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1. Opzet van de notitie
Deze notitie belicht de bedrijfsmatige ontwikkeling van corporaties in relatie tot die in het
bedrijfsleven. Daarvoor beschrijven we kort de ontwikkeling die corporaties de afgelopen
decennia hebben doorgemaakt, hoe daar extern en intern tegenaan wordt gekeken en we
leggen het verband met de bedrijfskundige ontwikkeling in het commerciële
bedrijfsleven.
De strekking is dat corporaties sinds de tweede wereldoorlog zich ontwikkeld hebben
binnen het regiem van strikte overheidsregelgeving, die – na de brutering en voor wat
betreft de bedrijfsvoering – wordt ingeruild voor een proces van professionalisering,
waarbij de corporaties dezelfde problemen ervaren als het bedrijfsleven, maar dan in een
veel korter tijdsbestek, waardoor de (normale en altijd manifeste) interne weerstand
tegen transformatie groot is. Dit aspect gevoegd bij het feit dat het management van
deze – op zich ingewikkelde en complexe bedrijven – vooral geselecteerd zijn op hun
kennis en ervaring met het primaire proces, zorgt ervoor dat het transformatieproces
met vallen en opstaan verloopt.
Een vaak gebruikt argument, om te verklaren waarom corporaties niet doeltreffend of
doelmatig zouden zijn, is dat de tucht van de markt niet werkt (Blanchard 1994). Macroeconomisch is dat een valide constatering (gebaseerd op onderzoek), maar dat betekent
nog niet dat de introductie van tucht – op welke manier dan ook – een niet goed
functionerend bedrijf goed zal laten functioneren.
Veel corporaties zijn in hoge mate geïnteresseerd in de bedrijfsmatige verbetering en
ontwikkeling van hun bedrijf, maar de kennis om dat goed te doen ontbreekt. Een
mitrailleur, kanon of zweepje zal die goed willende corporatie niet plotseling van die
kennis voorzien. Het zal juist een tegengestelde reactie veroorzaken en de weerstand
tegen verandering vergroten. De oplossing die wel werkt is vertrouwen schenken, kennis
geven over hoe die weerstand kan worden doorbroken en hoe een organisatie
bedrijfsmatig kan transformeren.
De verklaring waarom bedrijven (lees corporaties) niet of onvoldoende meegaan met de
veranderingen in hun omgeving biedt een goede ingang om bedrijven (lees corporaties)
tot ander gedrag te kunnen bewegen. Uiteraard helpt druk en tucht, maar begrip voort
die weerstand – en hoe die te doorbreken – is een betere ingang. Vandaar dat deze
notitie met dat aspect begint.

Samenvattende conclusie
Het antwoord op de vraag of corporaties zich voldoende bedrijfsmatig ontwikkelen, is dat
zij onvoldoende reageren. Corporaties presteren en professionaliseren, maar niet alle
verbeteringen beklijven. Dat duidt erop medewerkers niet echt meegaan met de
beleidslijn van de directie. De kritiek van derden op de prestaties van corporaties, tekent
corporaties als re-actieve bedrijven. Dit strookt met het beeld van directeur/bestuurders
van corporaties die (willen) veranderen en vechten tegen de kenmerken van de reactieve organisatie. Het blijkt echter ook dat – als wordt doorgezet – dat succesvol
uitpakt voor de corporaties. In de zin van betere prestaties door de corporatie en een
hogere waardering voor die corporaties.
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2. Weerstand tegen veranderen
Dit hoofdstuk gaat specifiek in op het gedrag van bedrijven die onvoldoende reageren
op veranderingen in hun omgeving.
In het januarinummer 2006 van Safe laat scheidend Robecoman
en beursgoeroe Jaap van Duijn weten dat hij het betreurt dat
men zo risicomijdend is geworden. Het avontuur is eruit. Men
timmert het land dicht en is alleen maar bezig met behouden en
het elimineren van afwijkingen. Dat is volgens Van Duijn logisch
omdat velen het goed hebben en de prikkel om in beweging te
komen daardoor ontbreekt. Volgens hem wordt het proces om de
status quo te handhaven gevoed door de toenemende
inkomensverschillen, stijgende topsalarissen en het elkaar
toespelen van de bal. Een cultuur die blijft bestaan ondanks dat
het fenomeen jarenlang door de pers onder de aandacht wordt
gebracht (zie ook de resultaten van de onderzoeken naar de
inkomens van bestuurders van ondernemingen door de Vereniging van Effectenbezitters
en de Volkkrant in de Volkskrant van 9 juni 2007; Niemand wil salarisrace stoppen; elke
aandeelhouder heeft een andere reden om voor nog hogere inkomens van bestuurders te
stemmen). Van Duijn geeft als verklaring dat mensen met elkaar moeten onderhandelen,
zonder dat ze zelf de gevolgen ervan ondervinden. De voorzitter van de Raad van
Commissarissen onderhandelt met de bestuurder over zijn salaris. De commissaris hoeft
het salaris niet zelf te betalen, voor de winst maakt het hoegenaamd niets uit en bijna
niemand merkt er iets van. De prikkel ontbreekt, hooguit beperkt het normbesef, er is
geen evenwicht en dus faalt de marktwerking.
Met Van Duijn is Geert Mak van mening dat inzet voor de
publieke zaak, puur omwille van de publieke zaak, niet past in
een cultuur van doelbewuste vluchtigheid. Binnen sommige
leidinggevende kringen in de private en de semi-publieke sector
is een mentaliteit ontstaan die sterk doet denken aan de
regenteske uitwassen van de 18e eeuw. De beloning staat in geen
verhouding meer tot de feitelijke werkzaamheden en de bereikte
resultaten. Falen wordt zelden of nooit meer gestraft. Met
marktwerking heeft dit alles niets meer van doen. Benoemingen
zijn net als in de 18e eeuw, in de meeste gevallen een kwestie
van netwerken en regentenklieken die elkaar de bal toe schuiven
(Mak 2007).
Nog een voorbeeld. Nu uit de Verenigde Staten. Lee Iacocca
schreef in 1984 een bestseller in de verenigde Staten over
leiderschap (Iacocca, an autobiography) en hoe hij Chrysler
redde, nadat hij door Henry Ford II bij Ford was ontslagen. Met
de verkiezingen van de opvolger van Bush in het vooruitzicht
schrijft hij begin 2007 een nieuw boek. Het is vooral een
aanklacht tegen het leiderschap van Bush, waarbij hij zich
afvraagt – in het verlengde van Van Duijn – Where have all the
leaders gone? Het boek is gestructureerd rond de negen C’s van
leiderschap, waarvan een aantal hierna terug komen, als het gaat
over het leiderschap van managers van bedrijven die
geconfronteerd worden met grote veranderingen in hun
omgeving. Curiosity, en het belang om naar mensen te luisteren
die een ander geluid laten horen. Creativity, het vermogen van leiders om buiten de
gebaande paden te zoeken naar oplossingen en verandering te bewerkstelligen.
Communicatie, de werkelijkheid onder ogen durven zien en de waarheid vertellen.
Character, het verschil tussen goed en kwaad weten en er voor uit durven komen.
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Courage, beslissingen nemen en uitvoeren die goed zijn voor het bedrijf, maar
persoonlijk verlies kunnen betekenen. Conviction, werkelijk iets willen bereiken, een
concreet doel voor de onderneming willen realiseren. Charisma, het vermogen om
mensen te inspireren, zodat ze de leider vol vertrouwen willen volgen, ook al is de
uitkomst (nog niet bekend. Common sense, kunnen redeneren. Competent, niet allen
zelf als leider, maar ook een leider die competente managers om zich heen weet te
verzamelen, die kritisch zijn, en zijn zwakke punten compenseren. Kortom, geen ja
knikkers, maar mensen die negen C’s als managerskwaliteit hebben. En daar schort het
aan. Net als Van Duijn constateert Iacocca de managerscultuur, van steeds stijgende
topsalarissen en het elkaar toespelen van de bal. Van risico’s vermijden en de waarheid
niet vertellen, want dat is gevaarlijk en wordt afgestraft. Hij noemt de uitzondering als
het gaat om de oorlog in Irak. John Murtha, congreslid voor de democraten,
voorstemmer voor de oorlog, herziet na drie jaar zijn beslissingen en pleit ervoor om de
troepen terug te halen (zie ook hierna). Hij wordt door de Bush-regering als nietvaderlandslievend afgeschilderd. Iacocca staat in zijn analyse niet alleen. Recent stelt
ook Al Gore zich in zijn boek Assault on Reason zich de vraag hoe het komt dat er geen
debat is, geen discussie over wezenlijke zaken (Gore 2007). Hij schrijft het toe aan een
alom tegenwoordige cultuur van bewustzijnsvernauwing, gedraai van politici en hun kliek
van raadgevers en de oppervlakkigheid van de media.
De analyse van Van Duijn, Iacocca en Mak is simpel en herkenbaar. Bovendien zien we
de voorbeelden steeds vaker opduiken. Wat te denken van het regeerakkoord, om de
effecten van de hypotheekrenteaftrek niet te onderzoeken, of de oorlog in Irak en de
Nederlandse betrokkenheid daarbij niet te analyseren? Men wil blijkbaar niet leren van
zijn fouten. De redenering is steeds: we hebben het goed, het wordt niet beter, we
moeten behouden wat we hebben, geen risico’s nemen, kop in het zand, mond dicht en
de status quo koste wat kost behouden. En dat terwijl de oplossing eenvoudig is, maar
wel even doorbijten betekent. Want volgens Van Duijn, Mak en Iacocca ligt de oplossing
in het wèl nemen van risico’s en de hamvraag stellen; waar willen we ons op richten, wat
zijn dan de prioriteiten en hoe gaan we met elkaar om? Want als we weten wat we willen
bereiken dan kunnen we de weg erheen ook ontdekken.

2.1. Organisatie-ontwikkeling versus organisatie-transformatie
Deze paragraaf gaat het over weerstand tegen veranderen. Weerstand wordt gezien als
normaal menselijk gedrag, dat je daarom mensen niet kan verwijten, maar dat wel
desastreuze gevolgen heeft. We volgen de ontwikkeling de afgelopen decennia van het
denken over weerstand tegen veranderen. Het is een zoektocht om die weerstand beter
te kunnen begrijpen, met als doel een aanpak te vinden om die weerstand te doorbreken.
De benadering van het management van bedrijven is eind jaren
zeventig fundamenteel veranderd. Tot die tijd is de insteek vooral
doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis ligt bij Frederick
Taylor en is te zien als een wetenschappelijke benadering van
het management. De blik is tot dan gericht op het (primaire)
productieproces en de relatie van de onderneming met zijn
omgeving. Met Peters & Waterman verandert dat begin jaren
tachtig. Zij wijzen erop dat niet buiten maar binnen het bedrijf de
zaken liggen die van belang zijn voor het succes van het bedrijf.
Die benadering is terug te vinden en wordt overgenomen in de
algemene managementliteratuur door Mintzberg (strategie,
1979), Deming (planning & control, 1982), Kaplan (balanced
scorecard, 1983 en 1992) en Porter (concurrentie, 1985). Het betekent ook dat er ruimte
en begrip komt voor de menselijke factor (Mc Gregor, 1960; Handy, 1976; Deal &
Kennedy, 1982) en de relatie met kennis- en organisatieontwikkeling (Toffler, 1980;
Drucker, 1983; Senge 1990).
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Over de omslag van product- naar mensgericht ondernemen
publiceert John Adams (1984) in zijn boek Transformatie. In het
voorwoord spreekt hij (als organisatieadviseur) zijn zorgen uit
over de toekomst van de wereld. Het is de tijd van het Rapport
van de Club van Rome (Meadows, 1972) en hij constateert met
hen dat slechts weinig mensen zich ook maar iets aantrekken van
de onvermijdelijke afgrond waar de mensheid op afstevent. Het
heeft alles te maken met machteloosheid en hij ziet parallellen
met de wijze waarop mensen op individueel niveau wel of niet
willen of kunnen veranderen. In zijn praktijk (programma's voor
het bevorderen van de gezondheid en het beheersen van stress)
concludeert hij dat als mensen zich als onschuldig slachtoffer zien
in een vijandig universum, zij zich dus onmogelijk in staat achten daaraan zelf iets te
doen. Zijn aanpak richt zich vervolgens op het doorbreken van dat beeld en mensen
zichzelf verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen situatie. Lukt dat, dan zijn
individuen bereid hun gedrag op het gebied van eten, drinken, roken en bewegen te
veranderen. En niet zomaar, niet een beetje, maar fundamenteel. Dat is dan geen
ontwikkeling meer te noemen, maar een transformatie. Adams ziet dat als een nieuw
paradigma, dat ook toepasbaar is op organisaties en zelfs op de hele wereld. Hij heeft
het dan over organisatietransformatie en niet meer over organisatieontwikkeling.
De vraag is hoe een organisatie moet veranderen van een systeem dat enkel reageert op
zijn omgeving en tracht te behouden wat is, tot een organisatie die met zijn tijd mee
gaat. Nelson & Burns hebben daarvoor een model ontwikkeld, waarin ze de verschillende
stadia van ontwikkeling van een organisatie beschrijven. De situatie waarin de
organisatie niet fundamenteel verandert, noemen ze een re-actieve organisatie. Een
dergelijke organisatie leeft in het verleden en teert op oude successen. Er is geen
gezamenlijk doel en daardoor weet men niet of men iets bereikt heeft, of dat het juist
veel beter had gekund. Daardoor ontbreekt de positieve stimulans die verbonden is met
het halen van moeilijke prestaties. In re-actieve organisaties lijkt de organisatiestructuur
helder, maar in wezen werken onderdelen elkaar tegen, er zijn veel zaken vastgelegd en
er wordt druk gerapporteerd en planningen constant naar beneden bijgesteld. De mensen
die er werken zijn niet enthousiast, de 9 tot 5 uur mentaliteit heerst, men is
pessimistisch en wantrouwend en het is zelfmoord om je nek uit te steken. Er is geen
bereidheid om te veranderen, omdat dan de spelregels wijzigingen en dat geeft
onzekerheid.
Een re-actieve organisatie veranderen in een organisatie die wel mee gaat met zijn tijd,
is niet eenvoudig. Een dergelijke organisatie geeft antwoord op alle punten die hiervoor
zijn genoemd en die elkaar in negatieve zin versterken. Het begint met een duidelijk doel
en dan niet een doel dat enkel met het behoud van de organisatie te maken heeft. Een
dergelijk doel moet door de leden gedeeld worden en gezamenlijk worden vertaald in
activiteiten en planningen. De nadruk ligt op gezamenlijk, zodat begrip en betrokkenheid
kan ontstaan. De nadruk komt op het heden te liggen, op coördinatie en teambuilding.
Veel hangt daarbij af van de stijl van leidinggeven, die in deze fase rekening moet
houden met de behoeften van de medewerkers. Nelson & Burns verwijzen daarbij naar
het model van Situationeel leiderschap zoals dat door Hersey & Blanchard is ontwikkeld
(1982, 1996). Duidelijke doelen, coaching, motivatie, belonen van prestaties en positieve
feedback zorgen voor een productieve organisatie, maar het is nog maar de basis voor
een nog betere organisatie, namelijk een organisatie die pro-actief is.
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Het model van Nelson en Burns
Topprestaties
Pro-actief
Management aspect
Reactief
Tijd
Verleden
Doel
Overleven
Planning Rechtvaardiging
Veranderingsmethode Bestraffend
Management Schuldvraag
Structuur
Verdeeld
Oriëntatie Egocentrisch
Motivatie Pijn vermijden
Ontwikkelingsfase
Overleven
Communicatiemethode Opgedrongen
Leiderschapsstijl
Dwingend

Responsief
Heden
Toekomst
Stroom
Output
Resultaten
Scheppen
Activiteiten
Strategie
Ontplooiing
Aanpassend
Gepland
Geprogrammeerd
Coördinatie
Aaneensluiting
Navigatie
Hiërarchisch
Matrix
Netwerken
Team
Organisatie
Cultuur
Beloning
Bijdrage
Verwezenlijking
Samenhang Overeenstemming Transformatie
Feedback
Feed-forward
Feed-through
Sturend
Richting gevend
Stimulerend

Tabel 1; Het model van Nelson & Burns

2.2. Normaal gedrag (= weerstand tegen veranderen)
In deze paragraaf wordt de resultaten van onderzoek gepresenteerd naar de ervaringen
in het bedrijfsleven met re-organisaties en de introductie van nieuwe management
instrumenten.
Verander de wereld en begin bij jezelf, is het motto van Robert
Quinn en Kim Cameron. Beiden zijn professor aan de Ross
School of Business van de Universiteit van Michigan en medeoprichters van het centrum voor positieve organisatiewetenschap
(Positive Organizational Scholarship; POS 2003). Cameron’s
specialiteiten zijn organisatieverandering, organisatiecultuur en
de ontwikkeling van managementinstrumenten. Hij heeft vele
artikelen en boeken op zijn naam waaronder het met Quinn
geschreven boek over Onderzoeken en veranderen van de
organisatiecultuur. Quinn richt zich op organisatieverandering en
doeltreffendheid en is samen met Cameron bekend om hun
model van de concurrerende waarden (The Competing Values
Framework).
De redenering van Cameron & Quinn start bij de constatering dat
de wereld steeds sneller verandert en dat een adequate reactie
daarop noodzakelijk is. Stil staan is achteruitgang. Het doorsnee
elektronische horloge is krachtiger dan de computers van voor
1960, een gewone spelletjescomputer sneller dan de Craysupercomputer van weleer en de totale hoeveelheid informatie
waarover men kan beschikken verdubbelt nu elke vijf jaar.
Vandaar dat veranderen moet. Zo niet, dan is het einde snel
daar. Zo bestaan van de honderd grootste bedrijven van het
begin van de 20e eeuw er aan het einde van die eeuw nog
zestien. Alleen al in het laatste decennium verdwijnt bijna de
helft van de Fortune 500 bedrijven in de Verenigde Staten (Peters
& Austin 1986).
Naar bedrijven die (schijnbaar) meegaan met hun tijd, maar het uiteindelijk niet redden
is veel onderzoek gedaan. Zo leek eind jaren tachtig het antwoord op veranderingen in
de omgeving te liggen bij TQM, afslanking, outsourcing en re-engineering. Maar de
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praktijk bleek anders. Uit onderzoek komt naar voren (Denison 1990, Kotter & Heskett
1992, Cameron & Quinn 1999) dat veel van de veranderingen in organisaties na verloop
van een aantal jaren weer langzaam worden teruggedraaid. Uit een onderzoek van het
organisatie-adviesbureau Rath en Strong blijkt dat slechts 20% van de onderzochte
bedrijven kon melden dat de resultaten blijvend waren en 40% gaf aan dat de
inspanningen
waren
mislukt.
McKinsey
meldt
dat
van
30
onderzochte
kwaliteitsinspanningen tweederde mislukt was of slechts deelresultaten had bereikt. Een
onderzoek van Ernst en Young onder 584 bedrijven wees uit dat de meeste niet geslaagd
waren met hun TQM-inspanningen. De conclusie is dat, òf het verkeerde wordt gedaan,
òf er ontbreekt nog iets. Volgens Cameron & Quinn is dat het aspect van de
organisatiecultuur, dat bij al de onderzochte bedrijven gelijk is gebleven. Cameron
onderzoekt dit rond 1995 en concludeert dat als TQM, afslanking of re-engineering deel
uitmaken van een cultuurveranderingtraject deze wel met succes worden toegepast
(1999). De verklaring is dat zonder wijziging in de waarden, oriëntaties, definities en
doelstellingen mensen en dus organisaties snel terugvallen in het oude patroon. Ook uit
onderzoek van Denison (1990), Kotter & Heskett (1992) en Magala (2005) blijkt – naast
aandacht voor strategie, presentatie en technologische voordelen – het ontwikkelen en
managen van de organisatiecultuur van wezenlijk belang is. Het gaat dan om leiderschap
dat gericht is op het verminderen van de collectieve onzekerheden, het aanbrengen van
sociale ordening, het creëren van continuïteit, een collectieve identiteit en betrokkenheid
en door de toekomstvisie te verduidelijken.
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3. Organisatie-ontwikkeling bij corporaties
In deze paragraaf staat centraal hoe corporaties zich als bedrijf de afgelopen decennia
hebben ontwikkeld. Daarbij komen, naast bedrijfsmatige, ook volkshuisvestelijke zaken
aan bod, het primaire proces van de corporatie. Die volkshuisvestelijke zaken worden
echter alleen gebruikt om de bedrijfsmatige ontwikkeling te beschrijven en toe te lichten.
We gaan hierna niet in op de kernactiviteiten van een corporatie. In die zin had het ook
over koekjesfabrieken kunnen gaan, of monumentenzorg, spoorwegen of de publieke
omroepen. Want voor de bedrijfsmatige ontwikkeling van een organisatie is het slechts
zijdelings van belang wat wordt geproduceerd. Van belang is natuurlijk wel dat wat wordt
geproduceerd, ook voorziet in een maatschappelijke behoefte en voldoet aan
maatschappelijke normen. Als er immers geen vraag is, of het product wordt afgekeurd,
dan is er geen omzet. Slaagt een bedrijf erin de vraag goed in te schatten en daarin te
voorzien, dan is er omzet en dus bestaansrecht. En dan gaat het over strategie, missie
en marketingbeleid en dat zijn weer managementinstrumenten bij uitstek.

3.1. Historisch perspectief
Veranderingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Het is een gekend
fenomeen dat ook geldt voor de volkshuisvesting. Deels zijn de veranderingen zichtbaar
in de kwaliteit van de woningen, de bouwprojecten en de diensten, maar ook in de PR, de
kantoren en de faciliteiten van en bij corporaties. Voor een belangrijk deel onttrekken de
veranderingen zich echter aan het oog. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gemiddelde
aantal woningen in beheer (zie grafiek 1: in 1985 1905 woningen en in 2005 5636
woningen), het eigen vermogen (in 1983 een algemene bedrijfsreserve van €2483 versus
€9986 per woning in 2006), de mensen die er werken (8,5 fte’s per duizend woningen in
1985 en in 2006 10,4 fte’s, met een steeds beter opleidingsniveau), de klanten (van
primaire doelgroep naar nagenoeg alle doelgroepen), de werkwijze (van
woningtoewijzing, via het aanbodmodel naar allerlei vormen van huur en koop) en de
werkzaamheden (van puur bouwen/beheren, naar leefbaarheid, wonen-zorg, makelaardij
en projectontwikkeling).
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Grafiek 1: Het gemiddelde aantal woningen in beheer (1985 – 2005)
Een goed meetbare verandering is de schaalgrootte. In 1985 bezitten de corporaties
(inclusief de gemeentelijke woningbedrijven) 1,8 miljoen woningen en er zijn dan ruim
duizend bedrijven mee bezig. In 2005 is dat aantal tot 492 gedaald, maar het bezit is
ondanks verkoop en sloop gegroeid naar 2,4 miljoen. Het gemiddelde aantal
medewerkers groeit in die periode van 16 fte’s naar 52 fte’s, van één medewerker per
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120 woningen in 1985 naar één medewerker per 100 in 2006. De beheerkosten stijgen
met gelijke tred, van €284 per woning tot €1041 in 20061 (zie grafieken 2 en 3).
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Grafiek 2: Ontwikkeling van de algemene personeels- & beheerkosten (1985-2006)
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Grafiek 3: Ontwikkeling van de beheerkosten in relatie tot de inflatie (1985-2006)
In de discussie over de toekomst van de corporaties wordt in de regel niet verder terug
gekeken dan de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dan breekt algemeen het besef door
dat de overheid een molensteen om zijn nek heeft door alle rijkstoezeggingen van
subsidies aan corporaties. Die subsidies zijn bedoeld om corporaties in staat te stellen
woningen sociaal te verhuren tegen een lagere prijs dan de kostprijs. Het probleem van
de molensteen wordt opgelost met de brutering, waarbij die subsidieverplichtingen van
het Rijk voor een groot deel worden weggestreept tegen de uitstaande rijksleningen van
corporaties. Het is een grote operatie en niet alleen in het belang van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het heeft ook te maken met de
eenwording van Europa, de invoering van de Euro en het verkleinen van de staatsschuld.
De operatie wordt aangegrepen om de sector – zoals dat dan heet – te verzelfstandigen.
De corporaties moeten professionaliseren, een kwaliteitsslag maken en bedrijven worden,
die hun eigen broek kunnen ophouden. Want er moet worden afgekickt van de
subsidieverslaafdheid.
1
Bronnen zijn (1) de jaarlijkse bedrijfstakinformatie van Aedes over de jaren 1997 t/m 2006, (2) de
bedrijfstakinformatie 1996 van het NCIV en de NWR, (3) de jaarlijkse uitgave NCIV-kengetallen over de jaren
1986 t/m 1995, (4) de Bedrijfsinformatie Woningcorporaties 1983-1985, Woningraad maart 1989, en (5) Derde
beheerkostenonderzoek woningcorporaties, NWR en NCIV, 1989.
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De schaalvergroting lijkt niet te stoppen. Er is sprake van een dynamiek in zichzelf. De
ene verandering lokt de andere uit. En het gaat snel en er is meer aan de hand dan een
tijdelijk verschijnsel. Zou dit laatste het geval zijn dan is er snel een einde aan de groei.
Als aan de fusiegolf geen andere reden ten grondslag ligt dan iets groter en sterker
worden, dan zou er juist nu sprake moeten zijn van een afname van de fusiegolf. Toch
zijn er duidelijk tekenen zichtbaar dat corporaties verder gaan. Deze corporaties denken
bedrijfsmatig en zien daar hun toekomst liggen. Bovendien zien zij kans om een
substantieel marktaandeel op andere dan de traditionele wijze te verwerven. Dit gedrag
van juist de grotere corporaties is te begrijpen als we fusie zien als een gevolg van een
onderliggend fundamenteler bedrijfskundig proces. Een soort emancipatieproces dat een
vliegwiel in zichzelf kent en zich op verschillende manieren manifesteert.
Ter illustratie geven we in de bijlage een beschrijving van de ontwikkeling van de
corporaties in blokken van tien jaar, vanuit het perspectief van de corporatie, de
gemeente en de rijksoverheid.

3.2. Product- en projectontwikkeling bij corporaties
Productontwikkeling is een thema dat sinds de brutering in toenemende mate de
aandacht krijgt van de corporaties. Het heet dan dat de corporaties moeten
verzelfstandigen en professionaliseren en daar hoort innovatie bij. Gesteund door de
koepels wordt veel aandacht gegeven aan dit bedrijfsaspect. Met wisselend succes. De
pogingen om een landelijke franchiseorganisatie voor woonwinkels op te zetten (rond
2000) is mislukt. Op het gebied van de energie-inkoop echter is er sprake van een goede
voortgang. Met vallen en opstaan heeft de sector geleerd dat verantwoorde
productontwikkeling het beste is te realiseren dichtbij de kerncompetenties van de
onderneming. Nieuwe producten op nieuwe markten introduceren is vragen om
moeilijkheden. De cijfers laten zien dat corporaties op dit gebied voorzichtig handelen. In
de bedrijfstakinformatie van Aedes (1997-2005) wordt hierover gerapporteerd (zie tabel
2). In de acht jaar tot en met 2004 is het aantal corporaties dat op nieuwe terreinen
activiteiten ontplooit, gegroeid van twee naar zes van elke tien corporaties. De nadruk
ligt op activiteiten die sterke verwantschap vertonen met hun huidige activiteiten
(commercieel vastgoed, beheer voor VvE’s, servicepakketten en verzekeringen) (zie tabel
2). Ook Meijs (2000) concludeert – mede naar aanleiding van uitspraken van G. de
Nekker in 1998 – dat corporaties innovatiever zijn dan de commerciële
vastgoedbeheerders.
Aandeel corporaties in overige activiteiten
1997
1998 1999 2000
Commercieel vastgoed 26% 40% 40% 42%
Makelaarsdiensten
6%
8%
14% 12%
Beheer VvE's
27% 39% 45% 51%
Diensten
aan
particulieren
8%
14% 17% 18%
Overige
(servicepaketten,
verzekeringen, etc.)
20% 34% 33% 44%

2001
48%
12%
51%

2002
52%
10%
57%

2003
49%
10%
58%

2004
53%
8%
61%

2005
56%
5%
61%

16%

17%

19%

20%

20%

48%

55%

57%

58%

60%

Tabel 2: Ontwikkeling van commerciële dienstverlening door corporaties (19972005)
Eenzelfde trend is waar te nemen bij projectontwikkeling. Vanaf de brutering en met het
wegvallen van de overheidssubsidies hebben de corporaties de behoefte om nieuwbouw
te realiseren en met de ontwikkeling van koopwoningen financiële middelen te verdienen
die nodig zijn om de weggevallen overheidssubsidies – deels – te compenseren. Is in
10

1997 nog maar één op de drie bezig met projectontwikkeling, anno 2004 is dat twee keer
zoveel. Kijken we naar de grootte van de corporaties dan zijn nagenoeg alle corporaties
met meer dan 4000 woningen actief op het gebied van projectontwikkeling en van de
corporaties met minder dan 4000 nog steeds zeker de helft. Pas onder de 2000 woningen
schenkt slechts een fractie aandacht aan die activiteit (zie tabel 3).
Corporaties in projectontwikkeling
1997 1998
0%
Corporaties < 600 w
0%
Corporaties < 1800 w 9%
9%
Corporaties < 4000 w 27% 30%
Corporaties < 10000 w 64% 64%
Corporaties > 10000 w 77% 80%
Alle corporaties
31% 32%

1999
0%
8%
33%
63%
83%
33%

2000
0%
12%
34%
64%
89%
37%

2001
16%
33%
40%
73%
84%
44%

2002
8%
13%
53%
83%
94%
51%

2003
5%
16%
53%
84%
93%
52%

2004
7%
15%
52%
87%
94%
55%

2005
27%
30%
63%
87%
95%
65%

Tabel 3: Ontwikkeling projectontwikkeling door corporaties (1997-2005)

3.3. De ontwikkeling van beleid en verantwoording bij corporaties
De afgelopen twintig jaar is er bij corporaties sprake van een steeds complexere
structuur van beleidsplannen, bewaking (planning & control) en rapportage over de
realisatie daarvan (zie figuur 1). Vóór 1985 was er sprake van een eenvoudige
boekhouding, met een eenvoudige begroting en jaarrekening. De richtlijnen daarvoor
waren terug te vinden in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).
Interne rapportages waren er niet of nauwelijks en de toepassing van de ICT stond nog
in de kinderschoenen. De insteek voor de begroting was een zuiver bouwtechnische op
basis van strikte onderhoudscycli. Grootschalige renovaties kwamen amper voor.
Nieuwbouw werd niet gepland en was afhankelijk van subsidiesteun.
Midden jaren tachtig wordt dat anders. De vooroorlogse woningen zij dan gemiddeld rond
de vijftig jaar en moeten drastisch worden aangepakt. Het is de tijd van de eerste echte
renovaties. Ook de naoorlogse nieuwbouw blijkt meer onderhoud nodig te hebben dan de
bouw uit de periode daarvoor. Dat noopt corporaties om volkshuisvestingsplannen te
gaan maken waarin de voornemens voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud in de tijd
zijn gezet.
1985

1990

1995

2000

2005

Beleidsplan

Beleidsplan

Ondernemingsplan

Stategie, ondernemingsplan,
strategische balanced scorecard

VH-plan

MJOB

Strategisch
voorrdbeleid

MJB

MJB

MJOB, MJB

Nieuwbouw
Renovatie

Nieuwbouw
Renovatie

Nieuwbouw
Herstructurring

BBSH
kengetallen

Nieuwbouw
Herstructurring

Jaarrekening

Jaarrekening
Man.Informatie

Jaarrekening
Man.Informatie

Kwartaalrapportages

Balanced scorecard (met de kwartaalrapportages
geïntegreerd), Management Informatie, jaarrekening

Jaarrekening

Strategisch
voorrdbeleid

Jaar(beleids)plannen

Scenario's, MJOB, MJB

Strategisch
voorrdbeleid

Bedrijfsplan

FMP, scenario's, MJOB, MJB

FO's & FW's,
CATS

Prestatie indicatoren, alle
kengetallen, budgettering

Figuur 1: De ontwikkeling van beleid en verantwoording bij corporaties.
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Processen,
RVB's

In de sector is de invloed van de overheidsregelgeving historisch
gezien altijd erg belangrijk geweest. De regelgeving, en dan
vooral de overheidsregelgeving (BTIV en BBSH), deed in de
sector lang dienst als bijbel. Daarin stond hoe de exploitatie van
een sociale huurwoning moest worden berekend, hoe de
administratie moest worden ingericht, compleet met de formats
voor de bijlagen van een jaarverslag. Bekend is het boek met de
fluit (NCIV/NWR 1983), met daarin de regels, voorschriften,
modelberekeningen
en
voorbeelden
van
alle
denkbare
huurcontracten. Tekenend voor hoe de sector toen de regels
ervoer
was
de
kaft
en
de
titel:
Spelregels
voor
woningcorporaties, met daarbij een prachtige foto van een
scheidsrechtersfluit. Zo is het spel en zo de regels (zie figuur 2).
Figuur 2: Kaft van het boek Spelregels voor woningcorporaties: NWR, Almere,
1983.
Rond 1990 verbijzondert de planning zich in beleidsplannen en meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB). De beleidsplannen behandelen nog uitsluitend volkshuisvestelijke
zaken, maar naast onderhoud, beheer en nieuwbouw komt er ook aandacht voor de
verhuur. De wijze van woonruimteverdeling, doorstroming, woonoverlast, verhuurbeleid,
het huurverhogingsbeleid, en de afhandeling van mutaties en reparatieverzoeken zijn
onderwerpen die in het beleidsplan worden behandeld. Het beleidsplan en de MJOB
worden verwerkt in de meerjarenbegroting en dat leidt tot renovatie en nieuwbouw,
waarover dan in het jaarverslag wordt gerapporteerd. Vanaf 1990 wordt het ook duidelijk
dat onderhoud geen zuiver technische aangelegenheid is. Door de groei van het aantal
woningen wordt de verhuur een steeds ingewikkelder gebeuren en wordt de verhuurtak
van een corporatie apart gemanaged. De manager verhuur is dan ook lid van het
managementteam. Aan de zuiver technische insteek van het onderhoud wordt getwijfeld
(mede door het wegvallen van overheidssubsidies voor renovatie en grootonderhoud).
Het is de tijd van de nul-contingenten (van corporaties werd verwacht dat ze
renoveerden zonder subsidie). De bomen groeien niet meer tot in de hemel en er is
beleid nodig voor onderhoud en verhuur: het strategisch voorraadbeleid wordt de hype.
Onder invloed van de brutering en de verzelfstandiging zien de corporaties in dat ze niet
alleen een non-profit instelling zijn, maar ook een maatschappelijke onderneming en een
bedrijf. En een bedrijf moet goed functioneren en er komt – naast beleid voor het
primaire proces van beheren, bouwen en verhuren van woningen – ook aandacht voor de
ondersteunende activiteiten zoals planning en control, personeelsbeleid, innovatie en de
automatisering. De traditionele thema’s uit het primaire proces (beheren, bouwen en
verhuren) worden uitgebreid met de thema’s buurtbeheer, herstructurering en
leefbaarheid.
Het ondernemingsplan bevat de strategie van de corporatie en is zo de basis voor het
strategisch voorraadbeleid (primaire proces) en voor de ondersteunende activiteiten. Dat
resulteert in jaarplannen ter verbetering en vernieuwing van de bedrijfsvoering. Het is
dan tijd voor het maken van scenario’s en het doorrekenen van de consequenties van
nieuw beleid afgezet tegen variabelen die buiten de invloedssfeer van de corporatie
liggen (subsidie, rente, inflatie en de markt). Ook in de rapportage is een ontwikkeling te
zien. Was tot de jaren tachtig een jaarrekening voldoende, daarna worden door de
ontwikkeling van het intern toezicht en ongetwijfeld ook door de groei van de omvang
van corporaties betere rapportages gewenst. Dat resulteert in management informatie,
kengetallen, en soms al kwartaalrapportages. De kwaliteit van de management- en
kwartaalrapportages laat zeker in het begin te wensen over. Het heeft er alle schijn van
dat alle computeruitdraaien die te vinden zijn in een ordner worden gestopt met daarop
de titel management rapportage.

12

3.4. Samenvatting
De wijze waarop een aantal corporaties zich in de 21e eeuw ontwikkelt, laat zien dat er
meer oog komt voor de bedrijfsvoering. De meeste corporaties leggen elk jaar het beleid
in een ondernemingsplan vast, verbeteren de ICT en het intern beheersysteem,
experimenteren met de balanced scorecard en introduceren kwaliteitssystemen. De vraag
of dat voldoende gebeurt, is niet te beantwoorden, omdat er amper informatie
beschikbaar is over de voortgang van de implementatie van die nieuwe
managementinstrumenten. Wel is duidelijk dat er bij het management veel interesse
voor bestaat, dat ze op grote schaal worden geïmplementeerd, maar onbekend is of ze
ook beklijven. De beperkte informatie die daarover beschikbaar is, laat echter op dat
gebied geen voortvarende sector zien. De introductie van kwaliteitssystemen (KWH, INK
en ISO) verloopt traag. In 2004 heeft een kwart van de corporaties het KWHkwaliteitslabel en is één op de acht corporaties met INK bezig. Uit onderzoek blijkt dat
slechts een beperkt aantal corporaties een operationele balanced scorecard heeft
(Centrum voor Corporate Governance [2001], Berenschot [2002]).
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4. Corporaties professionaliseren
De ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting van de afgelopen jaren hebben ertoe
geleid dat een groot aantal Raden, Commissies, de Woonbond, Aedes, het CFV, het
WSW, het Ministerie van VROM en de Tweede Kamer zich hebben gebogen over het
functioneren van corporaties (nog afgezien van een levendige en niet altijd even
nauwkeurige verslaglegging in dagbladen en tijdschriften). In deze paragraaf ordenen we
de kritiek op corporaties aan de hand van de kernvragen of corporaties re-actieve
organisaties zijn en welke stappen van een normale reactie zij hebben gezet.

Een eerste ordening van die discussie is eind 2005 opgesteld en gepubliceerd door de
VROM-raad2, als advies 047: Voorbij of vooruit? Woningcorporaties aan zet. Verder zijn
recent studies uitgevoerd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting naar het functioneren
van en de kostenontwikkeling bij corporaties en hebben instellingen, adviseurs en
betrokkenen zich de afgelopen jaren schriftelijk uitgesproken over de corporaties. We
hebben bij de beoordeling van de stukken vooral gelet op de analyses van de huidige
situatie en de verklaringen die daarvoor worden gegeven. De adviezen en dergelijke zijn
in dit verband niet relevant. Wel de opinie over corporaties.

4.1. Corporaties professionaliseren langzaam
Zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk professionaliseren corporaties, maar het
is de vraag of dat snel genoeg gebeurt. Corporaties hebben een stormachtige
ontwikkeling doorgemaakt tot zelfstandige moderne vastgoed bedrijven. Die begon
eenvoudig, waarbij medewerkers in de jaren vijftig van de vorige eeuw worden
aangestuurd door een zogenaamd meewerkend bestuur. Daarna komt er een hoofd
technische dienst, een hoofd financiële zaken en een hoofd verhuurzaken, waarvan vaak
ook één van hen de directeur is. Vervolgens krijgen de meeste corporaties een aparte
directeur. Dan worden bijna alle corporaties stichting en wordt de directeur bestuur
(statutair directeur). Die ontwikkeling loopt parallel aan de ontwikkeling bij het bestuur.
Van meewerkend bestuur, via besturen op afstand, naar uiteindelijk een aparte Raad van
Toezicht. De professionalisering is ook zichtbaar op het vlak van de medewerkers die niet
alleen in aantal toenemen, maar ook in kwalitatieve zin. Het verklaart volgens Aedes
(Bedrijfstakinformatie 2003, Hilversum 2004 blz. 32), het gebruik van hogere
loonschalen (een ontwikkeling die voor het CFV in 2005 aanleiding is om nader
onderzoek aan te bevelen).
Ook de VROM-raad (2005) Corporaties professionaliseren
concludeert dat er sprake is • Voortgekomen uit de emancipatiebewegingen zijn
van een professionalisering en
corporaties na de verzelfstandiging moderne vastgoedschaalvergroting. Het blijkt ook
bedrijven geworden (VROM-raad, 2005, blz. 6).
uit een onderzoek dat KPMG in • Er is op grote schaal professionalisering en schaalvergroting gerealiseerd (VROM-raad, 2005, blz. 6).
1998 heeft gedaan in opdracht
van
het
ministerie
van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het betreft een onderzoek naar
de stand van zaken van het intern toezicht van woningcorporaties. Staatssecretaris
Remkes heeft het rapport Inzicht: Onderzoek naar het intern toezicht bij
woningcorporaties op 9 april 1998 naar de Tweede Kamer gezonden. De staatssecretaris
concludeert dat het intern toezicht zich positief ontwikkelt, er is duidelijk sprake van een
groeimodel. De groei moet ook doorzetten, want er zijn verbeteringen mogelijk en
noodzakelijk. Ook de Commissie Glasz is van mening dat de professionalisering van de
2
De VROM-raad bestaat uit onafhankelijke, deskundige leden. Zij zijn door de regering gevraagd vanwege hun
ervaring, hun visie op maatschappelijke ontwikkelingen en hun kennis van de doelgroepen van het VROMbeleid.
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raad van commissarissen gelijke tred dient te houden met de professionalisering van het
bestuur en het corporatiebedrijf in het algemeen. Verdere ontwikkeling van het intern
toezicht en professionalisering van de raad van commissarissen is een noodzakelijke
voorwaarde voor een goed functioneren van de corporatie en de maatschappelijke
verankering in de samenleving (Commissie Glasz: Naar professioneel toezicht: Advies
van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties, 1998).
Corporaties professionaliseren, maar te langzaam, gezien de kritiek dat het niet bijzonder
is wat er gebeurt, dat het tijd werd en dat het veel beter kan. Eén van de argumenten is
dat de instrumenten die in het bedrijfsleven al vele decennia worden gebruikt, pas de
laatste jaren in de sector worden Corporaties professionaliseren te langzaam
geïntroduceerd. Daarbij gaat het • Personeelsbeleid is in de meeste corporaties nog in
ontwikkeling (AEF, 1999, blz. 19).
over de planning&control, kwaliteitszorg, HRM en risico- • Portfoliomanagement …. staat nog in de kinderschoenen
(AEF, 1999, blz. 19).
beheersing. Verder blijkt uit
onderzoek dat die instrumenten • Controlfuncties worden nog zelden gescheiden van de
financiële administratie of het financieel beleid (AEF, 1999,
gebrekkig worden ingevoerd en
blz. 19).
slecht beklijven (Centrum voor • Niemand weet nu hoe groot de risico's zijn die corporaties
Corporate Governance, 2001 en
nemen met hun financieel management (AEF, 1999, blz. 19).
Berenschot, 2002). Met name • Corporaties beschikken over honderden miljoenen en soms
zelfs
miljarden
vermogen,
terwijl
interne
control
Adviesbureau Andersson Elffers
mechanismen
ontbreken
(AEF,
1999,
blz.
19).
Felix (AEF) is heel expliciet:
portfoliomanagement,
perso- • Doorgaans wordt productontwikkeling er nu nog bijgedaan
door corporaties. Er is een goed idee en dat krijgt met vallen
neelbeleid, de controlfunctie,
en opstaan soms een vervolg (AEF, 1999, blz. 20).
kwaliteit en marketing staan in • Wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft …. is het
de kinderschoenen en zijn nog
teleurstellend hoe weinig invulling er nog aan die
beleidsruimte wordt gegeven (AEF, 1999, blz. 20)
nauwelijks ontwikkeld (AEF
• Marketing is nog nauwelijks ontwikkeld (AEF, 1999, blz. 20).
1999).

4.2. Niets menselijk is corporaties vreemd
De overheid en organisaties en bedrijven actief in de omgeving van de corporaties zijn
van mening dat er sprake is van overwegend re-actief gedrag bij corporaties, zoals
beschreven door Nelson & Burns (zie tabel 4, waarin de corporaties zijn gepositioneerd
[grijze arcering] in het model van Nelson & Burns [1984]). Bovendien komt een groot
aantal punten van de kritiek overeen met de kenmerken die Quinn beschrijft als het gaat
om een normale reactie op veranderingen in de omgeving van een individu of
organisatie, te weten het handhaven van de status quo.
Corporaties professionaliseren (bedrijfsmatig), maar hebben nog een weg te gaan, ze
produceren (nieuwbouw en herstructurering), maar een grotere productie wordt door
politiek Den Haag gewenst. Verder is er zowel op gemeentelijk niveau als op rijksniveau
sprake van een afnemende invloed op het beleid van corporaties en een toename van de
wens om daar wel invloed op uit te oefenen. Dat gaat gepaard met een verslechtering
van het beeld van elkaar over en weer. De VROM-raad: De huidige situatie in de
corporatiesector laat zich als volgt typeren, de verhuurbaarheid van het woningbezit is
uitstekend, de vermogenspositie is robuust, er is een kloof opgetreden tussen de
behoefte aan nieuwbouw en de feitelijke bouw, het landelijk imago van de sector is
ronduit slecht …. (VROM-raad, 2005, blz. 6).
De kritiek op corporaties roept het beeld op van een sector die steunt op successen uit
het verleden, oog heeft voor de noden van de tijd en die tracht in te vullen. Niet echter
op een manier die altijd begrepen wordt en die ook af staat van wat de omgeving als
belangrijk ervaart. Het heeft met continuïteit en overleven te maken, waarbij het middel
(de organisatie) tot doel wordt verheven. En dan is er het aspect van de
kostenontwikkeling (uitstekende CAO en arbeidsvoorwaarden) en het feit hoe daar mee
wordt omgegaan. Het duidt op de neiging tot behouden en voorkómen van
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veranderingen. Veel van de arbeidsprocessen zijn nog hetzelfde als tien jaar geleden en
de formaties die toen als normaal golden, zijn dat nu nog. En dan worden planningen niet
altijd gehaald en vervolgens aan de werkelijkheid aangepast. Het ontbreekt absoluut niet
aan ambities, maar die voornemens lukken niet altijd, zoals de geplande
nieuwbouwproductie, samenwerkingsverbanden en fusies. Ook wordt er niet gemeten,
zodat een uitspraak over de doelmatigheid en doeltreffendheid feitelijk niet mogelijk is.
Het ontbreken van een benchmark illustreert de defensieve houding van de sector.
Kortom, corporaties vertonen veel van de kenmerken van re-actieve organisaties.
Zodanig dat zelfs een aantal externe adviesbureaus bijna letterlijk tot die conclusie
komen. KPMG adviseert de sector de verdedigende houding om te buigen naar een
constructief-offensieve of pro-actieve houding (2006).

Corporaties in het model van Nelson en Burns
Topprestaties
Pro-actief
Management aspect
Reactief
Tijd
Verleden
Doel
Overleven
Planning Rechtvaardiging
Veranderingsmethode Bestraffend
Management Schuldvraag
Structuur
Verdeeld
Oriëntatie Egocentrisch
Motivatie Pijn vermijden
Ontwikkelingsfase
Overleven
Communicatiemethode Opgedrongen
Leiderschapsstijl
Dwingend

Responsief
Heden
Toekomst
Stroom
Output
Resultaten
Scheppen
Activiteiten
Strategie
Ontplooiing
Aanpassend
Gepland
Geprogrammeerd
Coördinatie
Aaneensluiting
Navigatie
Hiërarchisch
Matrix
Netwerken
Team
Organisatie
Cultuur
Beloning
Bijdrage
Verwezenlijking
Samenhang Overeenstemming Transformatie
Feedback
Feed-forward
Feed-through
Sturend
Richting gevend
Stimulerend

Tabel 4: Corporaties gepositioneerd in het model van Nelson & Burns

4.3. Organisatie-ontwikkeling bij corporaties
Om zicht te krijgen op de reactie op organisatorische veranderingen bij corporaties zijn
interviews gehouden met directeur/bestuurders van die corporaties die al enige jaren
geleden het anker hebben gekapt. Daartoe zijn we te rade gegaan bij corporaties die
door ons als Rotterdamse Organisatie Advies Groep (roAg) zijn begeleid bij het opstellen
van een strategie, balanced scorecard en ondernemingsplan (bijna 10% van de
corporaties). Het zijn zonder uitzondering corporaties (en dan meer specifiek de
directeur/bestuurder en – een deel van – zijn management), die op eigen initiatief en op
eigen kracht inhoud willen geven aan het vereiste (maatschappelijke) ondernemerschap.
Ze zijn bereid gebleken kritisch naar zichzelf en hun organisatie te willen kijken en
daaraan conclusies te verbinden. Daarom is het geen a-selecte steekproef, maar zijn het
allemaal corporaties waarvan de directeur/bestuurder en het management inzagen dat
de eigen corporatie moest veranderen, dat zij daartoe het initiatief moesten nemen, het
voorbeeld moesten geven en de organisatie moesten leiden naar een nieuwe toekomst3.
Ze zijn door de fase heen van afscheid nemen van het verleden. Ze willen een nieuwe
weg inslaan, hun missie en hun doel scherper formuleren en daaraan consequenties
verbinden.

3

In totaal zijn vijftien interviews gehouden. De gemiddelde grootte van de corporaties bedroeg 7000 woningen
variërend van 2200 tot 24000 vhe’s, verspreid over heel Nederland in kleine en grote steden.
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Conclusies van de interviews
De algemene teneur van de interviews is dat de directeur/bestuurders van mening zijn
dat corporaties, die de traditionele beherende corporatie blijven, geen problemen
hebben. Er is geen druk van buiten, de tucht van de markt ontbreekt, er is amper
toezicht en het ontbreekt aan stimulerende sturingsinformatie. Als voornaamste
verklarende factoren noemen ze het verleden, waarin de bureaucratische benadering
hoogtij vierde, waarin veel van de huidige medewerkers en leidinggevenden bij de
corporaties zijn gaan werken. Daardoor is de kennis en ervaring van medewerkers en
leidinggevenden op de regels en de wijze van werken van die tijd afgestemd. Daardoor
beschikken ze niet over de kennis en vaardigheden die de corporatie nu nodig heeft om
conform de noden van deze tijd een transformatie succesvol en adequaat uit te voeren.
Dat verklaart het gebrek aan kwaliteitsdrang en het inzicht in hoe de nieuwe corporatie
georganiseerd moet zijn en moet werken. Die onbekendheid verklaart ook de weerstand
tegen de transformatie, die noodzakelijk wordt geacht door de geïnterviewde
directeur/bestuurders, en een substantieel deel van hun managementteams en
stakeholders.
De analyse van de directeur/bestuurders sluit daarmee aan op de kenmerken van de reactieve organisatie van Nelson & Burns (1984). Een substantieel aantal medewerkers en
leidinggevenden zijn gefixeerd op het verleden, maar dat verleden bestaat niet meer. Er
is geen gezamenlijk doel, anders dan het handhaven van wat men kent (overleven). De
nadruk ligt op behouden en (soms) het eigen belang. Problemen tracht men te vermijden
en planningen worden niet gehaald en herhaaldelijk aan de werkelijkheid aangepast en
fouten worden hersteld, maar niet structureel aangepakt. De conclusie is dus dat de
directeur/bestuurder van de corporatie die wil veranderen te maken krijgt met de
kenmerken van een re-actieve organisatie. De conclusie is echter ook dat het
management van een corporatie in staat is die weerstand te doorbreken, mits men die
weerstand kan plaatsen en het veranderings- of transformatieproces begrijpt en goed
afhandelt.
Tijdens de gesprekken komt naar voren dat de implementatie van het ondernemingsplan
en de introductie van nieuwe managementinstrumenten niet eenvoudig is geweest. Dat
de respondenten moeite hebben gehad om de noodzakelijke stappen te zetten. Het
kostte hen moeite om medewerkers verantwoordelijk te houden voor hun prestaties en
daar consequenties aan te verbinden. Het kostte hen moeite om te straffen.
De oplossing bleek te liggen in het gezamenlijk plannen maken, daar deadlines aan te
verbinden, mensen er verantwoordelijk voor te maken en die voornemens nauwgezet te
bewaken. Vervolgens – als duidelijk werd dat die voornemens niet werden gehaald – was
dat een probleem, dat niet meer genegeerd kon worden. Het was niet meer vrijblijvend
en de directeur/bestuurders en hun MT’s zijn gaan optreden. En met succes. Alle
respondenten melden dat ze – na het overwinnen van de interne weerstand – zowel
intern als extern beter zijn gaan presteren. Dat vinden ze niet alleen zelf, maar komt ook
tot uitdrukking in de wijze waarop intern medewerkers reageren en extern gemeenten,
huurders en instanties over deze corporaties zijn gaan denken.
Alle respondenten zijn het er over eens dat corporaties een belangrijke schakel in een
goed functionerende samenleving zijn. Een aantal directeur/bestuurders verwijzen naar
de enquête van Binnenlands Bestuur (2007), waaruit blijkt dat bijna 90% van de
wethouders vindt dat corporaties hun woningbezit goed tot zeer goed onderhouden.
Slechts 5% is van mening dat corporaties te weinig doen aan leefbaarheid. De kritiek –
vooral uit Den Haag – vinden ze niet opbouwend, discriminerend en ingegeven door de
rijkdom van de sector. Wel achten zij een pro-actieve reactie van de corporaties op zijn
plaats (in plaats van enkel de prestaties beter voor het voetlicht te brengen). Die proactieve reactie bestaat uit het eerst intern orde op zaken stellen (een deel van de kritiek
is begrijpelijk) en extern doen wat in het belang is van de samenleving en wat strookt
met de bedrijfsbelangen van de corporatie (voldoen aan het verwachtingspatroon). De
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corporaties die aan de interviews hebben meegedaan doen dat! Ze hebben hun
comfortzone
al
lang
verlaten.
De
interviews
getuigen
van
doortastende
directeur/bestuurders en hun managementteams, die wars van de tegenslag doorzetten
en presteren. Ze roeien tegen de (interne) stroom op en trachten de nadelen van de reactieve organisatie te overwinnen. Uit de gesprekken blijkt dat dat niet zonder slag of
stoot verloopt. Soms duurt het een tijd voordat de corporatie in beweging komt, maar
dan boeken ze ook duidelijk succes. Ze winnen het vertrouwen, eerst van hun
medewerkers, dan van de stakeholders. Het vergt leiderschap van deze
directeur/bestuurders en hun managementteams. Maar door hun integriteit, hun (SMART
geformuleerde en bekende) doelgerichtheid en bovenal hun aandacht voor de
medewerkers in relatie tot de continuïteit van de corporatie hebben ze succes. Ze hebben
hun doelen geformuleerd (missie en strategie), zijn intern gemotiveerd om de
doelmatigheid te verbeteren (balanced scorecard en het ondernemingsplan) en extern
gericht om hun doelen te realiseren.
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5. Conclusie
Gebaseerd op de resultaten van het promotieonderzoek, zijn we ingegaan op de vraag of
corporaties zich adequaat ontwikkelen in het licht van een doeltreffende en doelmatige
bedrijfsvoering. Kan volstaan worden met verbeteringen op onderdelen, of is het tijd
geworden voor een fundamentele verandering?

1. Het management van corporaties heeft wel degelijk oog voor de thema’s

2.

3.

4.

5.

6.

doeltreffendheid en doelmatigheid. Corporaties hebben de afgelopen eeuw een
prachtige prestatie geleverd. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Ook
bedrijfsmatig wordt op vele fronten gewerkt aan het verbeteren van het bedrijf.
Corporaties hebben nieuwe managementinstrumenten geïntroduceerd (zoals
ondernemingsplanning, balanced scorecards, kwaliteitsbeleid/INK) en er is
hoogwaardig personeel in dienst genomen, vooral in het van belang van een goede
bedrijfsvoering (planning en control, financiën, HRM). Er is aandacht voor opleiding
van medewerkers, de ICT is bij de tijd en de Aedes ondersteunt corporaties op het
gebied van de bedrijfsvoering. Het succes van de zevendelige serie boeken over het
management bij corporaties is er ook een indicatie van. De implementatie van de
verbeteringen in de bedrijfsvoering (balanced scorecard, kwaliteit en
dergelijke) verdient echter meer aandacht.
Het achterblijven van de bedrijfsmatige ontwikkeling is een voedingsbodem
voor de groeiende kritiek op corporaties en tekent hen als re-actieve
organisatie, die in zichzelf gekeerd zijn, in het verleden leven, teren op oude
successen, pijn vermijden, de status quo handhaven en zo een langzame dood zullen
sterven (Quinn 2004).
De gesprekken met directeur/bestuurders bevestigen en verklaren dat
beeld. Er is geen druk van buiten, geen tucht van de markt, er is amper toezicht en
het ontbreekt aan adequate sturingsinformatie. Daardoor is er geen noodzaak om te
transformeren.
Gezien de al jaren groeiende controverse tussen Politiek Den Haag en de
corporaties is het onvermijdelijk dat de bakens worden verzet. Het is alleen
een kwestie van tijd en van wie de bakens verzet. Het zou prettig zijn als dat door de
mensen binnen de sector zelf gebeurt, want dan is de kans groter dat er iets overblijft
van de oude idealen. Al was het maar omdat zij hart hebben voor het belang van de
volkshuisvesting en dat politici met meer belangen rekening hebben te houden.
Corporaties die zich willen ontwikkelen, kunnen met succes met hun tijd
meegaan. De weg is het opstellen van een strategie, balanced scorecard en
ondernemingsplan, en deze dan ook echt te implementeren. Dan blijkt de corporatie
in staat om zelfstandig te bepalen wat maatschappelijk noodzakelijk is en de normale
weerstand tegen veranderen te kunnen overwinnen. Het SMART stellen van doelen,
en het meten van de prestaties, dwingt tot acties ter verbetering, verhoogt de
accountability en verbetert de kwaliteit voor de klant (het product) èn de medewerker
(zijn werk en zijn toekomst).
Managers van corporaties die gaan veranderen, ervaren intern weerstand,
maar kunnen die weerstand met succes doorbreken. De weerstand heeft vooral
te maken met de meer bedrijfsmatige en prestatie gerichte benadering. Die
invalshoek is voor corporaties nieuw. Het management is volkshuisvestelijk opgeleid
en mist bedrijfskundige vaardigheden. Planningen en budgetten hebben geen
prioriteit en worden vaak niet gehaald, mede doordat de strategische
sturingsinformatie ontbreekt, doordat leiding en medewerkers niet gewend zijn elkaar
op prestaties aan te bespreken en doordat presteren niet individueel wordt beloond.
De verklaring ligt in het bureaucratische verleden van de corporaties. De normen en
waarden, de regels en procedures waren toen nuttig en nodig, maar werken nu
contraproductief.
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Bijlage: De bedrijfsmatige ontwikkeling van corporaties
.
1950-1960: De emancipatie van de corporaties begint in de jaren vijftig. Het is dan
gebruikelijk dat de gemeenten in het kader van het opheffen van de woningnood de
bouw van woningen geheel zelfstandig regelen. Zij ontwikkelen het stedenbouwkundig en
bouwkundig ontwerp, zorgen voor de aanbesteding en realisatie en na de oplevering
worden de woningen - in verhuurde staat - overgedragen aan de corporaties. De
financiering wordt door de gemeente voor de corporaties geregeld. Zelfs het beleggen
van de liquiditeit wordt vaak door de gemeenten verzorgd, waarbij de corporaties – een
lager – renteresultaat krijgen overgedragen (zie tabel 5).
Corporatie
Gemeente
Rijksoverheid
1950 - • Corporaties
beheren • De
gemeente • Bestrijden woningnood
een snel in omvang
ontwikkelt de woningen • Subsidiesysteem
dekt
toenemend
en dragen deze in
de exploitatietekorten
woningbestand.
verhuurde staat over • Regelgeving conform de
• Uitbouw
technische
aan de corporatie.
woningwet 1901
onderhoudsfunctie
• Commissie Bommer
Tabel 5: Corporaties, bedrijfsontwikkeling en volkshuisvesting 1950-1960
1960-1970: Begin jaren zestig komt daar langzaam een einde aan. De groei van het
aantal verhuurde eenheden dwingt de corporaties tot een professioneler beheer en de
corporaties gaan – in eerste instantie voor het onderhoud – technische mensen in dienst
nemen. Zij zien de resultaten van het werk van de gemeente en merken dat het belang
van de gemeente ligt bij de bouw en niet bij de verhuur en het beheer. Zij gaan hun
eisen stellen ten aanzien van het programma van eisen. Dat leidt ertoe dat de leidende
rol bij de ontwikkeling van de nieuwbouw overgenomen wordt door de corporatie zelf.
Ook de financiering en de financiële administratie worden ingewikkelder en dat leidt tot
het aantrekken van financiële deskundigheid. Door de professionalisering van het
werkapparaat wordt vervolgens ook de druk op het bestuur groter. De kwaliteit – en
daarmee het zelfbewustzijn – van het bestuur neemt toe. Dat heeft weer invloed op de
positie en de zelfstandigheid van de corporatie ten opzichte van de gemeente. Die
zelfstandige positie wordt in 1969 erkend als de corporaties het primaat krijgen voor de
nieuwbouw van de sociale woningbouw. Vanaf dat moment mogen de gemeenten hun
nieuwbouw niet meer realiseren zonder overleg met de corporaties. Ook mogen de
gemeentelijke woningbedrijven de nieuwbouw niet realiseren als een plaatselijke
toegelaten instelling dat wenst te doen (zie tabel 6).
Corporatie
Gemeente
Rijksoverheid
1960 - • Uitbouw
van
de • Gemeente
ontwikkelt • Bestrijden woningnood
bouwtechnische functie
gemeentelijk VH-beleid • Subsidiesysteem
dekt
• Uitbouw
van
de • Corporaties nemen het
de exploitatietekorten
financiële functie
beheer
van
de • Commissie
Roos
• Professionalisering van
financiële
middelen
(beschikking over het
het werkapparaat
over van de gemeenten
eigen vermogen)
• Kwaliteit
van
het • Primaat
voor
de • Rijkstoezicht
bestuur neemt toe
corporaties
Tabel 6: Corporaties, bedrijfsontwikkeling en volkshuisvesting 1960-1970
1970-1980: Midden jaren zeventig wordt het fenomeen van de DKPH-leningen
(Dynamische Kost Prijs Huur) geïntroduceerd. Het DKPH-systeem is een idee van de CDA
minister van financiën Lubbers, maar wordt enthousiast omarmd door Van Dam,
Gruyters en Scheaffer. Het idee achter de DKPH-leningen is dat gerekend wordt met een
langere looptijd van vijftig jaar en een lagere aanvangshuur. Die huur – zo is het idee –
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zal in die vijftig jaren blijven stijgen en uiteindelijk de tekorten uit de eerste jaren
ruimschoots compenseren. Een forse overheidssubsidie en extra leningen voor de
aanvulling van de tekorten in de eerste jaren zijn echter nodig voor een dekkende
exploitatie (zie tabel 7).
Corporatie
Gemeente
Rijksoverheid
1970 - • Uitbouw verhuurfunctie • Gemeentelijk
• Productie en lage huren
• Professionalisering van
woonruimteverdelings- • Het BTIV
DKPHhet werkapparaat
systeem (het urgentie • Introductie
en
weergevend
systeem
• Ontstaan
stafmanagementfuncties
puntensysteem)
• Rijkstoezicht
• Van
meewerkend • Prioriteit bij nieuwbouw
bestuur
naar
een
bestuur
met
een
directie
Tabel 7: Corporaties, bedrijfsontwikkeling en volkshuisvesting 1970-1980
De overheid omarmt dit concept, ondanks de waarschuwingen uit de sector. Als de rente
stijgt, zal dat – zo rekenden de corporaties voor – de overheidssubsidies tot ongekende
hoogte opschroeven. En de rente stijgt inderdaad tot 12 en 13% in het begin van de
jaren tachtig. Maar het Rijk en de gemeenten wilden persé bouwen en aldus werd het
DKPH-systeem de molensteen zoals CDA staatssecretaris Heerma die later noemde.
1980-1990: De emancipatie van de sector is nu niet meer te stoppen. De aangetrokken
financiële deskundigen bij corporaties gaan eens goed naar de leningenportefeuille kijken
en ontdekken midden jaren tachtig dat die dure leningen – mits afgesloten bij de
rijksoverheid – zonder boete vervroegd kunnen worden afgelost, terwijl de op basis van
de hoge rente bepaalde subsidies door blijven lopen. Ze creëren daarmee een aanzienlijk
financieel voordeel bij de corporaties. Mede daardoor wordt het duidelijk dat de
huurinkomsten weliswaar een belangrijke bron van inkomsten zijn, maar dat veel meer
verdiend kan worden met het beheersen van de uitgaven. Rentemanagement, een beleid
met betrekking tot de liquiditeit, een beleggingsbeleid en beheersing van de
onderhoudsuitgaven worden ter hand genomen. Het wordt nu ook zichtbaar dat een
grotere schaal voordelen kan opleveren en de eerste discussies over fusie - vaak nog op
plaatselijk niveau - worden voorzichtig gestart.
Dat fusies in die tijd nog vaak struikelen op persoonlijke problemen ligt voor de hand.
Meer dan nu zijn medewerkers en directie gewend om gedurende een lange tijd bij een
corporatie in dienst te zijn. Fusie geeft onzekerheid en lijkt de baan en het werk van
gisteren te bedreigen. Medewerkers zijn daardoor onzeker en weten niet wat hen
overkomt. Er is in die tijd ook nog weinig ervaring met fusies. Het zoeken van de juiste
weg kost tijd en dat verhoogt de onzekerheid in plaats van dat die wordt verlaagd. In die
tijd slaagt dan ook slechts een enkel initiatief (zie tabel 8).
Corporatie
Gemeente
Rijksoverheid
1980 - • Projectontwikkeling
• Van stadsvernieuwing, • Productie en lage huren
• Fusies
op
stedelijke
naar
sociale • Het BTIV
schaal
vernieuwing
• De bouwenquête
• Vervroegd aflossen van • Volkshuisvestingsnota • Rijkstoezicht
leningen
• Beleidsnota’s
• Directies
met
bestuurders op afstand
Tabel 8: Corporaties, bedrijfsontwikkeling en volkshuisvesting 1980-1990
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1990-2000: De ommekeer komt met de nota van Heerma en de brutering. De financiële
risico’s en de afnemende productie dwingen de corporaties te groeien naar eenheden van
rond de 10.000 verhuureenheden. Vanaf deze schaal is een kwalitatief goede financieel
manager te interesseren om bij een corporatie te komen werken. Datzelfde geldt voor de
technisch manager. Maar de corporaties willen en moeten meer. Ze gaan zich bezinnen
op hun toekomst en herformuleren hun missie. Ze gaan hun sterke en zwakke punten in
beeld brengen en een bedrijfsbeleid formuleren. Die professionalisering komt tot
uitdrukking in de naam die zij aan hun plannen geven. Spraken corporaties eind jaren
tachtig nog van “beleidsplannen”, tien jaar later heeft elke zich respecterende corporatie
jaarlijks een financieel goed doortimmerd ondernemingsplan, dat jaarlijks wordt
bijgesteld. Er wordt gewerkt aan risicomanagement, managementinformatiesystemen,
strategisch personeels-beleid èn productontwikkeling (zie tabel 9).

1990
-

Corporatie
Gemeente
Rijksoverheid
• Van buurtbeheer naar • Van sociale vernieuwing • Nota Van Bouwen naar
herstructurering
naar
stedelijke
Wonen
op
regionale
vernieuwing
• Fusies
• De brutering
• Delftse model voor de • Het BBSH
schaal
• Dienstenmodel
woonruimteverdeling
• Marktwerking
• Ondernemingsplannen • Even het toezicht
• Nieuw toezichtsregime
op • Prestatie-afspraken (op • De Agenda
• Nieuwe
diensten
beperkte schaal
basis
van
• Van vereniging naar
gelijkwaardigheid)
stichting
• Wijkontwikkelings• Directie wordt bestuur,
perspectieven
bestuur
Raad
van
Toezicht

Tabel 9: Corporaties, bedrijfsontwikkeling en volkshuisvesting 1990-2000
2000-2010: Aansluitend met het opstellen van het ondernemingsplan gaan corporaties
experimenteren met meten van hun prestaties met behulp van de balanced scorecard.
Het instrument slaat niet echt aan. Uit een onderzoek van het Centrum voor Corporate
Governance (2001, blz. 40) – in opdracht van Aedes – blijkt dat slechts een enkele
corporatie het instrument gebruikt en uit een onderzoek van Berenschot (2002) – in
opdracht van Aedes – blijkt dat de implementatie van andere zaken, zoals markt- en
portfolioanalyse en de aanbevelingen van Glasz, aanzienlijk hoger scoren. Ook uit onze
praktijk blijkt dat meten van de prestaties (extern met benchmarking en intern met een
balanced scorecard) een redelijk abstract gebeuren blijft. Het blijkt moeilijk om voor de
punten die in een strategie van belang zijn prestatie indicatoren te benoemen die niet
alleen meetbaar zijn, maar waar ook input voor is te vinden. Vervolgens is het lastig om
balanced scorecards, kwartaalsgewijs, laat staan maandelijks, te produceren. Ook de
automatisering – veelal via het NCCW – laat het op dat punt afweten. Soms omdat niet
nauwkeurig en tijdig genoeg gegevens in het systeem worden gestopt, of omdat die
gegevens helemaal niet worden bijgehouden en omdat het ophalen van de gegevens tijd
vergt. De reden daarvoor is dat de bedrijfsprocessen bij de meeste corporaties zijn
beschreven (door externen) voor accountantsdoeleinden (risicobeheersing). En dat is iets
anders dan de processen beschrijven met het doel deze doelmatiger in te richten en
prestatie indicatoren daarvoor vast te stellen.
Het ontbreken van goede beleidsinformatie en de invoering van het nieuwe belonings- en
waarderingssysteem (CATS) is in toenemende mate de impuls om processen opnieuw te
beschrijven. Gelukkig niet meer vanuit het perspectief van de accountant
(verantwoording), maar vanuit de doeltreffendheid en doelmatigheid. De processen
vormen de basis voor RVB’s, functieomschrijvingen en de functiewaardering. Dat biedt
dan een betrouwbare basis voor alle mogelijke rapportagesystemen en benchmarking.
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Na de eeuwwisseling manifesteert zich de volgende bottleneck. Corporaties met
gemiddeld 10.000 verhuureenheden hebben project- en productontwikkeling nodig, maar
zijn voor een verantwoorde project- en productontwikkeling feitelijk nog steeds te klein.
Om de noodzakelijke investering te kunnen terugverdienen is immers omzet nodig. En
met tienduizend huizen is die te laag. Eenheden van 50.000 tot 100.000 lijken anno de
eeuwwisseling het juiste gemiddelde. En de praktijk laat zien dat op verschillende
plaatsen aan de basis voor dergelijke bedrijven wordt gewerkt. Onder de naam Futura
werken in Brabant corporaties samen op het gebied van stedelijke vernieuwing,
marketing, kwaliteitszorg en vermogensbeheer. Colonnade bundelt de financieringsvraag
van corporaties om op de openbare kapitaalmarkt te kunnen lenen, waar individuele
leden niet toe in staat zijn. De Alliantie heeft 60.000 woningen, Vestia 70.000 woningen
en het samenwerkingsverband Kristal samen 80.000 woningen.
Bezien we de ontwikkeling op deze wijze, dan zal het duidelijk zijn dat we aan de
vooravond staan van corporaties met meer dan 100.000 verhuureenheden. En het is de
vraag hoe die eruit zien. Kunnen we dan nog wel spreken van een corporatie? De
omvang is niet te vergelijken en het werkgebied blijft niet meer beperkt tot één stad of
één regio. Het management van dergelijke bedrijven kan niet meer worden afgeleid van
de traditionele structuur en werkwijze. Termen als dienstenmodel en meewerkend
bestuur horen bij het verleden. De nieuwe trend is een holding met een back-office en
verschillende front-offices. Willem van Leeuwen (voorzitter van Aedes, vereniging van
woningcorporaties) heeft daar al een eerste schets van gegeven met zijn concept van de
woonmaatschappij (zie tabel 10).

2000
-

Corporatie
Gemeente
• Integrale
• Threasury
beleidsontwikkeling
• Samenwerking
op
landelijke schaal
• Ontwikkeling
productassortiment
• Scheiding eigendom en
beheer

Rijksoverheid
• Toezichtssysteem
inherent
aan
marktwerking
• Kwaliteitscontrole
• Beperkt BBSH
• Visitatie
• Nieuwe woningwet?

Tabel 10: Corporaties, bedrijfsontwikkeling en volkshuisvesting 2000-2010
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