
‘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.
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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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