden. Dat vraagt niet om krampachtige beheersing van en controle over het proces, maar om ruimte voor de inbreng van 
anderen en vertrouwen in hun betrokkenheid en deskundigheid. Het beleidsproces en het eindproduct zijn bij horizontaal bestuur dus evenwaardig. 
Het verbonden politieke bestuur is niet uitsluitend afrekenbaar op een specifiek eindresultaat, maar vooral ook op de wijze waarop het proces is 
ingericht. Geeft dat voldoende ruimte voor dialoog met en de inbreng van specialisten en betrokkenen zodat een zo goed mogelijke oplossing van het 
vraagstuk is geborgd?
Verticaal bestuur zonder verbinding gaat uit van de fictie van een maakbare en overzichtelijke samenleving die door overheidsinterventies is bij te 
sturen. We zagen in het vorige hoofdstuk al dat politieke bestuurders al dan niet bewust beseffen dat de realiteit een andere is, namelijk dat de 
samenleving en haar vraagstukken complex en soms zelfs ontembaar zijn. Om niettemin toch van die fictie uit te kunnen blijven gaan, worden 
problemen vaak kleiner en overzichtelijker gemaakt; de complexiteit wordt gereduceerd. Bestuurders die in contact staan met de horizontale 
netwerksamenleving aanvaarden de complexe realiteit en daarmee ook het onvermogen van overheid en politiek om elke maatschappelijke opgave 
zelf op te lossen. Problemen worden in hun ware proporties gelaten; de kennis en ervaring van mensen, organisaties en bedrijven in de samenleving 
worden ingeschakeld om oplossingen voor complexe vraagstukken te vinden (ROB, pag. 42).
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Vier bewegingen
‘Piketpalen voor een nieuw publiek domein’, zo kun je de bijdrage 
van Aussems noemen. En piketpalen zijn het ook, hoewel ze 
wellicht wat willekeurig zijn gekozen en de breedte van het terrein 
zeker niet dekken. Misschien zouden we het beter hartenkreten 
kunnen noemen. Die term maakt ook beter duidelijk dat hier een 
gedreven volkshuisvester aan het woord is die zich zorgen maakt 
om de vercommercialisering van de sector. En daar luisteren we 
graag naar. De pretenties van Vulperhorst zijn groter. Hij bepleit 
een wisseling van paradigma – toe maar –, waarbij het paradigma 
van de privatisering wordt verruild voor een ontwikkeling richting 
kleinschalige, lokale gemeenschapsbedrijven die in nauwe samen-
werking met bewoners, gemeente en maatschappelijke instellin-
gen op het brede terrein van wonen publiek belang dienen. 
Met het eindbeeld dat Vulperhorst schetst, ben ik het graag eens. 
De analyse die eraan vooraf gaat, deel ik echter niet. Van privatise-
ring van corporaties is geen sprake. Wel van verzelfstandiging. En 
die verzelfstandiging heeft van meet af aan het ontwikkelen van 
maatschappelijke ondernemingen die de lokale samenleving 
dienen voor ogen gehad. Dat ideaalbeeld hebben we nog niet 
bereikt. Maar het publieke bestel dat we op het gebied van wonen 
hebben, biedt gelukkig nog veel ontwikkelingsmogelijkheden. 
Ik noem vier bewegingen:
Van wat mag naar wat moet. De afgelopen jaren heeft het afbakenen 
van de werkzaamheden van corporaties veel aandacht gekregen. 
Die energie moeten we nu gaan richten op het formuleren van de 
inhoudelijke verwachtingen. 
Van toezicht achteraf naar invloed vooraf. Met de verzelfstandiging 
is de stap van toestemming vooraf naar verantwoording achteraf 
gemaakt. Het is nu tijd voor de stap naar invloed vooraf, door 
bewoners en andere belanghebbenden.
Naar een maatschappelijke afwegingsgrondslag. De manier waarop 
corporaties keuzes maken, zweeft nog te veel tussen ‘zoals de over-

heid dat vroeger deed’ en ‘zoals de markt dat elders doet’. We heb-
ben een grondslag nodig die besluiten over prijs, kwaliteit en in-
vesteringen op maatschappelijke wijze onderbouwt.
Naar een activerend volkshuisvestingsbeleid. Wat breder bekeken, zou 
het door de rijksoverheid gevoerde volkshuisvestingsbeleid zich 
moeten richten op creëren van handelingsmogelijkheden voor be-
woners en woningzoekenden, zodat zij worden uitgedaagd én in 
staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
Deze vier bewegingen vormen mijn referentiekader bij het becom-
mentariëren van de twee essays. 

Wel verzelfstandigd maar niet geprivatiseerd
Het essay van Vulperhorst begint met forse kritiek op het privati-
seren en verzelfstandigen van publieke taken. Beide begrippen 
worden gemakshalve op één hoop gegooid en dat maakt de analyse 
er niet scherper op. Privatisering, waarbij het eigendom overgaat 
in private handen, is iets wezenlijk anders dan verzelfstandiging. 
In het eerste geval hebben we meestal te maken met de verkoop 
van staatsbedrijven – de PTT bijvoorbeeld –, die vervolgens door 
de nieuwe eigenaren worden gerund op een wijze die de aandeel-
houders een zo hoog mogelijk financieel rendement oplevert. De 
voordelen voor de aandeelhouders (kostenreductie, efficiency) 
leiden al snel tot nadelen voor klanten en medewerkers (minder 
postkantoren, postbode verwordt van eerzaam beroep tot deel-
tijdbaantje) en van de beoogde kwaliteitsverhoging merken 
we maar weinig. (Of ben ik de enige bij wie de postbezorging een 
rommeltje is?)
Verzelfstandiging – en dat is waar we het bij woningcorporaties 
over hebben – is iets heel anders. Er is geen sprake van de over-
dracht van eigendom (corporaties waren ook al voor de verzelfstan-
diging verenigingen of stichtingen), wel van de overdracht van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat maakt de situatie er 
niet bij voorbaat beter op (het ontbreken van een kapitaaleigenaar 

Over de waarde
van piketpalen
door Arjen Zandstra

De verhalen van Aussems en Vulperhorst over de waarde van corporaties en de piketpalen voor 

het te voeren beleid vertonen veel overeenkomsten: terug naar de publieke basis, terug naar de 

menselijke maat en de lokale schaal zijn de centrale elementen. Ze maken deel uit van een 

bredere roep om het pad van marktwerking, schaalvergroting en verzakelijking te verlaten. 

Opvallend is ook de overeenkomst met wat we vanuit het ministerie van Wonen, Wijken en 

Integratie – toen dat nog bestond – aan ideeën over de ontwikkeling van het corporatiebestel 

hoorden. Beide verhalen passen daar prima in. Je zou ze met een lelijk woord zelfs 

‘beleidsconform’ kunnen noemen – hoewel de auteurs dat vermoedelijk bepaald geen 

aanbeveling zullen vinden. Toch lijkt de vraag op z’n plaats of de vergezichten van Aussems 

en Vulperhorst wel ver genoeg reiken. Hun pleidooien voor ‘gepassioneerde corporaties’ 

zijn zeker terecht, maar de vraag hoe we die status bereiken, komt nauwelijks aan bod. 

In het navolgende stuk plaats ik er een aantal kanttekeningen bij. 
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heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het kostenbewustzijn), maar leidt 
wel tot andersoortige vraagstukken dan bij privatisering. 

Laten we eerst eens kijken hoe het huidige corporatiebestel 
formeel in elkaar zit en wat daarvan (kennelijk) de bedoeling is. 
Daarvoor duiken we in de Woningwet en het Besluit Beheer 
Sociale Huursector (BBSH). Je zou kunnen stellen dat deze regel-
geving corporaties definieert als maatschappelijke ondernemin-
gen, die zelfstandig en risicodragend ondernemen op een terrein 
van maatschappelijk belang: de volkshuisvesting. Cruciaal daarbij 
is dat er een bestemmingsplicht op de middelen rust; die moeten 
allemaal worden geïnvesteerd in de volkshuisvesting en mogen 
dus niet weglekken of worden uitgekeerd of opgepot. Dit concept 
– de gedachte van een revolving fund – is op ingenieuze wijze uitge-
werkt. In de eerste plaats zijn de werkzaamheden die corporaties 
mogen verrichten, afgebakend. Deze afbakening wordt het ‘gebied’ 
van de volkshuisvesting genoemd. De werkzaamheden moeten 
zich vervolgens op een aantal inhoudelijke prestatievelden richten. 
Deze velden worden het ‘belang’ van de volkshuisvesting genoemd. 
Het gebied van de volkshuisvesting wordt strak afgebakend; het 
BBSH bevat een limitatieve opsomming van de werkzaamheden 
die zijn toegestaan. Het belang van de volkshuisvesting wordt 
slechts op hoofdlijnen aangeduid, in heel algemene formulerin-
gen. De precieze invulling daarvan moet lokaal plaatsvinden, on-
der verantwoordelijkheid van de corporatie en in samenspraak met 
gemeente en bewoners. Om die lokale invulling te bevorderen, be-
vat het BBSH voorschriften over de wijze waarop het beleid tot 
stand komt (het gemeentelijk woonbeleid moet daarbij bijvoor-
beeld ‘in acht worden genomen’) en achteraf wordt verantwoord. 

Dit alles heeft helemaal niets met privatisering te maken. Je zou 
het eerder een voorloper – zo’n vijftien jaar zijn tijd vooruit – kun-
nen noemen van de rechtsfiguur van de maatschappelijke onder-
neming, waarover op dit moment wordt gedebatteerd. En er zijn 
nog wel meer positieve opmerkingen te maken. Natuurlijk hebben 
Aussems en Vulperhorst gelijk als ze de vloer aanvegen met over-
betaalde corporatiedirecteuren die zichzelf voorzitter van de Raad 
van Bestuur noemen, steeds maar groter willen worden, de huur-
der al lang niet meer kennen, zich vertillen aan megalomane pro-
jecten en allang niet meer weten wat er in hun statuten staat over 

hun missie. Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. 
De druk die de afgelopen tijd op corporaties is uitgeoefend, gaat 
zonder twijfel tot een tegenbeweging leiden. Sterker nog; die is al 
volop aan de gang. Het bestel beschikt wel degelijk over een zelf-
corrigerend vermogen. Dat niemand het écht voor het zeggen 
heeft – het Rijk niet, de gemeente niet, de bewoners, aandeelhou-
ders of verenigingsleden niet en de directeur al helemaal niet – 
voelt misschien ongemakkelijk voor wie behoefte heeft aan duide-
lijkheid, maar is tegelijk de kracht van het stelsel! 

Modernisering is noodzakelijk
Dat alles wil niet zeggen dat er niets hoeft te veranderen. Integen-
deel zelfs, modernisering is noodzakelijk. Aussems en Vulperhorst 
lijken het over de hoofdlijn van die beweging wel eens te zijn. 
Terug naar de publieke taken, geen commerciële fratsen meer en 
lokaal aan de slag. Met die hoofdlijn ben ik het natuurlijk van harte 
eens – wie is dat eigenlijk niet? – maar het is me wat te gemakke-
lijk om het alleen bij deze kreten te laten. Want wat zijn dat dan, 
die publieke taken? En wanneer is iets een commerciële activiteit? 
En is publiek versus commercieel niet een schijntegenstelling? 
Wat moet er volgens Aussems en Vulperhorst eigenlijk gebeuren 
om weer terug te keren naar dat publieke domein? Moeten de 
regels van het Rijk scherper worden geformuleerd? Welke dan? En 
hoe verhoudt dat zich dan tot de brede taakopvatting die beiden 
bepleiten, waarin corporaties zich niet alleen bezighouden met het 
huisvesten van lagere inkomens maar ook met ‘wonen en leven’, 
met ‘emancipatie’, met ‘sociale stijging’? 

Als we die vragen willen beantwoorden, moeten we ons toch weer 
even verdiepen in hoe de spelregels in elkaar zitten. Aanvankelijk 
waren die simpel. De toegestane werkzaamheden van corporaties 
– het gebied van de volkshuisvesting dus – staan opgesomd in het 
BBSH (art. 11), en wat er niet in die opsomming staat, is dus ook 
niet toegestaan. Achteraf verantwoorden corporaties in het jaarver-
slag dat die werkzaamheden hebben bijgedragen aan het belang 
van de volkshuisvesting. Dat zou je zodoende de publieke doelstel-
lingen van de corporatie kunnen noemen. Twee ervan zijn 
voorwaardelijk (het erbij betrekken van bewoners en het waar-
borgen van de financiële continuïteit), vier zijn inhoudelijk (zie de 
kadertekst). 

KWALITEIT
De	woningcorporatie	zet	haar	middelen	voor	het	bouwen,	behe-
ren	en	verbeteren	van	woningen	en	woonomgeving	zodanig	 in	
dat	zo	veel	mogelijk	wordt	voldaan	aan	de	eisen	die	ter	plaatse	
in	het	belang	van	de	huisvesting	van	de	bevolking	redelijkerwijs	
kunnen	worden	gesteld	aan	de	kwaliteit	van	woongelegenheden.

LEEFBAARHEID	
De	woningcorporatie	draagt	bij	aan	de	leefbaarheid	in	de	buur-
ten	en	wijken	waar	haar	woongelegenheden	gelegen	zijn.

WONEN	EN	ZORG
De	woningcorporatie	draagt	bij	aan	het,	volgens	redelijke	wensen,	
tot	stand	brengen	van	huisvesting	voor	ouderen,	gehandicapten	
en	personen	die	zorg	of	begeleiding	behoeven.

VERHUUR	
De	woningcorporatie	huisvest	bij	 voorrang	personen	die	door	
hun	 inkomen	 of	 door	 andere	 omstandigheden	moeilijkheden	
ondervinden	bij	het	vinden	van	passende	huisvesting.

PuBlieke doelStellinGen
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Je kunt er lang en breed over praten, maar met deze doelstellingen 
heb je de publieke kerntaken van corporaties wel zo ongeveer te 
pakken. Ik sluit niet uit dat ze volledig overeenstemmen met het 
publieke domein waar Aussems en Vulperhorst het over hebben. 
Vanwaar dan toch die onduidelijkheid over het werkterrein van 
corporaties, zou je bijna zeggen. Wat is er misgegaan? 

Terugkijkend zien we dat er de afgelopen vijftien jaar met regel-
maat discussies zijn geweest over de randen van het werkterrein. 
Corporaties hebben die randen soms welbewust opgezocht, en zo 
hoort dat ook. Het Ministerie van VROM zag zich vervolgens 
genoodzaakt die grenzen te bewaken en zo te voorkomen dat voor 
de volkshuisvesting bedoelde middelen zouden weglekken. Dat 
heeft vooral tot oninteressante, inhoudsloze discussies geleid, 
bijvoorbeeld over de vraag of een corporatie makelaarsactiviteiten 
mag ontplooien. Aussems kan er over meepraten. 
In de loop van de tijd is het pakket aan toegestane werkzaamheden 
verruimd. De grootste klapper was dat er in het belang van de leef-
baarheid meer mag. Onder die motivatie mag een corporatie 

bijvoorbeeld ook andere gebouwen dan woningen aanpakken en 
zijn ‘andere werkzaamheden die ten goede komen aan het woon-
genot’ toegestaan. Dat maakt de afbakening van het werkterrein er 
bepaald niet helderder op. Maar toch, ik kan met de beste wil uit 
het BBSH niet afleiden dat het toegestaan zou zijn om een stoom-
schip, sporthal of campus te ontwikkelen. Wel zien we dat de ken-
nis van de regels bij aardig wat corporatiebestuurders op z’n best 
matig is. En we zien ook een neiging om die regels vooral als lastig 
te beschouwen. Handhaving ervan (inclusief ‘gemillimeter over 
een taakje zus of zo’) blijft hard nodig en is in het belang van de 
sector zelf. Want kennelijk volstaat het niet om eenvoudigweg 
‘terug naar de publieke taak’ te roepen. 

Van wat mag naar wat moet
Zowel Aussems als Vulperhorst bepleiten een model waarin de 
toespitsing op publieke taken is gewaarborgd en waarin er op 
lokaal niveau ruimte is voor maatwerk. Maatwerk, waarin de 
corporatie naast de bewoners staat en samen met de gemeente en 
andere partners doet wat er nodig is om mensen in een kwetsbare 
positie weer kansrijk te maken. Als ik het goed zie, is dat ook de 
bedoeling van het huidige bestel. Het belang van de volkshuisves-
ting – ofwel de kerntaken op het gebied van kwaliteit, verhuur, 
leefbaarheid en zorg – is welbewust vaag geformuleerd zodat het 
lokaal verder kan worden ingevuld. 

De afgelopen jaren zijn er te veel discussies gevoerd over de randen 
(wat mag wel of niet) en te weinig over de inhoud (wat willen we 
bereiken?). We zouden veel preciezer moeten benoemen wat de inhou-
delijke verwachtingen zijn waar élke corporatie ten minste aan moet 
voldoen. Ik kan best een lijstje bedenken: het terugdringen van de 
wachttijden, het reduceren van de woonlasten voor mensen met 
e e n  b e s c h e i d e n  i n k o m e n ,  h e t  b e p e r k e n  v a n  h e t 
beroep op huurtoeslag, het verruimen van het aanbod aan beschutte 
en beschermde woonvormen, het verhogen van de door buurt-
bewoners ervaren leefbaarheid en ga zo maar door. En niet in alge-
mene termen, maar voorzien van een meetlat; elk jaar lager of 
hoger, bijvoorbeeld. Of zelfs voorzien van een concrete norm: de 
wachttijd voor starters bedraagt maximaal twee jaar, zorgbehoe-
venden worden binnen een half jaar gehuisvest, bewoners beoor-
delen de leefbaarheid ten minste met een 8 en de kwaliteit van de 
dienstverlening met een 9. 

Een scherpe en ook meetbare formulering van de inhoudelijke 
prestaties die we ten minste van een corporatie verwachten, geeft 
de gemeenten een stevigere positie in het lokale overleg over pres-
tatieafspraken. En vooral: als de inhoudelijke kernprestaties helder 
zijn, en corporaties kunnen ook laten zien dat ze worden nageko-
men, dan neemt het vertrouwen toe en zal er minder discussie 
over randverschijnselen zijn.

Wel publiek, niet commercieel
Als je de uitgangspunten van Aussems en Vulperhorst wilt volgen, 
zijn er niet zo heel veel ‘besturingsmogelijkheden’ voor het corpo-
ratiebestel. Afbakening van publieke taken blijft nodig, lokale 
toespitsing ook. En dan is het huidige stelsel helemaal zo gek nog 
niet. Wel zijn onderhoud en verbetering nodig, onder meer om te 
voorkomen dat de corporatie sluipenderwijs vercommercialiseert. 
Aussems en Vulperhorst zijn eenstemmig in hun afwijzing van 
commerciële activiteiten. Ze kiezen een eenvoudige afbakening: 
goedkope huur- en koopwoningen zijn publiek en wat duur is, is 
kennelijk commercieel. Daar valt nog wel wat meer over te zeggen, 
lijkt me. Een sociale huurwoning herken je niet alleen aan de prijs 
maar, als het goed is, ook aan de verhouding tussen die prijs en de 
kwaliteit (niet luxe, wel duurzaam) en de wijze van exploitatie 
(tegen een gematigd financieel rendement). Een vloeiende prijs-
opbouw van de huursector, waarin alle prijsklassen vertegenwoor-
digd zijn tegen een herkenbare afspiegeling van de geboden kwali-
teit, is van belang voor een goed functionerende woningmarkt. En 
naarmate de kwaliteit hoger wordt, kan de prijs ook relatief steeds 
hoger zijn, zodat (uiteindelijk) een commercieel aantrekkelijk ren-
dement haalbaar wordt. De Europese mededingingsregels, die 

hogere huurprijssegmenten voor corporaties niet uitsluiten, maar 
als voorwaarde stellen dat er geen staatssteun heen vloeit en dat 
kosten en opbrengsten in evenwicht zijn, klinken in dat verband 
heel redelijk.

Ik zie liever een semipermeabele overgang tussen de sociale en commer-
ciële sector dan een Berlijnse Muur. Maar de opvatting van Aussems 
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en Vulperhorst dat commerciële activiteiten uitzonderingen horen 
te zijn, staat ook wat mij betreft recht overeind. Beiden kiezen de-
zelfde oplossing: goedkeuring van het gemeentebestuur is nodig 
voor het commerciële pad wordt betreden. Het goede nieuws is dat 
die oplossing in de beleidsbrief van 12 juni 2009 van toenmalig 
minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie al in vrij 
ver uitgewerkte vorm aan de Tweede Kamer is voorgelegd. 

De domeinafbakening die Aussems in zijn ‘terug in het hok’-bena-
dering voorstelt, heeft overigens niet alleen betrekking op het vast-
goed. ‘Waar het om de niet-stenen gaat,’ schrijft hij, ‘stel ik de 
thema’s leefbaarheid, zorg en emancipatie centraal.’ Hier raak ik 
het spoor eerlijk gezegd een beetje kwijt. Gaat het hier om de doe-
len en effecten die je met de exploitatie van die stenen wil berei-
ken? Prima, maar dan is het geen afbakening van het werkdomein, 
maar een aanduiding van de missie en doelstellingen van corpora-
ties. Dat is geen semantisch onderscheid want het is voor de bestu-
ring van het stelsel erg relevant. Ik raak enigszins in de war als ik 
thema’s hoor als leefbaarheid, zorg, emancipatie en opleiding en 
lees dat de corporaties hier alleen verbindingsofficieren tussen 
vraag en aanbod zijn. Moet ik naar een corporatie als ik een school 
zoek voor mijn kind? Moet de gemeente aan de corporatie vragen 
waar ze het beste dagbestedingstrajecten voor dementerende oude-
ren kan inhuren? En wat wil de corporatie op het terrein van sport 
en cultuur zoal makelen? Of wordt hier bedoeld dat de corporatie 
wel degelijk de benodigde hardware mag leveren: een school, 
sporthal, schouwburg, zorgverblijf mag bouwen en beheren? Maar 
hoe verhoudt dat zich dan tot de strenge domeinafbakening die 
Aussems tegelijk voor de inzet van het volkshuisvestelijk vermo-
gen bepleit?

Verwachtingen inventariseren, vertrouwen creëren
Aussems en Vulperhorst refereren beiden aan de driehoek over-
heid-markt-maatschappij, waarbinnen de corporatie als een hybri-
de organisatie wordt gepositioneerd, die naar believen het beste of 
juist het slechtste van meerdere werelden combineert. Terecht 
merken zij op dat een digitale benadering (het is óf markt óf 
overheid) weinig zinvol is, en dat het er juist om gaat een weg te 
vinden waar burgers en samenleving meer aan bod komen. Het 
kan handig zijn om die driehoek dan te beschouwen als een 
verwijzing naar de drie mechanismen die er zijn om goede beslui-
ten te nemen. De overheid bedient zich van het mechanisme van 
de democratie. Overheidsbesluiten worden vastgelegd in wetten en 
verordeningen, en die besluiten zijn ‘goed’ omdat ze democratisch 
zijn gelegitimeerd door gekozen volksvertegenwoordigers. Als we 
vinden dat die verkeerde beslissingen nemen, dan stemmen we ze 
weg. De markt kent een heel ander coördinatiemechanisme: dat 
van de transacties en de prijsvorming, waarin vraag en aanbod 
worden afgestemd. Ook hier worden ‘slechte’ besluiten afgestraft 
(uiteindelijk met een faillissement) en worden ‘goede’ met winst 
beloond. 

Corporaties leunen bij hun besluitvorming deels op aan de over-
heid ontleende legitimiteit (prestatieafspraken met de gemeente 
zorgen daar bijvoorbeeld voor) en deels op het marktmechanisme 
(maar van prijsvorming is slechts heel beperkt sprake). Beide zijn 
onvoldoende om te zorgen voor goede besluiten. Er is gelukkig 
nog een derde mechanisme, dat te maken heeft met verwachtin-
gen en vertrouwen. Dat klinkt misschien vaag, maar in ons dage-
lijks leven baseren we onze beslissingen voortdurend op dat 
mechanisme. We weten wat familie en vrienden van ons verwach-
ten en zij kunnen erop vertrouwen dat we die verwachtingen niet 
beschamen. Corporaties die geen overheidsinstelling of marktpar-
tij maar een maatschappelijke onderneming willen zijn, zullen dat 
mechanisme beter in de vingers moeten krijgen. Of je dat bereikt 
met een institutionele oplossing – zoals de door Aussems bepleitte 

terugkeer naar een ledenstructuur – lijkt me zeer de vraag. Of een 
corporatie nu een vereniging of een stichting is, of voor mijn part 
een coöperatie of een maatschappelijke onderneming (als dat ooit 
nog eens als nieuwe rechtsfiguur in het Burgerlijk Wetboek veran-
kerd gaat worden), het maakt allemaal betrekkelijk weinig uit; de 
verschillen ertussen zijn subtiel en niet essentieel. Institutionele 
oplossingen zorgen hooguit op papier voor legitimiteit. De échte 
legitimiteit – het breed in de maatschappij gevoelde idee dat corpo-

raties betrouwbaar zijn en goede dingen doen – is een gevolg van 
handelingen en gedragingen. De oplossing zit niet in de structuur 
maar in het aanleren van een werkwijze waarin ‘verwachtingen 
inventariseren en vertrouwen creëren’ voor elke corporatiemede-
werker de norm zijn.

Van verantwoording achteraf naar invloed vooraf
Met de bestuurlijke verzelfstandiging (1993) hebben corporaties de 
stap gemaakt van toestemming vooraf naar verantwoording 
achteraf. Toezicht en verantwoording, de beide kanten van de 
medaille hebben sindsdien veel aandacht gevraagd maar nog geen 
model opgeleverd dat de discussie beëindigt. Het staat voor mij 
vast dat we niet zonder toezicht en verantwoording kunnen, al was 
het maar om te waarborgen dat corporaties bij de publieke les 
blijven en geen geld over de balk smijten. Dat zijn immers ruwweg 
de vereisten die wettelijk aan de status van Toegelaten Instelling 
zijn verbonden, en die daarmee een titel voor overheidstoezicht 
bieden. Het lijkt me verstandig om het daar vervolgens ook bij te 
houden; het CFV is er uitstekend voor toegerust. 

We zijn toe aan een volgende stap: die van verantwoording 
achteraf naar invloed vooraf. Waar het bij toezicht en verantwoor-
ding gaat om de relatie corporatie-overheid, gaat het bij het bieden 
van invloed om de relatie corporatie-maatschappij. Als corporaties 
hernieuwde legitimiteit willen vinden, zal juist dié relatie moeten 
worden versterkt. ‘De maatschappij, dat ben jij’, zeiden de recla-
mespotjes een aantal jaren geleden. Tegenwoordig spreken we van 
belanghouders als we de maatschappelijke omgeving van de corpo-
ratie willen aanduiden. Ik noem ze voor het gemak maar de 
partijen die baat bij of juist last van het corporatiewerk hebben. 
Die laatste categorie is van bijzonder belang. De kring van mensen 
die invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de 
corporatie moet niet beperkt blijven tot de usual suspects uit het 
borrelcircuit: de directeur van de zorginstelling, de wethouder en 
al die anderen die de corporatiedirecteur van tijd tot tijd toch al 
ergens tegenkomt. Zoals ik het zie, is het de plicht van de maat-
schappelijk ondernemende corporatie om juist de mensen erbij te 
halen die helemaal niet zo blij zijn met weer een blok sociale huur-
woningen, een opvangtehuis, een buurtbarbecue of het zoveelste 
hypermoderne woonruimteverdelingssysteem. Als het gaat om het 
daadwerkelijk geven van invloed aan belanghouders is er nog een 
wereld te winnen. Van de Poolse landdagen die in governanceco-
des worden voorgesteld moeten we het niet hebben. Net zomin 
gaat het om het zoeken naar nieuwe manieren om achteraf verant-
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woording af te leggen. Invloed vooraf, nog voor het besluit is geno-
men, daar gaat het om. De corporatie die daar serieus mee aan de 
slag gaat, zal er snel achter komen dat ‘de gemeente’ en ‘de wel-
zijnsorganisatie’ veel te grove kreten zijn om belanghouders mee 
aan te duiden. Invloed geven betekent niet dat de corporatiebe-
stuurder één keer per jaar met alle belanghouders samen praat 
over ‘de hoofdlijnen van beleid’. Invloed geven betekent namen en 
rugnummers noemen: soms van de beheerder van een buurthuis, 
dan weer van het hoofd van de afdeling grondzaken of het bestuur 
van de plaatselijke jongerenorganisatie. De corporatie die haar 
belanghouders serieus neemt, betrekt ze bij concrete besluiten en 
doet dat op maat. De kern daarvan is dat de corporatie bij alle 
beslissingen die ertoe doen zich (1) afvraagt wie daar baat bij of last van 
hebben om (2) deze belanghouders vervolgens invloed te 
geven op het te nemen besluit.

Ik ben er overigens nog niet van overtuigd dat deze benadering, 
waarin belanghouders échte invloed krijgen en op die manier 
zorgen voor goede én legitieme besluiten, op langere termijn zal 
blijken te werken. Sterker nog, als we belanghouders blijven posi-
tioneren zoals nu doorgaans gebeurt (en zoals allerhande codes 
voorstellen), is het een doodlopende weg. Maar ik zie ook niet zo 
gek veel alternatieven, als je tenminste niet terug wilt naar een 
staats- of gemeentelijk woningbedrijf of toe wilt naar een écht 
geprivatiseerde huursector. 

De menselijke maat
‘Corporaties moeten terug naar de menselijke schaal,’ stelt 
Aussems. Het geografisch werkgebied zou moeten worden afgeba-
kend, wellicht moet zelfs het maximale aantal woningen worden 
begrensd. Want waarom zouden corporaties zo groot moeten zijn? 
Gevoelsmatig kan ik Aussems helemaal volgen en geef ik hem ook 
groot gelijk. Er is geen huurder die blij wordt van die anonieme 
molochs en de lokale wethouder heeft er recht op te kunnen spre-
ken met de directeurbestuurder en niet met een of andere regio-
manager. Je zou elke gemeente de buurtcorporatie gunnen die 
Vulperhorst zo mooi beschrijft. Maar toch is er ook een andere 
kant van de medaille. Die heeft te maken met de inzet van het in 
de corporatiesector aanwezige vermogen. Er zijn goede argumen-
ten om die vermogensinzet niet alleen op lokaal of regionaal 
niveau te beschouwen (waar de toevallig vermogende corporatie 
vervolgens tot gouden kranen kan besluiten) maar een schaal-
niveau hoger. In dit verband blijft de gedachte om het eigendom 
van het vermogen te scheiden van het beheer ervan, interessant. 
De grote verdelingsvraagstukken (waar is er ruimte om de inkom-
sten te verhogen, waar gaan we extra investeren?) kun je juist niét 
op lokaal niveau aanpakken. 
Groter betekent helemaal niet beter of goedkoper, daar geef ik 
Aussems groot gelijk in. Het argument voor schaalvergroting ligt niet 
in efficiencymotieven maar in solidariteitsmotieven: tussen de rijke en 
de arme corporatie, de gespannen markt en het krimp gebied, het 
buitengebied en de achterstandswijk. De coöperatieve gedachte, 
waar Aussems met de Rabobank naar verwijst, is er daarbij wel 

eentje om verder te doordenken. Wat te denken van pakweg vier of 
vijf corporatiecoöperaties, die samen het hele land bestrijken met 
lokaal werkzame corporaties als leden-eigenaren? 

Rijkszaak, gemeentetaak
Volkshuisvesting, het ambacht dat corporaties bedrijven, is een 
lokale aangelegenheid en vergt een intensieve samenwerking met 
de gemeente. Daar zijn Aussems en Vulperhorst het over eens, net 
als over het belang van deskundige ambtenaren en een betekenis-
volle gemeentelijke woonvisie. Beiden constateren vervolgens dat 
die vaak ontbreekt en dat er in dat geval geen basis is voor vrucht-
bare afspraken over de aanpak. Dat alles mag waar zijn, maar daar-
mee is de oplossing nog niet binnen bereik. Over het gebrek aan 
fatsoenlijke woonvisies horen we al jarenlang geklaag. Toenmalig 
staatssecretaris Remkes opende in zijn Nota Wonen uit 2000 al 
het offensief waar Vulperhorst voor pleit. Hij overwoog in zijn 
Woonwet (die er nimmer kwam) zelfs om gemeenten een planver-
plichting op te leggen, wat in de staatsrechtelijke verhouding 
tussen Rijk en gemeenten een ongebruikelijk figuur is. In het 
BBSH staat al sinds jaar en dag een aardig procesvereiste. Die be-
staat eruit dat corporaties jaarlijks hun prestatievoornemens aan 
de gemeente bekend moeten maken, voorzien van een uitnodiging 
tot overleg daarover. Dat hoeft echter niet als de gemeente niet 
beschikt over ‘een op schrift gesteld’ woonbeleid. 

Zo wordt er van diverse kanten druk uitgeoefend, maar kennelijk 
volstaat dat nog niet. Toch blijft de vraag wel: hoe groot is dit pro-
bleem eigenlijk? We hebben pakweg vierhonderd gemeenten. 
Hoeveel daarvan hebben er geen fatsoenlijke woonvisie? Ligt dat 
in de tientallen of in de honderdtallen? Ik zou het werkelijk niet 
weten, maar ik weet wel dat de situatie op dit punt aanmerkelijk 
beter is dan een jaar of tien geleden. Zoals trouwens de lokale 
verhouding tussen gemeente en corporatie doorgaans op z’n minst 
werkbaar en vaak zelfs goed is. 

In het lokale model dat Aussems en Vulperhorst – die laatste in 
meer uitgewerkte vorm – bepleiten, staat ‘samenwerken’ neem ik 
aan bewust tussen aanhalingstekens. Het lijkt op het ‘concurren-
tiemodel’ dat een aantal jaren geleden door minister Dekker werd 
voorgesteld waarin corporaties een bod uitbrengen op de lokale 
woonvisie. Ik kan me daar veel bij voorstellen als het om goed te 
omschrijven prestaties gaat. Maar de prestaties waar we corpora-
ties écht voor nodig hebben zijn dat juist niet. Aussems heeft het 
in dat verband over ‘meervoudige publieke doelen’, die niet alleen 
met huisvesting maar met wonen en leven te maken hebben. En 
Vulperhorst heeft het over het verheffen van groepen buurtbe-
woners en het stimuleren van talent bij groepen kinderen. Ik kan 
me werkelijk niet voorstellen dat je op die onderwerpen even de 
ambities voor de komende vier jaar vaststelt (maar niet vastlegt, 
want ‘dat levert veel papier maar weinig inspiratie op’). Dat is toch 
echt een simplificatie. 

Op het punt van de lokale samenwerking hebben we te maken met 
twee vereisten, die tegenstrijdig kunnen zijn. Ik deel de opvatting 
dat de legitimiteit van het gemeentelijk beleid groter is dan dat van 
de corporatie. Het is dan ook belangrijk om de gemeente in het 
lokale spel een stevige positie ten opzichte van de corporatie te 
geven. Tegelijk willen we niet toe of terug naar de corporatie als 
gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. De lokale verhouding moe-
ten we daarom niet eendimensionaal bekijken. Ik schreef eerder al 
voorstander te zijn van een aanzienlijke aanscherping van de 
inhoudelijke prestaties die we van corporaties mogen verwachten. 
Acceptabele wachttijden, voldoende productie en meer van dat 
soort prestaties die prima meetbaar én normeerbaar te maken zijn. 
En die ervoor zorgen dat al die getalenteerde kinderen in ieder 
geval kunnen beschikken over een kamer waar ze ongestoord hun 
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huiswerk kunnen maken. De corporatie die deze kernprestaties 
onvoldoende levert, moet hard op de vingers worden getikt. Maar 
als het om de ingewikkeldere vraagstukken gaat, heb je er toch 
echt behoefte aan om van meet af aan samen op te trekken. Een 
succesvolle lokale verhouding is op dat subtiele onderscheid geba-
seerd en geeft juist aan waarover gemeente en corporaties op het 
scherpst van de snede onderhandelen, welke onderwerpen aarze-
lend worden verkend en in welke wijken intensief wordt samenge-
werkt. Het wil er bij mij trouwens niet in dat het onverstandig zou 
zijn om daar wat afspraken over vast te leggen. 

Veel belangrijker: het huur- en investeringsbeleid
De werkelijke uitdaging is volgens mij een andere: expliciteren hoe je als 
maatschappelijke onderneming keuzes maakt, en dan vooral de keu-
zes die het hart van de organisatie raken, de keuzes die te maken 
hebben met de prijs en kwaliteit van de diensten die je 
levert en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Die keuzes 
werden vroeger door de overheid gemaakt, en waren verweven in 
de diverse subsidieregelingen (en bijbehorende weken en voor-
schriften). Het wordt hoog tijd dat corporaties een goed onder-
bouwde grondslag ontwikkelen die aangeeft wat redelijke prijzen 
zijn, wat aanvaardbare onrendabele kostenniveaus zijn en wat we 
mogen verstaan onder een acceptabele kwaliteit. De behoefte daar-
aan is het grootst op het punt van de onrendabele investeringen. 
De ontwikkelingen zijn op dat front razendsnel gegaan. Het is nog 
niet zo gek lang geleden dat het corporaties verboden was om 
onrendabel te investeren omdat je dat immers zou kunnen be-
schouwen als weglekken van volkshuisvestingsmiddelen (net zoals 
het te goedkoop verkopen van huurwoningen). Sinds de mogelijk-
heid werd geopend (en de objectsubsidies werden afgeschaft) is 
het hek echter compleet van de dam. De onrendabele toppen bij 
nieuwbouw buitelen over elkaar heen en zijn in een ongekend 
tempo gestegen. Een aantal redenen daarvoor is wel te noemen: de 

fikse bouwkostenstijgingen, gemeenten die geen grondprijzen 
meer wensen te rekenen, de oplopende kwaliteitseisen. Aussems 
heeft er terecht commentaar op. En inderdaad; het gaat niet alleen 
om het reduceren van de kosten maar we zullen soms ook onze 
kwaliteitsmaatstaven moeten aanpassen. Er is zeker vraag naar 
‘bescheiden wonen’ en het is ook wenselijk dat we die vraag beant-
woorden. Toch zien we binnen de huursector een tegengestelde 
tendens: de echt goedkope woningen zijn aan het verdwijnen en 
we zien een ‘klontering’ van woningen met een prijs net onder de 
huurtoeslaggrens. En bij het nieuwbouwdeel daarvan kun je zeker 
de vraag stellen of de geboden kwaliteit (en dus de kosten) eigen-
lijk niet een hogere prijs rechtvaardigt. Als we niet uitkijken hou-
den we alleen nog maar woningen over die enerzijds te duur zijn 
(hoge huurtoeslagbijdragen) maar anderzijds te goedkoop (hoge 
onrendabele afboekingen)!

De principiële vraag blijft: hoe bepaal je als corporatie welke 
onrendabele investering je acceptabel vindt en wanneer het je te 
gortig wordt? Dat vergt een afwegingskader dat anders werkt dan 

in de commerciële sector. Een van de bouwstenen ervan wordt 
gevormd door het huurprijsbeleid. Vulperhorst wijdt er geen woor-
den aan, Aussems wel. Hij onderscheidt twee hoofdvarianten. In 
de eerste blijft de (maximale) hoogte van de huur van overheids-
wege gereguleerd, maar dat gebeurt in een vereenvoudigd stelsel 
waarin het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt vervangen 
door een koppeling aan de WOZ-waarde (de taxatie voor de onroe-
rendezaakbelasting). In de tweede variant, die de voorkeur van 
Aussems heeft, wordt de hoogte van de huren vrijgelaten en 
verdwijnt ook de huurtoeslag. In de plaats daarvan komt een syste-
matiek van normhuurquoten voor de doelgroep. Om die te realise-
ren zullen de bestaande huren veelal moeten worden verlaagd.

In de discussie over het huurbeleid moeten we ons niet bij voor-
baat rijk rekenen. De ruimte voor forse huurverhogingen – die 
door verschillende politieke partijen, bezuinigingswerkgroepen en 
adviesorganen met een zeker gemak wordt ingeboekt – lijkt me 
nauwelijks aanwezig. We hebben in Nederland inmiddels te ma-
ken met de hoogste woonlasten van heel Europa. En binnen de 

huursector lopen de totale woonquota (dus inclusief energie en 
gemeentelijke lasten) gemiddeld op tot boven de 40 procent. Dat 
komt niet omdat de huren bovenmatig zijn gestegen, dat zijn ze 
zelfs helemaal niet, maar vooral doordat de huursector steeds meer 
het toevluchtsoord (of zo men wil de gevangenis) voor lagere inko-
mens wordt. Het blijft in dat verband bizar dat scheefheid – een 
randverschijnsel dat eigenlijk alleen in het zich als emancipatie-
machine profilerende Amsterdam enige omvang heeft – als een 
probleem wordt beschouwd. Het werkelijke probleem is dat vrijwel 
iedereen die het zich een beetje kan permitteren intussen de koop-
sector heeft opgezocht. Wie achterblijft is een werkelijk schrik-
barend hoog percentage van z’n lage inkomen kwijt aan wonen of 
behoort tot de middeninkomens en dreigt te worden uitgerookt. 

Toch zijn we er niet met een pleidooi voor een status quo. Meer 
ruimte in het huurbeleid is nodig, een verbeterde marktwerking 
eveneens en uiteindelijk kan de goedkope huursector best wat 
kleiner worden in ruil voor een kwalitatief hoogwaardig en dus 
ook wat duurder prijssegment. De vraag is wel hoe we daar willen 
komen. 

Een redelijke huurprijs
Wat mij betreft geldt als eerste uitgangspunt dat de verhuurder de 
hoogte van de huur bepaalt, rekening houdend met zijn bedrijfs-
doelstellingen. Een particuliere verhuurder zal dan, neem ik aan, 
streven naar de hoogst haalbare huur in de gegeven marktomstan-
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digheden. Een sociale verhuurder doet dat principieel juist niét. 
Het huurbeleid maakt, net als het investeringsbeleid, deel uit van 
het primaire proces van de corporatie. Het is mijn stellige overtui-
ging dat je dat primaire proces op andere dan commerciële grond-
slagen moet stoelen. Zodra je als corporatie het prijsbeleid gaat 
richten op ‘de markt’, duurt het niet lang meer voordat ook de 
andere onderdelen van het corporatiebeleid zich daarop gaan rich-
ten – en dus niet meer op waar het om zou moeten gaan: de volks-
huisvesting. Woningcorporaties moeten de afwegingen die het hart van 
de organisatie raken niet op dezelfde manier gaan maken als commer-
ciële vastgoedondernemingen doen. Als ze dat wel doen verliezen ze hun 
bestaansrecht. 

Als het aan mij ligt stemmen corporaties de hoogte van de totale 
huursom af op de inkomsten die nodig zijn om de exploitatie een 
gematigd rendement op te laten leveren. Met dat uitgangspunt 

wordt de huurprijs per woning afgestemd op geboden kwaliteit, 
liefst op een enigszins geobjectiveerde manier. Modernisering is 
zeker nodig maar in de basis is het WWS zo slecht nog niet. De 
oppervlakte van de woning levert het grootste aandeel in de prijs 
en dat zal best overeenstemmen met het gevoel van de meeste 
huurders. Waar het met deze prijsbepaling mis kan gaan, is in de 
relatie tussen de stad, de rand en het ommeland. In het centrum 
van de stad is de ruimte beperkt en zijn de woningen dus klein. 
Naar de rand – en zeker daarbuiten – neemt de ruimte toe en de 
oppervlakte van de woningen ook. En zo ontstaat het verschijnsel 
dat een (grote) huurwoning in een minder gewilde naoorlogse 
buitenwijk duurder kan zijn dan een (kleine) huurwoning in het 
aantrekkelijke historische stadscentrum. Dat voelt vreemd, veroor-
zaakt ook ongewenste verschijnselen als onderverhuur en vergt 
reparatie. Maar wel eentje met aandacht voor de grenzen: wie de 
huurprijzen simpelweg aan de WOZ-waarde koppelt, moet ook 
accepteren dat lagere inkomens niet meer in het centrum maar 
alleen aan de rand van de stad kunnen wonen. Dat is over de hele 
wereld in vrijwel alle grote steden ook heel gebruikelijk, maar 
gelukkig hebben we dat in Nederland tot dusver weten te voorkomen.

In de voorkeursvariant van Aussems zijn er geen rijksregels meer 
voor de hoogte van de huren. Het vrije spel van vraag en aanbod 
doet hier het werk en dat is een aantrekkelijke gedachte. Om de 
betaalbaarheid voor lagere inkomens te waarborgen introduceert 
hij normhuurquoten die de huurtoeslagbijdragen vervangen. De 
corporatie is zodoende genoopt een lagere huur te vragen als het 
inkomen van de huurder daar aanleiding toe geeft. Zo wordt de 
huurprijsstelling (en ook de huurverhoging) mede afhankelijk van 
de hoogte van het inkomen; een gedachte die deze dagen behoor-
lijk populair is. Maar het is me niet duidelijk waarom. Afgezien 
van het punt dat je met een inkomensafhankelijk huurbeleid (met 
bijvoorbeeld hogere stijgingen voor inkomens boven € 43.000) 
wellicht meer inkomsten kunt binnenhalen (die vervolgens via een 
bezitsbelasting in ’s Rijks kas terechtkomen), kan ik eigenlijk geen 

voordeel verzinnen. Wel nadelen. Naarmate je de huur(verhoging) 
meer afhankelijk maakt van het inkomen nemen de prikkels om 
carrière te maken af. De armoedeval blijft nu beperkt tot de 
ontvangers van huurtoeslag, maar zodra je ook ‘scheefwoners’ in 
het traject van inkomensafhankelijke huren betrekt, zien ook de 
middeninkomens hun zuur- of welverdiende loonsverhoging in de 
kas van de verhuurder stromen. 

Het lijkt me wenselijk dat huurders veel meer dan nu belang 
krijgen bij een zo laag mogelijke huurprijs en dat ze vervolgens ook 
mogelijkheden krijgen om dat belang in de strijd te gooien. De 
huurtoeslag bevat, sinds in 1997 de trapsgewijze kwaliteitskortin-
gen zijn afgezwakt, maar weinig prikkels in die richting. Je merkt 
als huurder relatief weinig van prijsverhogingen, dus heb je ook 
relatief weinig belang om je daartegen te verweren. Dat belang 
neemt nog verder af naarmate er meer mensen onder de werkings-
sfeer van een inkomensafhankelijke huurprijs gaan vallen. Ik zou 
juist voor het tegenovergestelde willen pleiten. De huurprijs wordt 
door de verhuurder vastgesteld en de relatieve hoogte ervan is een 
afspiegeling van de kwaliteit van de woning. Een commerciële 
verhuurder zal de absolute hoogte bepalen aan de hand van de 
vraag-aanbodverhouding, een sociale verhuurder hanteert daarvoor 
redelijkheidsgrondslagen. De hoogte van de huurtoeslag maken 
we vervolgens minder afhankelijk van de hoogte van de feitelijke 
huur, dus meer afhankelijk van het inkomen. Inderdaad, een soort 
van voucher. En de huurder die een woning vindt met een lagere 
huur dan waar de hoogte van de voucher op is gebaseerd mag het 
verschil houden. Zo ontstaan gaandeweg ook in de sociale huur-
sector prijsonderhandelingen, terwijl we die met benaderingen 
waarin de huur op de WOZ-waarde of het inkomen wordt 
gebaseerd juist uitsluiten. 

Prijsbeleid afslanken, rechtsbescherming handhaven
In alle discussies over het huurbeleid valt mij één ding op: het gaat 
steeds over het huurbeleid van de rijksoverheid. Terwijl dat 
allemaal niet zo belangrijk is (beter geformuleerd: zou moeten 
zijn). Het Rijk verhuurt immers geen huizen. We moeten het 
hebben over het huurbeleid van corporaties. Zoals ik het zie, zou 
het huurbeleid van het Rijk alleen maar kaderstellend moeten zijn. 
Het bestaat van oudsher uit een huurprijsbeleid en een huur-
beschermingsbeleid. De eerste poot moet verder worden afgeslankt 
tot een redelijkheidsindicatie van de prijs en een maximering van 
de jaarlijkse verhoging, terwijl het tweede recht overeind moet 
blijven staan. De grote beweging hier achter: verhuurders moeten 
meer ruimte krijgen om een eigen huurbeleid te voeren en 
huurders moeten voldoende mogelijkheden hebben om tegen-
wicht te bieden. Rechtsbescherming van de huurders moeten we 
zeker handhaven, dat is in een gespannen markt noodzakelijk. 
Maar meer variatie in contractvormen (inclusief verschillende vari-
anten van huuraanpassing) moet er eveneens zeker komen. 
Contracten voor bepaalde tijd bijvoorbeeld, met consequenties 
voor de hoogte van de huur of de huurstijging. De essentie is hier 
dat ontspanning in de huursector moet kunnen leiden tot zakelijke 
onderhandelingen tussen huurder en verhuurder. Die onderhan-
delingen zijn wel gebaat bij een richtpunt. Dat kan in de vorm van 
een stelsel van referentiehuren die aangeven wat volgens de over-
heid een redelijke huur is. Zo’n ijkpunt voor wat kennelijk redelijk 
is verkleint de bandbreedte voor de onderhandeling en vergroot 
daardoor de kans op resultaat. Bindend moeten die referentie-
huren niet zijn: het moet verhuurders vrij staan om onredelijke prijzen 
te vragen en huurders moeten in staat zijn zich daar tegen te verweren. 

Beleid en uitvoering: niet scheiden maar verbinden
Even een uitstapje. Zoals ik het zie, is het ongemakkelijke gevoel 
dat we soms bij het functioneren van de corporatiesector ervaren 
geen gevolg van de verzelfstandiging maar van de boedelscheiding 
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die in het overheidsbeleid is doorgevoerd. Onder de vlag van het 
new public management werden beleid en uitvoering van elkaar ge-
scheiden (waarna de resterende coördinatieproblemen met de 
houtjes en touwtjes van allerhande prestatieafspraken weer aan 
elkaar werden geknoopt). Het gevolg van deze boedelscheiding 
was dat de belangen van overheid en corporaties tegengesteld 
konden worden. Dat zien we bijvoorbeeld in het huurbeleid, waar 
het politiek opportuun is om de huurverhogingen op nul te zetten 
terwijl daar, vanuit het belang van een evenwichtige prijs-kwaliteit-
verhouding, best anders over kan worden gedacht. Als we die 
belangen weer wat meer gelijkgericht willen krijgen, zouden we de 
huursombenadering, die ik eerder al van stal haalde, prima 
kunnen gebruiken. Toen die benadering nog deel uitmaakte van 
het rijksbeleid waren corporaties verplicht om bij nieuwbouw een 
bepaald percentage van de stichtingskosten toe te voegen aan de 
huursom. Wat mij betreft stoffen we die oude regel weer af. De 
corporatie mag de betreffende nieuwbouwwoning best tegen een 
lager rendementspercentage verhuren, maar de verhuur van 
bestaande woningen zal dan tegen een wat hoger percentage 
moeten plaatsvinden, zodat de benodigde huursom wordt binnen-
gehaald. Dat zorgt voor een evenwichtiger huuropbouw en maakt 
de nieuwbouw ook minder afhankelijk van de verkoopkasstroom. 
En vooral: het maakt onze beleidsbepalers duidelijk dat een 
omvangrijke sociale nieuwbouw geen kwestie van ‘gewoon even 
afboeken’ is. 

De voorstellen van Aussems om de huurtoeslag af te schaffen en 
een huurquotebenadering te introduceren die de betaalbaarheid 
moet waarborgen, moeten in dit licht ook kritisch worden beke-

ken. Ze openen immers voor het Rijk de mogelijkheid om aan de 
knoppen van de huurquoten te draaien en zo op kosten van de 
verhuurders goede sier te maken met lage huurquoten voor 
minder draagkrachtige huishoudens. Zo’n afwentelpolitiek wordt 
voorkomen als corporaties en overheid allebei opdraaien voor de 
kosten van betaalbaar wonen. Redelijke huren, waarvan de hoogte 
lager is dan ‘de markt’ wellicht aankan maar de relatie met de 
geboden kwaliteit herkenbaar is, vormen dan de objectgebonden 
bijdrage van de corporaties. En een subjectgebonden bijdrage, 
waarvan de hoogte afhankelijk is van kenmerken van het huishou-
den in kwestie, komt voor rekening van het Rijk. De kunst van een 
evenwichtig volkshuisvestingsbeleid zit in het uitbalanceren van de be-
langen en bijdragen van álle betrokken partijen. 

De bewoner als opdrachtgever
Het is wenselijk de positie van de huurder veel sterker te maken 
zodat de bewoner écht de opdrachtgever van de corporatie wordt. 
Dat is geen kwestie van allerhande overlegbepalingen of voor-
drachtszetels maar een zaak van individuele en gezamenlijke rech-
ten. Een kooprecht voor huurders – zoals Aussems, het verkie-
zingsprogramma van GroenLinks én het nieuwe kabinet voorstel-
len – past daar prima bij. Een verkoopplicht voor corporaties klinkt 
al een stuk minder wenselijk, hoewel we voor een uitverkoop van 
de sociale huursector niet bang hoeven te zijn. De corporatie zal er 

immers toch voor zorgen dat huren een aantrekkelijk alternatief 
is? Het lijkt me dat het rijksbeleid ook best wat meer vrijheid kan 
bieden in de prijsstelling, die nu (met wat kortingsmogelijkheden) 
een directe afgeleide is van de marktprijs. Het blijft immers wrang 
dat eigenwoningbezitters het afgelopen decennium zonder inspan-
ning (want veroorzaakt door een lage rente en economische voor-
spoed) konden profiteren van de waardestijging van hun woning, 
terwijl huurders – met een lager inkomen en nauwelijks vermogen 
– door diezelfde conjunctuurbeweging de koopsector uit beeld 
zagen raken. Nog sterker, diezelfde beweging maakte de corpora-
ties vermogend, waardoor we nu beschikken over een stapel 
rapporten die huurverhogingen bepleiten waarmee het Rijk zijn 
kas kan vullen. Hoe cynisch wil je het hebben? Kooprecht voor 
huurders dus, en dan tegen een prijs die natuurlijk een goede af-
spiegeling is van de waarde van de woning – maar dat is niet 
hetzelfde als de prijs die ontstaat als overijverige hypotheekvertrek-
kers, een lage rente en fiscale aftrekmogelijkheden elkaars effect 
versterken. 

Wat mij betreft gaan we vervolgens nog een paar flinke stappen 
verder. We verlagen de kwaliteitseisen waar Aussems zo begrijpe-
lijk tegen fulmineert. Want verlaging van die eisen betekent  
verruiming van de mogelijkheden om van een ‘krot’ een ‘paleis’ te 
maken; dat is waar het om gaat. We maken het door Vulperhorst 
genoemde ‘recht op ongestoord woongenot’ voor de rechter  
afdwingbaar. En we geven de bewoners van een complex het recht 
om zélf de afweging te maken tussen het niveau van uitrusting en 
onderhoud en de huurprijs die ze daar voor over hebben. Daarna 
geven we diezelfde bewoners het recht om een beheerofferte  
aan te vragen bij een andere corporatie en de mogelijkheid over te 
stappen als die betere prestaties levert. Of nog verder: bewoners 
mogen het eigendom van het complex tegen een gematigde prijs 
verwerven zodat er kleinschalige buurt- en bewonerscorporaties 
ontstaan. Ik weet het wel, de haken en ogen zijn talrijk. Maar waar 
het me om gaat is dat we in de volgende fase van de verzelfstandiging de 
besturing van de corporatie veel meer aan de bewoners overlaten. µµ
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