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ken  worden alleen maar zichtbaar door te 
weten dat ze er zijn en ze steeds opnieuw 
te bespreken. Wij zien zeker tien dode 
hoeken. Zij hebben vooral betrekking op 
de mensen die het toezicht uitoefenen en 
gaan daarmee over houding en gedrag. 

Dode hoeken van bestuurder(s)
De bestuurder neemt uiteraard een pro
minente plek in. Zijn handelen vormt de 
basis voor het toezicht. Daarom is het van 
groot belang dat de raad van commissaris

sen zijn bestuurder min of meer kan lezen. 
Niet alleen inhoudelijk: wat vindt hij en wat 
streeft hij na? Maar ook: wat beweegt hem? 
En: hoe goed kent hij zijn eigen beperkin
gen? Wat zijn z’n zwakheden? Commis
sarissen moeten scherp kunnen reflecteren 
op denken en handelen van de bestuurder 
en hem aan durven spreken op zijn sterke 
en zwakke kanten.

Solisme
Bestuurders van woningcorporaties (vaak 
is het er maar één) opereren vaak (een
zaam) in hun eigen bestuurlijke wereld. 
Zij zoeken niet altijd de verbinding tussen 
hun eigen dagelijkse praktijk en die van de 
organisatie en de medewerkers. Vaak zijn 
zij de belangrijkste schakel naar de externe 
partners en doen ook dat alleen. Wordt 
door commissarissen goed in de  gaten 
 gehouden of bestuurder alle belangen 
weegt en bij zijn afwegingen betrekt? En 
dat hij zich niet isoleert? Een goede com
missaris waakt ervoor dat een bestuurder 
in het isolement raakt.

Ambities
Bestuurders hebben (terecht) vaak ambities. 
Maar dat hoeven niet altijd de beste ambi
ties voor de organisatie te zijn. Passen de 
ambities van de bestuurder en de corporatie 
wel bij elkaar? Wie houdt in de gaten dat de 
match goed is tussen ambities van en voor 
de organisatie en de persoonlijke ambities 
van de bestuurder? Slaat een  bestuurder 
niet op hol met zijn ambities? En is hij in 
staat waar te maken wat hij wil? Vragen die 
commissarissen behoren te stellen. 

Bedrijfsblind
Bestuurders zitten vaak lang op dezelfde 
positie. Een paar jaar geleden was een 
corporatie directeur rond de vijftig, tien jaar 

in functie en niet van plan meer van baan 
te veranderen. Zij zijn vergroeid met hun 
 organisaties en kennen het speelveld door 
en door. Routineus handelen ligt op de loer. 
Dat verhoogt de kans op bedrijfsblindheid: 
worden risico’s wel onderkend? Worden 
nieuwe kansen gepakt? Wie  beoordeelt of 
de bestuurder fris blijft en openstaat voor 
nieuwe ontwikkelingen? Juist de scherpte 
van commissarissen is hier nodig.
De spiegel voor deze dode hoeken van de 
bestuurder moet worden voorgehouden 

door de raad van commissarissen. Zij moe
ten mechanismen ontwikkelen en een stijl 
hanteren die de bestuurder ‘bij de organi
satie houden’.

Dode hoeken van de commissarissen
Als interne toezichthouder speelt de raad 
van commissarissen zijn rol niet goed, 

als die afstandelijk en vol van vertrouwen 
wordt uitgevoerd. De raad van commissa
rissen moet weten waar de eigen dode hoe
ken zitten, anders kan het toezicht onvol
doende worden uitgevoerd. 

Te vriendschappelijk
Commissarissen zijn vaak wat oudere, 
betrokken mensen die hun sporen elders 
verdiend hebben. Zij staan op goede voet 
met de bestuurder en gaan prettig met 
 elkaar om. Commissarissen moeten echter 
strenge vrienden zijn. Het vriendschappe
lijke staat te vaak op de voorgrond en het 
strenge wordt vergeten of om de lieve vrede 
achterwege gelaten. 

Te weinig kennis
De wereld waarin corporaties opereren is 
steeds ingewikkelder geworden. Alleen 
 woningen verhuren en af en toe een blok 
nieuwe bouwen is er niet meer bij. De or

ganisaties zijn breder, groter en profes
sioneler geworden. Vooral financiën en 
projectontwikkeling zijn zeer specifieke 
vakgebieden geworden. Om daar effectief 
op te kunnen toezien, eist meer dan alleen 
algemene kennis en lange bestuurlijke  
ervaring. 

Te weinig eigen rol
We zien maar weinig raden van commis
sarissen zelf bepalen welke rol zij richting 
de buitenwereld, de bestuurder en de or
ganisatie willen innemen. Te veel wordt de 
bestuurder gevolgd. Heeft de raad zelf con
tacten met de gemeente? Of met andere be
langhebbenden? Hoe voorkomen zij dat zij 
afhankelijk zijn van de informatie van de be
stuurder en zijn beeld van de werkelijkheid?

Gekleurde info
De raad van commissarissen heeft een aan
tal informatiebronnen. De bestuurder en 
de accountant zijn daarbij de belangrijkste. 
Zorgt de raad van commissarissen voor 
voldoende aanvullende informatie? Wordt 
regelmatig gecheckt of de verkregen infor
matie juist is? Er is veel nodig voordat een 
raad van commissarissen zelf op onder
zoek uitgaat in aanvulling of in de plaats 
van aangereikte informatie vanuit de orga
nisatie. Men vertrouwt de (informatie van 
de) bestuurder vaak blindelings. Niet altijd 
is dat terecht.

De rol van de accountant
Commissarissen gaan er vaak vanuit dat de 
accountant aan hen een goed beeld van de 
werkelijkheid geeft. De accountant wordt 
benoemd door de commissarissen en staat 
ten dienste van hun functioneren. Dat 
wordt vaak vergeten. Een scherpe accoun
tant is onontbeerlijk voor een goede raad 
van commissarissen.

Dode hoeken in het externe toezicht 
In het wettelijke externe toezicht zien wij 
twee dode hoeken. De timing van het toe
zicht (achteraf). En de afhankelijkheid van 
de door de corporatie zelf aangeleverde in
formatie.

Afhankelijkheid van aangeleverde informatie
Het toezicht is te veel gebaseerd op de aange
leverde informatie van de corporatie zelf. Als 
er iets aan de hand is, wordt dit pas in een 
laat stadium ‘ontdekt’. Goed toezicht 

De dode hoeken van 
woningcorporaties

Als er de afgelopen jaren bij corporaties 
iets mis gaat, is dat meestal om een van 
de vijf volgende redenen.
1.  Er is ruzie tussen bestuurder en raad 

van commissarissen (dat komt zeer fre
quent voor, maar heel af en toe loopt 
het uit de hand en ontstaat een situatie 
waarin de minister ingrijpt).  

2.  Er zijn frauduleuze activiteiten van mede
werker(s), bestuurder(s) en/of  leden van 
de raad van commissarissen (zoals bij 
PWS in Rotterdam of SWZ in Zwolle).  

3.  Er wordt gebruikgemaakt van (te) com-
plexe financiële producten (zoals bij Ves
tia).

4.  Er zijn (te) grootschalige en (te)  complexe 
projecten (zoals de universiteitscampus 
van Servatius).

5.  Er is sprake van activiteiten buiten het 
werkterrein (de aankoop en renovatie van 
de ss Rotterdam door Woonbron).

Ruzie en fraude komen voor in alle sec
toren. Zelfs bij de beste familiebedrijven, 
zullen we maar zeggen.  Toezichthouders 
moeten telkens blijven proberen de 
mogelijk heden om fraude te kunnen 
 plegen zo klein  mogelijk te houden. En 
bij ruzies moeten ze meesters zijn in het 
 deescaleren. 
Het nemen van te grote risico’s is een 
tweede categorie. Die risico’s worden voor
al zichtbaar bij complexe financieringen 
en/of complexe projecten. Beide kunnen 
 zorgen voor grote risico’s in de bedrijfsvoe
ring en vermogenspositie van corporaties. 

Het vereist optimale alertheid van de mede
werkers, maar vooral ook van de toezicht
houders. Wat gebeurt er precies? Welke 
risico’s worden daarmee genomen? En zijn 
die te beheersen?   
De laatste categorie waar het mis kan gaan, 
kan zich voordoen wanneer een corporatie 
zich te ver buiten het werkterrein van de 
volkshuisvesting begeeft. Dat zien wij voor
al als een maatschappelijk vraagstuk: wie 
bepaalt wat een corporatie wel en vooral 
ook niet mag doen?

Hoger risicoprofiel 
De afgelopen jaren lijkt het risicoprofiel 
van corporaties toegenomen (zie het sche
ma). Eenvoudige beheerders zijn er bijna 
niet meer.
Effectief omgaan met incidenten en het 
voorkomen van nieuwe, vereist een con
stante blik van alle partijen die bij het 
toezicht betrokken zijn op de mogelijke 
dode hoeken. Alleen al weten dat er mo
gelijk dode hoeken zijn en welke dat zijn, 
maakt alle partijen alerter. Deze dode hoe

‘Dode hoeken worden alleen  
zichtbaar door te weten dat ze er zijn  
en ze steeds opnieuw te bespreken’

Incidenten bij woningcorporaties zullen zonder twijfel altijd blijven voorkomen. 

Meer regels zullen dat nooit helemaal verhelpen, hoezeer we de regels telkens 

ook weer verfijnen. Met het systeem van toezicht op woningcorporaties is 

eigenlijk niets mis. Incidenten ontstaan meestal als resultaat van menselijk 

handelen. Daarmee zullen we dus moeten leren leven, maar we zullen wel 

steeds alert moeten zijn op dode hoeken die ruimte bieden voor ontsporingen.

door Lenny Vulperhorst*
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Schema: Risicoprofiel van woningcorporaties

‘Er zijn minstens tien dode hoeken’
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moet zelf ook ‘op zoek’. Bijvoorbeeld door 
steekproeven te houden, door standaard elk 
jaar een aantal audits bij corporaties uit te 
voeren, zelf een deel van de boeken door te 
lichten, zelf met betrokkenen te praten (in
tern/extern) of door als toezichthouder zelf 
de accountant de maat te nemen. Daar wordt 
het toezicht scherper en duidelijker van.

Voornamelijk reactief toezicht
Deze dode hoek hangt natuurlijk nauw met 
de eerste samen. Achteraf is er weinig meer 
te veranderen en is het kwaad al geschied. 
Wanneer de externe toezichthouder actief 
eigen onderzoek doet en niet in eerste in
stantie alleen op de jaarresultaten reageert, 
zou al een forse verbetering gemaakt kun
nen worden.

Het externe toezicht kan zeker verbeterd 
worden. Het gaat daarbij niet zozeer om 
meer regels maar om betrokkenheid: er 
dichter en directer ‘op zitten’.

De dode hoek van maatschappelijke 
verantwoording
Een van de onderwerpen waar het mis kan 
gaan, zijn de activiteiten die de corporatie 
uitvoert. Passen de activiteiten en/of projec
ten in de volkshuisvestelijke taakopvatting? 
Die vraag is meestal niet zo eenvoudig te 
beantwoorden. Daarom is het noodzakelijk 
keuzes uitgebreid te bespreken en te delen 
met huurders en maatschappelijk belang

hebbenden. De afgelopen jaren is de vraag 
actueel geworden van wie de corporatie nu 
eigenlijk is en wie bepaalt waar het vermo
gen voor wordt ingezet. Hoe zit het met de 
maatschappelijke lokale verankering? Wie 
bepaalt de koers van de corporatie eigenlijk? 
Het maatschappelijk toezicht is nu geen 
groot agendapunt. Maar is het terecht dat 
we ons minder druk maken over de maat
schappelijke prestaties van de corpora
tie? Wie bepaalt dat een corporatie meer 

in jongerenhuisvesting investeert dan in 
ouderen huisvesting? Of meer in leefbaar
heid dan in verlaging van de huren? Wat 
ons betreft is dat het enige structurele 
vraagstuk van het toezicht: het ontbreken 
van effectieve maatschappelijke verant
woording. De rest is mensenwerk. µµ

*Lenny Vulperhorst is adviseur Andersson  
Elffers Felix in Utrecht.

Seminar: meer overheidSregulering  
of meer marktwerking voor corporatieS?

Na hun brutering in de jaren negentig staan de corporaties opnieuw op een kruispunt: 
er is meer (financiële) disciplinering nodig. Moet die van de overheid komen (meer 
regels) of van de markt (meer marktwerking)? Daarover organiseert Building Business 
op woensdagmiddag 5 september een seminar voor bestuurders en toezichthouders 
van corporaties, wethouders, financiers, vastgoedbeleggers, accountants en advi-
seurs. Sprekers: Mark Frequin (dg WWI, ministerie BZK), Marc Calon (Aedes), Coen 
Teulings (Centraal Planbureau), Ronald Paping (Woonbond) en Arnoud Vlak (lector 
Hogeschool Rotterdam). Zij onderbouwen wat zij denken dat er in de komende tijd 
met de corporaties gaat gebeuren, en wat zij vinden dat er moet gebeuren. (Finan-
ciële) disciplinering heeft alles te maken met de financiële structuren en werkvelden 
van corporaties, met de efficiency van de bedrijfsvoering, en met de kwaliteit van het 
interne en extern toezicht. Reflecties van Bert Wijbenga (Woonbron) en Ella Vogelaar 
(oud-minister VROM). Gesproken column: Lenny Vulperhorst (AEF). Middagvoorzit-
ter is Dirk Brounen (hoogleraar vastgoedeconomie Tilburg). Meer info en aanmelden: 
www.buildingbusiness.com/seminars.

De gemeente Amsterdam wil serieus werk 
maken van zelfbouwen. Wethouder Maarten 
van Poelgeest mikt op de realisatie van duizend 
tot twaalfhonderd woningen in particulier 
opdrachtgeverschap per jaar. Kan zelfbouw de 
bouwproductie weer op gang brengen? Wordt 
dit het bouwen van de toekomst?

“Zelfbouw kan helpen om beweging te krijgen 
in de woningmarkt en je moet het dan ook 
zeker niet nalaten. Toch blijft het een oplossing 
voor een klein deel van de markt, het is zeker 
niet hét alomvattende antwoord. Slechts een 
heel klein percentage van de consumenten 
is op zoek naar puur particulier opdracht-
geverschap. De aanbodgestuurde markt is 
verleden tijd, en terecht, maar particulier 

opdrachtgeverschap ligt wel helemaal aan 
het andere eind van het spectrum. Daar 
tussen in ligt een scala aan oplossingen waar 
de meeste particulieren in mijn ogen veel 
meer behoefte aan hebben. 
Als ontwikkelaar moet je zorgen dat je 
 consistent en vanuit betrokkenheid commu-
niceert met de klant; het gaat per slot van 
rekening om hun woning. Maar bouwen is 
en blijft een vak, opdrachtgeverschap vereist 
specifieke kennis, en de meeste particulieren 
kunnen en willen niet zonder professionele 
begeleiding. De meeste consumenten willen 
betrokken worden bij het traject, maar de 
mate waarin hangt af van de aard van de 
doelgroep, de locatie en het product. Wij 
hebben ervaring met collectieve opdracht-
gevers die vanaf het eerste begin heel nauw 

betrokken zijn bij iedere stap die er gezet 
wordt. Ze hebben een heel duidelijk beeld 
van hun wensen en van het eindresultaat, 
maar ook zij beschikken vaak over te weinig 
kennis en tijd om de rol van opdrachtgever 
volledig op zich te nemen. Het is onze rol 
om hen met onze deskundigheid ter zijde te 
staan. Wij noemen dat begeleid particulier 
opdrachtgeverschap. 
Ten slotte ben ik ook van mening dat het 
raadzaam is om particuliere opdrachtgevers 
duidelijke richtlijnen te geven voor het ont-
werp van hun woning. Te veel vrijheid leidt 
niet tot de mooiste resultaten als je het op 
locatieniveau bekijkt. Voor de waarde van de 
woning is de wijk als geheel van belang: de 
kwaliteit van het gebied kan waarde toe-
voegen of daar afbreuk aan doen.”

Opinie erik nieuwenBurg, 
DIRECTEUR SPECIALE PROJECTEN BOUWFONDS ONTWIKKELING

Op een website worden bouwprestaties 
ook voor de klant zichtbaar


