
 

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 
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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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het werkterrein gediscussieerd en 

te weinig over de inhoud
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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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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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