
 

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 

Met de verzelfstandiging van de 
volkshuisvesting is het uiteindelijk 

toch niet goed gegaan
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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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