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Woord vooraf
Begin 2009 koos ik als scriptieonderwerp “strategisch bestuur door de directeurbestuurders
van woningcorporaties”. Ik werd hiertoe geprikkeld naar aanleiding van de aandacht die
ontstond rondom de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron en de aanschaf van het
cruiseschip ‘SS Rotterdam’. Ik vroeg mij af waarom de ene woningcorporatie een schip
koopt, terwijl de andere investeert in projecten in het buitenland of er juist voor kiest zich
enkel te richten op de sociale taak én daarnaast wat de rol van de directeurbestuurder hierin is.
Ik besloot dat ik daar door middel van deze scriptie achter wilde komen. Dit was het begin
van de achtbaan waarin ik mij de afgelopen maanden heb bevonden. Na de nodige
vertragingen en versnellingen, loopings en schroeven is mijn rit in deze achtbaan bijna
voorbij.

Tijdens mijn reis in de achtbaan heb ik openhartige gesprekken met twaalf
directeurbestuurders gevoerd. Dit was niet altijd gemakkelijk in een setting waarin de media
en politiek zowel letterlijk als figuurlijk voor de deur van woningcorporaties liggen om een
vermeende misstap op te tekenen. Ondanks dat waren de gesprekken met de
directeurbestuurders niet alleen een rijke ervaring gezien de input die ik kreeg voor mijn
onderzoek, maar ook heb ik het persoonlijk als een voorrecht ervaren om met diverse
persoonlijkheden met een enorme rugzak aan ervaring te mogen spreken. Zij hebben de
achtbaar waar ik in zat al meerdere malen overwonnen, hen waren de loopings en
versnellingen niet ongewoon. Deze twaalf directeurbestuurders hebben mij geïnspireerd en
gemotiveerd, maar ook geïntrigeerd. Want het duurde enige tijd voordat ik er mijn vinger op
kon leggen wat er nou precies ‘het verschil maakte’ in deze wereld van verschil. Ik wil dan
ook van deze gelegenheid gebruik maken om al mijn respondenten te bedanken voor hun
openhartigheid in de gesprekken met mij. Hetzelfde geldt voor de vijf experts die met mij
hun kennis over de sector en dit onderwerp hebben gedeeld, bedankt!

Niet alleen ik raakte de afgelopen maanden ‘in de ban’ van deze boeiende sector. Ook mijn
vrienden en familie reisden met mij mee in de achtbaan gedurende de afgelopen maanden. Ik
kreeg krantenartikelen toegestopt, ‘links’ met internetberichten gemaild en sms-berichten
zodra NOVA of Buitenhof een uitzending had over woningcorporaties. Lieve vrienden en
familie, bedankt voor jullie support de afgelopen maanden en het meeleven met dit
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onderwerp. Jullie brachten mij verder als ik even vast zat of gaven afleiding zodra ik dat
nodig had.

Naast dat ik door het land reisde voor interviews is de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur de afgelopen maanden de veilige thuishaven geweest. Hier kreeg ik de mogelijkheid
om in alle rust aan mijn scriptie te werken, te sparren met een van de NSOB collega’s en
bovenal een mooie tijd te beleven met mijn drie groepsgenoten. Jory, Chiel en Alexandra ik
wil jullie bedanken voor de leuke maanden die wij hebben gehad bij de NSOB. Ik heb ervan
genoten om met samen met jullie dagen door te brengen op ‘de kamer van Arthur’, broodjes
te eten bij Lusso en te praten over alles wat ons bezighield. Ik hoop dat de afronding van onze
scripties niet ook de afronding van ons contact betekent, maar juist het begin van een nieuwe
vriendschap. Tevens wil ik mijn collega’s van de NSOB bedanken voor alle ondersteuning die
zij mij hebben geboden tijdens dit scriptie traject. In het bijzonder wil ik Martijn van der
Steen bedanken. Martijn, vanaf het begin geloofde jij erin dat ik deze scriptie tot een goed
einde zou brengen. Je had gelijk! Ik denk dat het heel bijzonder is om door iemand van buiten
de universiteit zo intensief te worden begeleid tijdens het schrijven van je scriptie. Bedankt
daarvoor.

Tevens wil ik Prof. Dr. Mirko Noordegraaf, begeleider van deze scriptie, bedanken voor de
goede begeleiding en feedback. Iedere keer tijdens de begeleiding werd ik geprikkeld om mijn
stukken naar een hoger plan te tillen. Ik weet dat ik dankzij deze begeleiding het beste uit
mijzelf en uit deze scriptie heb gehaald! Tevens wil ik Karin Geuijen, als tweede lezer van
deze scriptie bedanken voor de laatste frisse blik die zij over deze scriptie heeft geworpen.

Toen ik begin 2009 besloot in deze achtbaan te stappen en onderzoek te gaan doen naar
strategisch bestuur door directeurbestuurders van woningcorporaties wist ik niet wat mij in de
daarop volgende maanden te wachten stond. In die periode kregen drie woningcorporaties een
externe toezichthouder aangesteld wegens vermeende zelfverrijking of zelfoverschatting, brak
een discussie los omtrent de salarissen van directeurbestuurders naar aanleiding van het
aftreden van de voorzitter van de brancheorganisatie Aedes, ontstond er een discussie over de
kwaliteit van het toezicht door de Raden van Commissarissen van woningcorporaties en het
aantal nevenfuncties van deze commissarissen en tot slot vielen media en politiek meerdere
malen over ‘vermeende’ misstanden in de volkshuisvestingssector. Ik kan dan ook niet
zeggen dat het schrijven van deze scriptie, hetgeen wel eens wordt beweerd, ‘saai’ was.
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Integendeel, het was ‘spannend’ om tussen al deze ontwikkelingen en krachten mijn eigen
weg te vinden. Of ik de onderste steen boven heb gekregen? Ik denk niet dat zoiets mogelijk
is in een sector die zich in een zo’n ambigue context bevindt. Echter, deze scriptie heeft zijn
doel bereikt. Deze scriptie geeft inzicht in de verschillen die tussen woningcorporaties
ontstaan en laat zien hoe door naar strategisch bestuur, in het bijzonder door de
directeurbestuurder, te kijken deze verschillen kunnen worden begrepen.

Ik heb met deze scriptie niet tot doel een oordeel te geven over woningcorporaties of
directeurbestuurders. Ik heb in deze scriptie het beeld dat ik tijdens mijn onderzoek heb
gekregen over strategisch bestuur door directeurbestuurders weergegeven. Mocht ik
onverhoopt toch uitspraken foutief hebben geïnterpreteerd of in een verkeerde context
gebruikt, dan hiervoor mijn excuses.

Na 20 weken, van pieken en dalen, versnellen en vertragen, loopings en schroeven in de
achtbaan is het tijd om uit te stappen en de achtbaan van het schrijven van deze scriptie achter
mij te laten. Een beetje dol van het vele draaien en vol adrenaline van de hoge snelheden,
maar vooral vol nieuwe ervaringen en tevredenheid over het eindresultaat, kijk ik terug op een
prachtige rit. Een nieuwe (acht)baan, die voortkomt uit het schrijven van deze scriptie, ligt
vanaf september voor mij in het verschiet. Ik kan alleen maar hopen dat deze nieuwe
(acht)baan net zoveel plezier en ‘spanning’ oplevert als ik de afgelopen maanden heb gehad
en dat ik tijdens deze nieuwe rit even zoveel steun van bijzondere mensen mag krijgen als ik
de afgelopen weken heb mogen ervaren.

Maartje Brans
Utrecht, Juni 2009
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Samenvatting
In dit onderzoek zijn de verschillen tussen woningcorporaties inzichtelijk gemaakt door te
kijken hoe strategisch bestuur van woningcorporaties, in het bijzonder door de
directeurbestuurder, vorm wordt gegeven. Hierdoor is het ontstaan van verschillen tussen
woningcorporaties te begrijpen.

Oorspronkelijk zijn woningcorporaties ontstaan vanuit het particuliere initiatief. Echter, na
invoering van de Woningwet in 1901 werden woningcorporaties taakorganisaties van de
overheid. In 1993 zijn woningcorporaties ‘verzelfstandigd’. Sindsdien zijn het formeel private
organisaties met een publieke taak. In de jaren na de verzelfstandiging is de taak van
woningcorporaties, het huisvesten van lagere inkomens en bijzondere doelgroepen, verbreedt
met het bijdragen aan leefbaarheid. Deze taak staat vastgelegd in het Besluit Beheer SocialeHuursector. Zowel de literatuur als de directeurbestuurders geven aan dat de omschrijving van
de taak van woningcorporaties in het Besluit Beheer Sociale-Huursector vaag en multiinterpretabel is. Hierdoor ontstaat er een ‘grijs gebied’ waarvan de grenzen niet duidelijk
gedefinieerd zijn.

Dit ‘grijze gebied’ draagt bij aan de ambigue context waarbinnen woningcorporatie zich
bevinden. Daarnaast bevinden zich in deze context diverse belangenhouders die verschillende
verwachtingen van woningcorporaties hebben. Tussen deze tegenstrijdige verwachtingen
ontstaat er voor woningcorporaties ruimte om de eigen organisatie en de maatschappelijke
taak vorm te geven. Hierdoor kunnen er verschillen tussen woningcorporaties ontstaan.

Deze verschillen ontstaan in het geheel van strategisch bestuur. Enerzijds heeft dit betrekking
op het in lijn brengen van de organisatie met de omgeving. Een woningcorporaties opereert in
een interne en externe omgeving die richtinggevend is voor het strategisch bestuur.
Anderzijds heeft strategisch bestuur betrekking op de interactie met de stakeholders. Door de
onduidelijke taakbeschrijving en de tegenstrijdige verwachtingen van de stakeholders ontstaat
er in de ambigue context ruimte voor de woningcorporatie om zelf invulling te geven aan het
strategisch bestuur. De bestuurder is in dit geval zowel ‘bal’ als ‘speler’ tegelijk.

De directeurbestuurder is, gezien de autonome positie die de bestuurder binnen de organisatie
inneemt, van belang in het vorm geven van strategisch bestuur. De manier waarop bestuurders
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als ‘agents’ handelen staat in verband met de omgeving, ‘structure’, waarin ze zich bevinden.
Deze ‘structure’ is enerzijds gegeven, maar ‘agents’ kunnen anderzijds de ‘structure’ mede
vormgeven door ermee in wisselwerking te treden. Paradoxaal hierbij is dat diegene die
binnen de ‘structure’ handelen, deze ‘structure’ gedeeltelijk zelf vormgeven. De
directeurbestuurder geeft het strategisch bestuur vorm in de ambigue context door middel van
betekenisgeving. Dit vindt plaats in een ‘spel’ tussen regels en ruimte. Enerzijds is de
consistentie, om de ambiguïteit beheersbaar te maken, gegeven door de interne en externe
omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Anderzijds kan de directeurbestuurder zelf met
consistentie; regels, routines en procedures, de ambiguïteit beheersbaar maken. De
directeurbestuurder treedt als ‘agent’ in wisselwerking met de ‘structure’ en is hiermee deels
bepalend voor het profiel van de organisatie.

Dit onderzoek laat zien dat bestuurders verschillend vorm geven aan strategisch bestuur in de
ambigue

context

waarbinnen

zij

zich

bevinden.

Voorbeelden

hiervan

zijn

dat

directeurbestuurders verschillend op verwachtingen die zij van de toekomst hebben reageren
en dat zij verschillend met de horizontale verantwoording naar de stakeholders toe omgaan.
Dit geeft inzicht in hoe directeurbestuurders in een ambigue context door middel van
betekenisgeving strategisch bestuur vormgeven. Op deze betekenisgeving blijkt het
persoonsprofiel van de directeurbestuurder van invloed. Het persoonsprofiel wordt onder
andere gevormd door de persoonlijke drijfveren en ideologie die de bestuurder tijdens zijn
carrière heeft gevormd en de mate van ‘lef’ waarover de bestuurder beschikt om bepaalde
risico’s te nemen. Dit laat zien dat directeurbestuurders die opereren in een ambigue context
verschillende afwegingen maken en hierdoor strategisch bestuur verschillend vormgeven.

Woningcorporaties verschillen onderling van elkaar. Deels worden deze verschillen
veroorzaakt door verschillen in de interne en externe omgeving, de ‘structure’ waarbinnen
woningcorporaties opereren. Verschillen tussen woningcorporaties ontstaan echter ook
doordat directeurbestuurders verschillen in de wijze waarop zij de ambigue context door
middel van strategisch bestuur beheersbaar proberen te maken. De ambigue context biedt de
bestuurder veel ruimte om afwegingen te maken. De ‘structure’ is richtinggevend, maar de
bestuurder geeft hier tevens zelf vorm aan door middel van strategisch bestuur.
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1. Inleiding
1.1 Maatschappelijke dienstverlening
Het belang van maatschappelijke dienstverlening kan ons nauwelijks ontgaan. Iedere burger
heeft er in het leven dagelijks mee te maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
gemoederen hoog oplopen bij een vermeende gebrekkige kwaliteit van de publieke
dienstverlening. Wachtlijsten in de gezondheidszorg, lesuitval op middelbare scholen en het
oppotten van maatschappelijk vermogen bij woningcorporaties zijn voorbeelden van
problemen in de maatschappelijke dienstverlening die de discussie beheersen zodra ze zijn
gesignaleerd. Wanneer een problematiek zich eenmaal aftekent, verovert deze een vaste plaats
in de collectieve beeldvorming. Het is echter merkwaardig dat de vele goede prestaties van de
maatschappelijke dienstverlening nauwelijks aan bod komen. Thuiszorginstellingen die door
zorg op maat het voor ouderen mogelijk maken zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en
woningcorporaties die vele miljoenen investeren om buurten en wijken leefbaarder te maken
en daarnaast investeren in projecten ter bevordering van de integratie van allochtonen of het
verzorgen van stageplekken voor jongeren. Het valt op dat het niet duidelijk is wie voor de
publieke dienstverlening verantwoordelijk is. Maatschappelijke dienstverlening is van
iedereen en van niemand (WRR 2004:22). Dit uit zich in de lastige discussie over de mate
waarin de overheid de taak heeft de maatschappelijke dienstverlening te sturen, de wijze
waarop er op de prestaties van de dienstverleners moet worden toegezien en de strategische
ruimte van de dienstverleners om de eigen organisatie te besturen (WRR 2004:22).

De maatschappelijke dienstverlening wordt gekenmerkt door een groot maatschappelijk
belang en een grote hoeveelheid actoren die belang hebben bij een goede dienstverlening. Dit
leidt tot een complexe sector die constant aan verandering onderhevig is waarin er
onduidelijkheid heerst over de kwaliteit, omvang en richting van de sector. De publieke
dienstverleners in de markt opereren in een spanningsvolle omgeving. Enerzijds moeten de
bestuurders de organisatie financieel draaiende houden en dienen zij te ondernemen en
risico’s te nemen. Anderzijds moeten deze organisaties zorg dragen voor de uitoefening van
de publieke taak in lijn met de verwachtingen vanuit de samenleving. De organisaties
bevinden zich in een krachtenveld van overheid, markt en samenleving. De term van
‘maatschappelijke onderneming’ wordt tegenwoordig veelal gebruikt om de positie binnen dit
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krachtenveld te duiden (Gruis 2007). Dit krachtenveld betreft een context die complex en
voorturend aan verandering onderhevig is.

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving zijn merkbaar in alle sectoren
van onze maatschappij. Het functioneren van deze sectoren met betrekking tot toezicht op
deze organisaties en verantwoording van prestaties staat ter discussie. Door de toegenomen
autonomie en ruimte voor deze instellingen is te zien dat er verschillen tussen deze
organisaties ontstaan. Semipublieke organisaties zijn door de overheid op afstand geplaatst en
hebben meer autonomie gekregen. Tegelijkertijd verlangt de overheid meer van hen.
Woningcorporaties moeten niet alleen woningen verhuren, maar ook investeren in wijken en
mensen. Zorginstellingen moeten concurreren. Als gevolg hiervan zoeken organisaties elkaar
op en ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden. Deze schaalvergroting brengt weer
nieuwe vraagstukken met zich mee.
1.2 Verzelfstandiging
Opvallend is dat sectoren die nu bekend staan als publieke dienstverlening al een lange
historie zonder overheidssturing achter de rug hebben. Vaak zijn deze vormen van publieke
dienstverlening ooit ontstaan vanuit het particulier initiatief. Het ontstaan ligt veelal in de
negentiende eeuw toen de gegoede burgerij en kerken zich gingen bemoeien met onderwijs,
huisvesting, zorg en welzijn. Dit kwam voort uit liefdadigheid en uit angst voor fysieke en
morele verloedering van het volk (SER 2005:33). Ditzelfde publieke belang is de reden dat de
overheid zich ooit met de verlening van de publieke dienst is gaan bemoeien (SER 2005:31).
Binnen de diverse sectoren heeft een ‘golfbeweging’ plaats gevonden met wisselende sturing
door de overheid.

Een deel van de publieke dienstverlening is vanaf het begin van de jaren negentig, na een
periode van sterke overheidssturing, los komen te staan van de overheid. Reden voor deze
‘verzelfstandiging’ was dat de overheid in het licht van bezuinigingen de steeds duurder
worden verzorgingsstaat wilde aanpakken. Daarnaast werd er vanuit de gedachte van New
Public Management (NPM) ingezet op diversiteit, vraagsturing en autonomie voor het bestuur
van instellingen die publieke diensten verlenen. NPM is een uit de Angelsaksische landen
afkomstige stroming die pleit voor een duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering.
Hierdoor zou een overheid in staat zijn maatschappelijke problemen doelmatig aan te pakken
(WRR 2004:24).
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Woningcorporaties hebben in de loop van hun bestaan verscheidene ontwikkelingen
doorgemaakt, waarvan niet de minst belangrijke in de laatste vijftien jaar. Aan het begin van
de jaren negentig zijn woningcorporaties tijdens de zogenaamde ‘bruteringsoperatie’
onafhankelijk geworden van de overheid. Na deze ‘verzelfstandiging’ hebben ze vrijheid
gekregen en genomen zichzelf te ontwikkelen. Dit heeft onder andere geleid tot een breder en
meer gedifferentieerd aanbod (SER 2005:112). De ene woningcorporatie heeft een andere
invulling gegeven aan de verkregen ruimte dan de andere woningcorporatie. De SER schrijft
in haar advies ‘ondernemerschap voor de publieke zaak’: “woningcorporaties hebben hun
vrijheid benut om ondernemerschap te ontwikkelen. In veel gevallen heeft dat geleid tot een
kwalitatief beter woningaanbod en diensten pakket die aansluiten bij de wensen van direct
betrokkenen. Bij sommige corporaties dreigen echter bedrijfseconomische doelstellingen het
te winnen van de primaire doelstelling van maatschappelijk rendement” (SER 2005:112).
Sinds de verzelfstandiging zijn de verschillen tussen de organisaties onderling sterk
toegenomen. Volgens Brandsen et al. (2006:190) doordat slechts een deel van de corporaties
de wil en capaciteit had om zich toe te leggen op innovatie. De corporaties die hiertoe de
mogelijkheid en wil hadden hebben de grenzen opgezocht van wat mogelijk en toelaatbaar is.
De woningcorporaties kijken verschillend naar de invulling van hun taak en denken
verschillend over de mate waarin zij de beleidsvrijheid genieten in commerciële projecten te
investeren om voor de maatschappij meerwaarde te creëren. Hierboven wordt telkens
gesproken over ‘dé woningcorporatie’, maar uit het voorgaande blijkt dat ‘dé
woningcorporatie’ niet bestaat aangezien er sinds de verzelfstandiging verschillen tussen
corporaties zijn ontstaan.
1.3 Maatschappelijke taak van woningcorporaties
“Woningcorporaties zijn private ondernemingen die met ‘de brede zorg voor wonen’ een
publiek belang dienen”, aldus het rapport ‘Nieuw arrangement overheid-woningcorporaties’
(Meijerink 2008). Met deze uitspraak legt stuurgroep Meijerink de vinger direct op de zere
plek. Woningcorporaties zijn hybride organisaties die in vergelijking met andere organisaties
in de publieke dienstverlening een relatief hoge mate van autonomie hebben. Vergelijk de
volkshuisvestingssector bijvoorbeeld met de zorgsector dan valt te concluderen dat
zorginstellingen in een veel strakker regelgevend kader van de overheid opereren dan
woningcorporaties. Dit wordt eveneens veroorzaakt doordat de zorgsector, naast
verzekeringsgeld, deels gefinancierd wordt door de overheid terwijl dit voor de
volkshuisvestingssector niet geldt. Bij een aantal woningcorporaties heeft deze toename in
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autonomie geleid tot een ‘strategische verbreding’. Dit is een ontwikkeling die door rapporten
van onder andere de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en de SociaalEconomische Raad wordt gestimuleerd (WRR 2004; SER 2005).

Het takenpakket van corporaties is door de overheid wettelijk vastgelegd in het Besluit
Beheer Sociale Huursector. De taak van woningcorporaties blijft echter niet langer beperkt tot
het aanbieden van sociale huisvesting, maar wordt tegenwoordig omschreven als het
bijdragen aan ‘leefbaarheid’ en ‘maatschappelijk ondernemerschap’. Een toenemend aantal
woningcorporaties is betrokken bij vormen van dienstverlening die buiten het bestek vallen
van de oorspronkelijke taak: het huisvesten van lage inkomens en bijzondere doelgroepen.
Tegenwoordig leveren woningcorporaties een hele reeks diensten, variërend van
wijkontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid, trainingen, stages, jongerenprojecten
en

veiligheidsprojecten

in

de

wijk

tot

verzekeringen,

internetaansluitingen

en

winkelfaciliteiten. Woningcorporaties betreden nieuwe markten en ontwikkelen nieuwe
producten. Meer dan voorheen verbreedt de aandacht van de corporaties zich van de woning
naar de woon- en leefomgeving. Deze ontwikkeling is enerzijds wenselijk, maar anderzijds
rijst de vraag in hoeverre dit in de taakomschrijving van, de vage en multi-interpretabele
grenzen, van het Besluit Beheer Sociale-Huursector past (Hakfoort, Leuvenstijn, & Renes
2002).
1.4 Publieke debat
Momenteel is er een ontwikkeling gaande dat er zowel vanuit de woningcorporaties zelf als
vanuit de politiek en maatschappij vragen worden gesteld over het functioneren van
corporaties. Hierbij wordt aangenomen dat woningcorporaties duidelijk hebben wat hun
maatschappelijke taak is en dat er duidelijke richtlijnen bestaan voor wat goed is en wanneer
het goed genoeg is. Dit is echter maar ten dele het geval. Het Besluit Beheer SocialeHuursector, waarin de maatschappelijke taak van woningcorporaties staat omschreven, is een
richtinggevend kader, maar laat ook de nodige ruimte voor interpretatie. De richtlijnen zijn
vaag en multi-interpretabel. Momenteel is, naar aanleiding van een aantal incidenten en de
publieke opinie, de aandacht van de overheid voor de volkshuisvestingssector toegenomen.
Met als gevolg dat de overheid zich met enige regelmaat mengt in de wijze waarop
woningcorporaties de publieke taak uitoefenen. Woningcorporaties staan in de belangstelling
van media en politiek. Dit is echter niet verrassend aangezien zij een maatschappelijke taak
uitoefenen en beschikken over publieke middelen. Als het publieke debat rondom
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woningcorporaties, zoals dat in de media wordt gevoerd, wordt geanalyseerd, vallen er een
aantal kernthema’s op.

Wat opvalt in het publieke debat is dat er veel aandacht wordt besteed aan de taken die
woningcorporaties uitvoeren en de financiële middelen die hieraan besteed worden. Koppen
als “De kostbare liefde voor een duifgrijze oceaanstomer” (NRC 12 december 2008),
“Corporatie verhuurt in Spanje” (NRC 8 augustus 2008) en “Corporatie Servatius hunkert
naar België; Europees Hof buigt zich over omstreden woningproject van Limburgse
woningstichting in Luik” (NRC 20 maart 2009) sieren de kranten. Ook vermeende gebrekkige
invloed van de overheid op woningcorporaties is een thema waarover onrust bestaat. “Rijk
mist zicht op deel corporaties; miljarden bij dochterbedrijven” (NRC 18 december 2008),
tevens wordt ook een moeizame relatie tussen de woningcorporaties en de overheid en
politiek benadrukt. “Liever huizen bouwen buiten het bestel; moeizame relatie tussen
woningcorporaties en overheid verder op scherp gezet” (NRC 10 september 2008) en
“Corporatie wil commercieel worden; woningstichting de Veste vraagt recht of het
vastgoedinvesteerder ‘met sociale doelstelling’ mag worden” (Volkskrant 31 juli 2008). De
moeizame relatie tussen overheid en woningcorporaties komt niet alleen tot uiting in dreiging
van een aantal woningcorporaties uit het bestel te stappen. Woningcorporaties lijken het
tevens niet eens met de maatregelen van de politiek om over het vermogen van
woningcorporaties belasting te heffen. “De corporatie wil liever commercieel verder;
woningcorporaties zijn ontevreden over de pogingen van de politiek hun vermogen af te
romen” (NRC next 11 september 2008) en lijken daarnaast opnieuw te voorzien in een
keurslijf van de overheid gedwongen te worden. “Publieke bedrijven vrezen keurslijf van
overheid: semipublieke sector onderwijs, zorg en woningcorporaties willen geen aparte
rechtspersoon voor maatschappelijke onderneming” (NRC 23 mei 2008). Deze maatregelen
van de overheid komen voort uit incidenten die de laatste jaren binnen de sector hebben
plaatsgevonden. “Miljoenen project is huisbaas maatje te groot – verkoop schip is enige
redding” (AD 7 november 2008) en “Frauderende topman betaalt 2,2 miljoen euro terug”
(AD 16 augustus 2008). Tot slot valt men over het vermeende gebrekkige toezicht op
woningcorporaties. “Alleen maar ja-knikkers, dan krijg je zonnekoningen; toezicht
zorginstellingen en woningcorporaties in problemen, commissarissen kunnen groeiende
complexiteit niet bijbenen” (NRC 5 februari 2009) en “Aantal bijbaantjes loopt echt de
spuigaten uit” (AD 13 maart 2009).
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Wat opvalt aan de analyse van het publieke debat is dat woningcorporaties voornamelijk
negatief in beeld komen. Het is de vraag of dit beeld representatief is voor wat er
daadwerkelijk in de sector gebeurd. Daarnaast valt het op dat er, aldus de media, veel onrust
binnen de volkshuisvestingssector heerst.
1.5 Strategisch bestuur
In dit onderzoek wordt het begrip ‘strategisch bestuur’ geïntroduceerd om de wijze waarop
woningcorporaties opereren in de complexe omgeving in beeld te brengen en te kijken hoe de
directeurbestuurders van woningcorporaties hier vorm aan geven. In dit onderzoek wordt de
volgende definitie van strategisch bestuur gehanteerd:

De wisselwerking van de ‘outer context’ van de organisatie, de omgeving en de stakeholders,
met de ‘inner’ context van de organisatie door sturing van binnenuit.

Strategisch bestuur vindt plaats in een complexe en turbulente context met verschillende
stakeholders die allemaal een eigen belang hebben bij het goed functioneren van de
volkshuisvestingssector. Strategisch bestuur heeft enerzijds betrekking op ‘organization
environment fit’ (Aldrich en Pfeffer 1979; Pfeffer en Salanick 1978): de organisatie in een lijn
brengen met wat past bij de omgeving van de organisatie. Anderzijds heeft strategisch bestuur
betrekking op de omgang met stakeholders (Freeman 1984). Voor een semipublieke
organisatie zijn stakeholders een belangrijke partij. Strategisch bestuur vindt plaats in een
context met een interne en externe omgeving en in een samenspel van diverse actoren.

Als van buitenaf naar woningcorporaties wordt gekeken zijn er verschillen waarneembaar.
Ook op basis van de literatuur zijn verschillen te onderscheiden. Gruis (2008) onderscheidt
vier terreinen waarop woningcorporaties van elkaar kunnen verschillen: het werkterrein,
innovativiteit, relatie met de maatschappij en prioriteitstelling tussen financieel een
maatschappelijk rendement. Het werkterrein heeft betrekking op het afzetgebied, producten,
taken en klanten van de organisatie (Vulperhorst 1999). Innovativiteit heeft betrekking op de
mate waarin woningcorporaties vernieuwend zijn. Gruis onderscheidt hierin bestendigers en
vernieuwers (Gruis 2008:21). De relatie met de maatschappij wijst op de omgang met
stakeholders, maar kan ook betrekking hebben op samenwerkingsrelaties die er tussen
woningcorporaties bestaan. Tot slot onderscheidt Gruis de rendementsprioriteit van
woningcorporaties. Hiermee wordt de mate waarin de organisatie financieel en
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maatschappelijke rendement in evenwicht kan brengen bedoeld. Wat op het niveau van de
maatschappelijke dienstverlening wenselijk is, kan met het oog op beleidsmatige en
budgettaire ‘grensbewaking’ problematisch blijken. Brandsen voegt aan deze terreinen de
onderlinge diversiteit in veronderstellingen en ambities van woningcorporaties toe (Brandsen
et al. 2006:428).

Kortom: woningcorporaties opereren in een complexe omgeving waarin tegenstrijdige
belangen een rol spelen. Door middel van strategisch bestuur proberen deze organisaties hun
weg te vinden in het complexe en turbulente krachtenveld met wisselende en tegenstrijdige
verwachtingen. Dit onderzoek zal de verschillen die tussen woningcorporaties bestaan
inzichtelijk maken en zal onderzoeken of deze verschillen te begrijpen zijn door naar de
verschillen in strategisch bestuur en hoe hier door de directeurbestuurder vorm aan wordt
gegeven, te kijken.
1.6 Probleemstelling
Na de verzelfstandiging hebben woningcorporaties een grotere mate van autonomie gekregen
waardoor

er

verschillen

tussen

individuele

woningcorporaties

zijn

ontstaan.

De

maatschappelijke taak van woningcorporaties is afgebakend door het Besluit Beheer SocialeHuursector, dat echter de grenzen van de maatschappelijke taak vaag en multi-interpretabel
definieert. Iedere woningcorporatie geeft binnen deze vage en multi-interpretabele grenzen op
een eigen manier invulling aan de maatschappelijke taak. Een eigen invulling geven aan
ruimte impliceert bij voorbaat het ontstaan van verschillen. Het is interessant te onderzoeken
waar deze verschillen uit voortkomen. Dit onderzoek zal de verschillen in strategisch bestuur
inzichtelijk maken met tot doel het ontstaan van verschillen tussen woningcorporaties te
kunnen begrijpen. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:

Inzichtelijk maken hoe strategisch bestuur van woningcorporaties, in het bijzonder
strategische besturing door directeurbestuurders, de kenmerken van woningcorporaties
beïnvloed en bijdraagt aan verschillen tussen woningcorporaties.
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Binnen dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal:

Op welke wijzen draagt strategisch bestuur, in het bijzonder door de directeurbestuurder,
bij aan de verschillen tussen woningcorporaties?

Voor het beantwoorden van de bovenstaande vraagstelling is een aantal deelvragen opgesteld.
Deze deelvragen zijn onder te verdelen in theoretische en empirische deelvragen.
1.6.1 Theoretische deelvragen
In de theoretische deelvragen zal gekeken worden naar de volkshuisvestingssector en de
woningcorporatie. Tevens zal gekeken worden hoe strategisch bestuur tot stand komt. Hierbij
zullen de volgende deelvragen beantwoord worden:

1. Hoe heeft de volkshuisvestingssector zich de afgelopen eeuw ontwikkeld?
Deze deelvraag zal ingaan op de ontwikkelingen in de volkshuisvesting vanaf het eind van de
19e eeuw om een beeld te schetsen hoe de sector is ontstaan en hoe de woningcorporaties zijn
gegroeid tot de organisaties die het vandaag de dag zijn.
2. Wat kenmerkt de woningcorporatie in deze fase van de 21ste eeuw?
Deze deelvraag gaat in op de woningcorporaties als organisatie. Hierbij zal aandacht besteedt
worden aan drie aspecten van de organisatie: het profiel, de positie en de prestatie. Daarnaast
zal gekeken worden in welke mate woningcorporaties met betrekking tot de bovengenoemde
drie aspecten onderling kunnen verschillen.

3. Wat is strategisch bestuur?
In het antwoord op deze deelvraag zal ingegaan worden op de context waarbinnen strategisch
bestuur plaats vindt. Daarnaast zal bekeken worden wat strategisch bestuur is en hoe het in de
context vorm krijgt.

4. Hoe hangt strategisch bestuur samen met verschillen in organisatie?
In het antwoord op deze deelvraag zal gekeken worden op welke wijze strategisch bestuur
samen hangt met verschillen tussen organisaties en op basis waarvan deze verschillen
ontstaan.
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1.6.2 Empirische deelvragen
Op basis van de theoretische verkenning is in de empirie onderzocht hoe strategisch bestuur in
relatie met de context tot stand komt. Hierbij zijn tevens de verschillen in strategisch bestuur
inzichtelijk gemaakt en wordt geprobeerd om op basis daarvan de verschillen tussen
woningcorporaties te begrijpen. Hiervoor zijn de volgende empirische deelvragen opgesteld:

5. Hoe krijgt strategisch bestuur gestalte bij woningcorporaties?
In het antwoord op deze deelvraag zal gekeken worden hoe strategisch bestuur plaats vindt in
de context waarin een woningcorporatie opereert. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de
relatie van strategisch bestuur met de interne en externe omgeving en de diverse stakeholders.
Tevens zal in kaart worden gebracht hoe begrepen kan worden dat strategisch bestuur leidt tot
verschillen tussen woningcorporaties.

6. Hoe geeft de directeurbestuurder vorm aan strategisch bestuur?
De directeurbestuurder is degene die de woningcorporatie strategisch bestuurt. In het
antwoord op deze deelvraag zal worden ingaan op de wijze waarop de directeurbestuurder de
organisatie vorm geeft door middel van strategisch bestuur in de complexe en ambigue
omgeving waarin de organisatie zich bevindt.
1.7 Onderzoeksbenadering
Deze scriptie maakt de verschillen in strategisch bestuur van woningcorporaties inzichtelijk
met als doel de verschillen tussen woningcorporaties te kunnen begrijpen. Hiervoor is
gesproken met directeurbestuurders van twaalf grote woningcorporaties in vier grote steden:
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Samen met de directeurbestuurder is naar het
profiel, de positie en de prestaties van de eigen organisatie gekeken. Daarnaast is tijdens de
gesprekken met de directeurbestuurders ingegaan op de volkshuisvestingssector en de
omgeving van de organisatie. Op basis hiervan is vastgesteld hoe de context, waarin
strategisch bestuur plaats vindt, eruit ziet. Tot slot wordt geprobeerd om de inzichten in de
verschillen in strategisch bestuur van woningcorporaties te gebruiken om de verschillen
tussen woningcorporaties te begrijpen.

Om de verschillen in strategisch bestuur en de wijze waarop de directeurbestuurder hier vorm
aan geeft inzichtelijk te maken is gesproken met de directeurbestuurders van
woningcorporaties. De onderzoeker realiseert zich dat hierdoor het gevaar bestaat dat de wijze
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van strategisch bestuur en hoe de directeurbestuurder hier vorm aan geeft eenzijdig wordt
belicht. Echter, tracht de onderzoeker in dit onderzoek als het ware ‘door de ogen’ van de
bestuurder naar de organisatie, de omgeving en de sector te kijken. De lezer van deze scriptie
dient zich tijdens het lezen van de onderzoeksresultaten dan ook te realiseren dat in dit
onderzoek inzichtelijk is gemaakt hoe de directeurbestuurder de verschillen in strategisch
bestuur ervaart en hoe op basis hiervan de verschillen tussen woningcorporaties begrepen
kunnen worden.
1.8 Relevantie
Onderzoek naar strategisch bestuur van woningcorporaties is zowel vanuit wetenschappelijkals vanuit maatschappelijk oogpunt relevant. Voor de klassieke domeinen, publieke en private
sector, zijn verschillende wetenschappelijke modellen, theorieën en concepten ontwikkeld die
weergeven hoe organisaties strategisch worden bestuurd (Mintzberg 1994; 2005, Whittington
2006). Deze modellen, theorieën en concepten richten zich echter op publiek óf privaat, maar
vertonen gebreken als het gaat om hybride organisaties. Ofwel, private organisaties met een
maatschappelijke taak. Dit zijn organisaties waaraan nieuwe eisen worden gesteld en waar
taakverbreding plaatsvindt. Van de private organisatie met een publieke taak wordt verwacht
dat de organisatie de maatschappelijke taak uitvoert en tevens innovatief is en
ondernemerschap vertoont. Er zijn nog weinig wetenschappelijke inzichten over hoe
strategisch bestuur plaatsvindt in een hybride context en of door strategisch bestuur
inzichtelijk te maken de verschillen tussen woningcorporaties begrepen kunnen worden.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant meer inzicht in dit thema te verkrijgen. Dit
beeld is niet alleen terug te zien bij woningcorporaties. Ook binnen andere sectoren van het
publieke domein ontstaan verschillen.

Tevens is het interessant de verschillen die er tussen woningcorporaties ontstaan te kunnen
begrijpen. De volkshuisvestingssector is continue aan verandering onderhevig. Veranderende
verwachtingen van de overheid en samenleving stellen andere eisen aan de organisaties in het
publieke domein. Woningcorporaties zijn na de verzelfstandiging financieel onafhankelijk
van de overheid geworden en bepalen inhoudelijk een eigen beleid. De overheid geeft
hiervoor richtlijnen mee in het Besluit Beheer Sociale Huursector, maar deze richtlijnen zijn
vaag en multi-interpretabel. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de woningcorporaties in
de wijze waarop zij invulling geven aan deze richtlijnen. Aangezien deze verschillen
betrekking hebben op de uitvoering van de maatschappelijke taak, is het maatschappelijk
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relevant deze verschillen inzichtelijk te maken en het ontstaan van deze verschillen te kunnen
begrijpen.

Daarnaast vindt in de media, gestoeld door diverse incidenten, beeldvorming plaats over het
functioneren van woningcorporaties. Deze beelden richten zich met name op wat
woningcorporaties niet of verkeerd doen. Hierdoor loopt de beeldvorming uiteen van de
indruk dat woningcorporaties veel te weinig doen om invulling te geven aan hun
maatschappelijke taak, tot de indruk dat deze organisaties hun hand overspelen door geld met
een maatschappelijke bestemming te investeren in commerciële activiteiten. Het is
maatschappelijk relevant om inzicht te hebben of verschillen tussen woningcorporaties
begrepen kunnen worden door verschillen in strategisch bestuur, zodat op basis van gedegen
onderzoek een beeld kan worden gevormd over de verschillen die er tussen woningcorporaties
ontstaan en waar deze verschillen uit voort komen.
1.9 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk zal het domein waar deze scriptie zich op richt worden verkend: de
volkshuisvestingssector. In dit hoofdstuk zullen de ontwikkelingen van deze sector in de
afgelopen eeuw worden beschreven en zal gekeken worden hoe een woningcorporatie er in
deze fase van de 21ste eeuw uit ziet. Tevens zal er gekeken worden welke verschillen er op
basis van de literatuur tussen woningcorporaties kunnen bestaan. Vervolgens zal in hoofdstuk
3 naar strategisch bestuur worden gekeken. Er zal vanuit de literatuur worden onderzocht hoe
strategisch bestuur plaatsvindt. In hoofdstuk 4 zal de methode van onderzoek worden
weergegeven. In hoofdstuk 5 en 6 wordt een uitwerking gegeven van het empirisch onderzoek
aan de hand van de in paragraaf 1.4 weergegeven empirische deelvragen. In hoofdstuk 5 zal
worden ingegaan op strategisch bestuur door woningcorporaties, terwijl in hoofdstuk 6 zal
worden gekeken hoe de directeurbestuurder hier vorm aan geeft. In hoofdstuk 7 zal een
antwoord worden gegeven op de theoretische en empirische deelvragen en zal de
vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek worden beantwoord. Tot slot zullen in
hoofdstuk 8 enkele afsluitende implicaties en suggesties met betrekking tot de bevindingen
van dit onderzoek worden weergegeven.
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2. De woningcorporatie
2.1 Eén eeuw volkshuisvesting (1900-2000)
In de tweede helft van de 19e eeuw nam, als gevolg van de industriële revolutie, het aantal
arbeiders in de grote steden snel toe. De woonomstandigheden van deze arbeiders waren over
het algemeen slecht. Het doel van de eerste woningcorporaties, gesticht door filantropen,
vakbonden of werkgevers, was het bouwen van woningen voor deze arbeiders. De bemoeienis
van de rijksoverheid met het wonen van de bevolking begon feitelijk pas in 1901 met de
invoering van de Woningwet. In de eerste periode na de invoering van de Woningwet werden
aan de corporaties rijksvoorschotten en jaarlijkse bijdragen in het vooruitzicht gesteld, om
woningen te bouwen die voldeden aan de geldende kwaliteitseisen. Met de invoering van de
Woningwet werden de corporaties taakorganisaties van de overheid. Dit vormde de aanleiding
voor een sterke uitbreiding van het aantal woningcorporaties.

In de afgelopen eeuw heeft de invloed van de overheid op woningcorporaties verschillende
vormen gekend. Rond de Eerste Wereldoorlog was de rol van de overheid bescheiden. Het
beleid richtte zich vooral op krotontruiming- en opruiming en vervangende nieuwbouw. Na
de Tweede Wereldoorlog werd, tijdens de wederopbouw, de band tussen de overheid en
corporaties sterker. Woningcorporaties werden een verlengstuk van de overheid (Koffijberg
2005:70). Na de wederopbouw gingen woningcorporaties zich steeds meer verzetten tegen de
grote bemoeienis van de overheid. Onder politieke en maatschappelijke druk werd als reactie
daarop in 1958 de commissie De Roos in het leven geroepen. Deze commissie moest advies
uitbrengen over de wijze waarop de zelfstandigheid van de corporaties ten opzichte van de
overheid kon worden versterkt. Ook moesten maatregelen worden onderzocht die
woningcorporaties financieel onafhankelijk en dus zelfstandiger zouden maken. De vergroting
van de zelfstandigheid van woningcorporaties is gedeeltelijk toe te schrijven aan het rapport
van deze commissie (Dogge 2003:22). Ook het gevoerde huur- en subsidiebeleid en de
veranderende maatschappelijke verhoudingen eind jaren zestig en begin jaren zeventig
hadden invloed op de zelfstandigheid van corporaties. Als gevolg van individualisering, de
afnemende betekenis van het gezin en het ontstaan van de multiculturele samenleving werd
het noodzakelijk om het volkshuisvestingsbeleid bij te stellen. De rechten van huurders
werden uitgebreid, de sociale doelstelling van het volkshuisvestingsbeleid werden
gewaarborgd en de zelfstandigheid van woningcorporaties vergroot.
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Per 1 januari 1993 is het Besluit Beheer Sociale-Huursector ingevoerd. Dit besluit, dat de taak
van woningcorporaties vastlegt, beperkt de taak van woningcorporaties tot het uitvoeren van
werkzaamheden

op

het

gebied

van

de

volkshuisvesting.

De

hierop

volgende

‘bruteringsoperatie’ zorgde ervoor dat woningcorporaties financieel onafhankelijk werden van
de overheid. Naast de financiële zelfstandigheid, werd met de bruteringsoperatie ook de
regulering sterk verminderd. Het Besluit Beheer Sociale-Huursector vormt het regulerende
kader waarbinnen woningcorporaties de vrijheid hebben om naar eigen inzicht te handelen.
Daarnaast is het aantal gedragsvoorschriften terug gebracht. Woningcorporaties hoeven zich
tegenwoordig enkel achteraf te verantwoorden. Tevens hebben er vanaf de jaren negentig
tussen woningcorporaties vele fusies plaatsgevonden.
2.2 Woningcorporaties in deze fase van 21ste eeuw
Met de nota ‘Mensen, Wensen, Wonen – wonen in de 21ste eeuw’ (2000) is onder invloed van
toenemende complexiteit en verwevenheid van maatschappelijke vraagstukken het
werkdomein van woningcorporaties vergroot. In plaats van uitsluitend werkzaam te mogen
zijn op het gebied van volkshuisvesting werd het werkdomein voor woningcorporaties in de
21ste eeuw als volgt omschreven: “werkzaam op het gebied van wonen, woondiensten en
woonmilieus”. Dit betekent dat een woningcorporatie zich niet enkel meer hoeft te richten op
de originele taken: bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen, maar dat
taakverbreding is toegestaan. Het werkdomein van woningcorporaties is uitgebreid met de
zorg voor leefbare buurten en wijken. Naast bouwen, verhuren en beheren houden deze
organisaties zich tegenwoordig ook bezig met het aanbieden van koopwoningen en het
verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving van hun woningen. Een groei van
activiteiten leidt tot nauwere samenwerking met organisaties en groeperingen in de lokale
omgeving. Hierdoor ontstaan er nieuwe allianties met nieuwe partners, zoals woon-zorg
combinaties. Deze nieuwe positie laat woningcorporaties nog meer dan voorheen afvragen
wat voor soort organisatie ze willen zijn. Sommige woningcorporaties blijven zich richten op
de klassieke taak van verhuur van sociale woningen met wellicht een kleine sociale taak.
Andere woningcorporaties begeven zich op een breder werkterrein.
Naar aanleiding van de nota ‘Mensen, Wensen, Wonen – wonen in de 21ste eeuw’ (2000) en
de ontwikkelingen in de volkshuisvesting zijn er door verschillende partijen in de omgeving
van de volkshuisvestingssector adviesrapporten en onderzoeken gepubliceerd over de positie
van woningcorporaties en maatschappelijk ondernemerschap. Het doel van deze rapporten is
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een oordeel te vormen over of richting te geven aan de volkshuisvestingssector (WRR 2004;
SER 2005; commissie De Boer 2005; commissie Sas 2005). Als het debat dat in 2004 en
2005, in en op basis van deze rapporten gevoerd, wordt overzien zijn er een aantal
overeenkomsten te herkennen (VROM-raad 2005). De partijen zijn het er met elkaar over
eens dat de rol die woningcorporaties momenteel spelen te vrijblijvend is. De overheid dient
op afstand te blijven, maar lokale partijen dienen een prominentere plaats in het
besluitvormingsproces omtrent maatschappelijke activiteiten en de inzet van maatschappelijk
bestemd vermogen te krijgen aangezien de opgave van woningcorporaties op het lokale
niveau ligt. Daarnaast moet het doelmatig en efficiënt besturen van een woningcorporatie
meer aandacht krijgen en zijn de partijen het er tevens over eens dat de professionalisering
van het interne toezicht onder de loep moet worden genomen. Er bestaat in het debat omtrent
woningcorporaties echter ook verschil van mening. De partijen zijn niet eenduidig over de
doelgroep, taken en grenzen van het werkterrein van een woningcorporatie. Daarnaast bestaat
er geen consensus over de wijze waarop het interne toezicht geprofessionaliseerd zou moeten
worden. Ook de sturingsstrategie en de relaties met stakeholders in de lokale omgeving zijn
onderwerp van discussie.

Als deze betrokken partijen: de WRR, SER en VROM-raad geen consensus kunnen bereiken
over de maatschappelijke taak van woningcorporaties, is het de vraag of woningcorporaties
hier zelf wel een antwoord op kunnen geven. Dit maakt het voor woningcorporaties lastig om
strategisch te besturen in een context waarin diverse partijen, op hun eigen manier,
woningcorporatie in een bepaalde richting proberen te sturen.
2.3 De organisatie onder de loep
Een organisatie bestaat uit verschillende aspecten die onderling afhankelijk van elkaar zijn en
elkaar beïnvloeden. In deze paragraaf worden drie aspecten van een woningcorporatie
onderscheiden; het profiel, de positie en de prestaties van de organisatie (Figuur 1). In deze
paragraaf zullen deze drie aspecten eerst afzonderlijk worden belicht. Vervolgens zal gekeken
worden in hoeverre deze aspecten in een woningcorporatie onderling samenhangen.
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Figuur 1: Organisatieaspecten

2.3.1 Profiel
Het profiel van een organisatie laat zien wat kenmerkend is aan een organisatie. Dit profiel
wordt opgebouwd uit een aantal elementen die tezamen en in onderlinge afhankelijkheid het
organisatieprofiel typeren. De keuze van de elementen die het organisatieprofiel vormen is
betrekkelijk willekeurig. In de literatuur zijn verschillende modellen te vinden zoals het
klaver-6 model en het INK managementmodel (Kouwenhoven et al. 2005:37). Het bekendste
model voor het opstellen van een organisatieprofiel is de ‘7 S’-analyse van McKinsey.
Daarbij worden de volgende aspecten van het organisatieprofiel belicht: strategy, structure,
systems, staff, skills, style en shared values (Tonneyck 1999:50). Alhoewel deze
bovengenoemde modellen van elkaar verschillen, beogen ze hetzelfde doel: het zo volledig
mogelijk typeren van een organisatie. Voor het bekijken van het organisatieprofiel van een
woningcorporatie maken wij gebruik van het profiel dat Khosrowpour (2006:22) opstelde
voor zorginstellingen. Khosrowpour kijkt in dit model naar de core busisness, type of
oganization, ownership, business units, mission statements, customers, reach en size van een
organsiatie.

Als aan de hand van de bovengenoemde aspecten van een organisatieprofiel wordt geprobeerd
een profiel voor een woningcorporatie op te stellen valt al snel te concluderen dat, zoals al
eerder werd aangegeven, dé woningcorporatie niet bestaat. De core business, het type of
organization en customers zijn voor woningcorporaties gelijk. Daarentegen zullen er in
business units, mission statements, reach en organization size verschillen bestaan. Het
interessantste punt van het organisatieprofiel van Khosrowpour is ‘ownership’. De vraag wie
de eigenaar is van de woningcorporaties in Nederland. Op dit punt zal in het vervolg van deze
paragraaf dieper worden ingaan.
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Sinds de bruteringsoperatie zijn woningcorporaties private organisaties met een publieke taak
geworden, waarvan wordt verwacht dat ze maatschappelijk ondernemen. Dit houdt in dat
hoewel woningcorporaties een maatschappelijke taak vervullen die bij wet is vastgelegd,
namelijk het aanbieden van sociale huisvesting, zij een private organisatie zijn die financieel
onafhankelijk is van de overheid. Het publiek-private karakter van de organisatie veroorzaakt
spanningen. Om meer inzicht te krijgen in de spanningen waar private organisaties met een
publieke taak tegen aan lopen hebben verschillende wetenschappers (Toonen 1997; Kickert
2005; Donk 2005; Brandsen et al. 2006) geprobeerd duidelijkheid te verschaffen over de
vraag of de semipublieke organisaties die in de jaren negentig verzelfstandigd zijn van de
overheid publiek, privaat of een combinatie van beide zijn. Zij hebben daarom de term
hybriditeit geïntroduceerd. Dit begrip richt zich op een tussenvorm tussen publiek en privaat.
De wetenschappers verschillen echter van mening of er na de introductie van dit begrip
gesproken kan worden over een nieuwe organisatievorm, die van de hybride organisatie
(Donk 2005; Brandsen et al. 2006), of dat hybriditeit een term is die de complexiteit van taken
van de semipublieke dienstverleners inzichtelijk probeert te maken maar tegelijkertijd voor
verwarring zorgt (Toonen 1997; Kickert 2005).

De discussie over de verschillen en overeenkomsten tussen publieke en private organisaties
ligt in het hart van publiek management. Osborne en Gaebler (1992) claimen met hun boek
‘Reinventing Government’ dat er geen fundamentele verschillen bestaan tussen publieke en
private sectoren “all government organizations could and should be run like a private
business organization” (Hupe en Meijs 2000:99). Jacobs (1992) spreekt van ‘two systems of
survival’ die totaal verschillend zijn. In ’t Veld (1997) erkent de karakteristieken van de
‘hybride’ organisatie en geeft aan dat dit type organisatie een balans moet vinden tussen het
‘private’ en het ‘publieke’. Hij benadrukt de meerwaarde van dit gecombineerde karakter (In
’t Veld 1997). Toonen (1997:99) spreekt daarentegen niet van een hybride organisatievorm.
Volgens hem staat in het spectrum aan de ene kant de overheid, met het primaat van de
politiek en de andere kant de markt, met de tucht van de markt. Daar tussen zijn verschillende
vormen ontstaan van collectieve actie en maatschappelijk zelfbestuur (Toonen 1997). De
spanningvelden die dat oproept zorgen ervoor dat auteurs zoals Toonen (1997) en Simon
(1989) deze ‘twilightzone’ van ambigue organisatie typen vermijden. De roep om herstel van
het ‘primaat van de politiek’ en om verbetering van ‘democratische controle’ zijn
uitingsvormen van dit spanningsveld tussen publiek en privaat (Toonen 1997, Simon 1990).
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Hybride organisaties
Een aantal decennia geleden was het erg duidelijk; een organisatie behoorde tot het publieke
domein óf tot het private domein. Vandaag de dag is deze indeling niet meer zo eenvoudig te
maken. Er zijn nu tal van organisaties die nog niet zo lang geleden tot het publieke domein
behoorden, die inmiddels door de overheid ‘op afstand’ zijn gezet en een weg moeten zoeken
tussen de tegelijkertijd werkende krachten van de overheid, de markt en de samenleving.
Woningcorporaties, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en tal van andere organisaties in de
maatschappelijke dienstverlening laten zich niet meer omschrijven als publiek óf privaat, als
staat, markt óf middelveld. Deze vermenging wordt ook wel hybriditeit genoemd (Brandsen et
al. 2006; Brandsen en Karre 2008).
Al in het begin van de 20ste eeuw sprak de grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde,
Van Poelje, over de vermenging van de publieke en private sfeer (Poelje 1931). Nieuw is deze
organisatievorm dus niet. Het lijkt er echter op dat we nu in een fase terecht zijn gekomen
waarin het begrip hybriditeit steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt te staan. Het begrip
valt niet meer weg te denken uit de wereld van organisaties die ooit ‘van de overheid’ waren,
of door haar werden gedomineerd. Het betreft een fenomeen waarvan gezegd wordt dat het
meer en meer karakteristiek is en wordt voor veel organisaties in het publieke domein. De
verklaringen die hiervoor zijn te geven zijn privatisering en andere vormen van externe
verzelfstandiging van maatschappelijke dienstverlening. Hybride organisaties richten de
organisatie activiteiten nog steeds voornamelijk op het publieke domein, maar hebben
daarnaast een aantal marktgerichte activiteiten ontwikkeld (Brandsen et al. 2006:428).

Het begrip hybriditeit bestaat uit de kernwaarden publiek en privaat. Dit betekent dat zowel
het publieke als het private deel van hybriditeit niet opgegeven kan worden en dat spanningen
tussen de verschillende kernwaarden onvermijdelijk zijn. Organisatorisch handelen in hybride
verbanden wordt daardoor per definitie ambigue, dynamisch en permanent spanningsvol
(Martin, 2002). Binnen een hybride organisatie moeten de conflicterende waarde systemen
van markt en staat op een goede manier bij elkaar gebracht worden om binnen de organisatie
synergie te bereiken (Rainey, 1997:58). Als dat lukt nemen legitimiteit en kwaliteit van het
handelen toe en kunnen private winsten gebruikt worden voor de financiering van publieke
activiteiten. Echter, als deze spanningen niet goed gemanaged worden dan worden publieke
activiteiten verwaarloosd en worden publieke middelen misbruikt voor de financiering van
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private activiteiten, zo luidt de veronderstelling (In ’t Veld, 1995; Karre, 2006; Brandsen et al.
2006).

In het onderzoek naar hybride organisaties zijn de Nederlandse woningcorporaties een
dankbaar object. Wat het betekent voor een woningcorporatie om een hybride organisatie te
zijn is terug te zien in verschillen de dimensie van de organisatie. Allereerst is de organisatie
wettelijk gezien privaat, maar heeft de organisatie daarnaast een publieke taak. Daarnaast zijn
de financiële middelen van de private organisatie afkomstig uit publieke middelen. Hierdoor
heeft een woningcorporatie een bijzondere financiële positie in vergelijking tot de meeste
andere organisaties in het publieke domein, aangezien woningcorporaties financieel
onafhankelijk zijn van de overheid. Woningcorporaties leven vrijwel uitsluitend voort op
basis van in het verleden opgebouwd vermogen. Dit raakt aan de derde dimensie van een
woningcorporatie als ‘hybride’ organisatie. De organisatie is een ‘revolving fund’ wat
betekent dat er geen aandeelhouders zijn die dividend ontvangen, maar dat opbrengsten
worden geïnvesteerd in de uitvoering van de maatschappelijke taak. Tot slot wordt bij
woningcorporaties de eigen soevereiniteit gecombineerd met een wettelijk en politiek
raamwerk. Deze viervoudige combinatie van dimensies kan gezien worden als de
institutionele essentie van een woningcorporatie (Hupe en Meijs 2000).

Hoewel op basis van de literatuur het gecombineerde karakter van woningcorporaties is vast
te stellen is het in de praktijk uiterst lastig te bepalen of woningcorporaties als publiek, privaat
of hybride organisatie moeten worden gekenmerkt. Dit komt voort uit de aard van hun
product en de institutionele ontwikkelingen binnen de Nederlandse volkshuisvesting
(Brandsen et al. 2006:188). Allereerst kan de bouw en het beheer van woningen nooit los
worden gezien van het gebruik van publieke ruimte. Dit betekent dat gemeenten voor de
realisatie van hun beleidsdoelen onvermijdelijk tot woningcorporaties zijn veroordeeld.
Omgekeerd geldt ook dat een investering van een woningcorporatie in woningen aan waarde
verliest als de publieke ruimte wordt verwaarloosd. Ten tweede is het vaak uitermate lastig
om concrete activiteiten als publiek of privaat te beoordelen. Zo geldt dat de bouw van dure
woningen tot een verhuisgolf leidt die weer goedkopere woningen beschikbaar kan maken
voor lagere inkomensgroepen. Daarnaast geldt dat activiteiten die op het eerste gezicht als
publiek te kwalificeren zijn, zoals investeren in daklozenopvang, een interessante nichemarkt
zouden kunnen zijn. Ten slotte geldt het argument van de kruissubsidiëring. Zelfs wanneer
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gerechtvaardigd op grond van de opbrengsten.

Veel van de overheid verzelfstandigde organisaties denken momenteel na over de vraag hoe
zij zich maatschappelijk zouden willen positioneren. Hoe het onderscheid publiek-privaat
concreet vorm krijgt hangt af van het perspectief dat door de organisatie wordt gekozen en
hoe op basis daarvan inhoud wordt gegeven aan het profiel van de organisatie. Aangezien de
woningcorporaties financieel onafhankelijk zijn van de overheid hebben zij de vrijheid hun
vermogen naar eigen inzicht te investeren. De mate waarin een woningcorporatie hierbij ook
private activiteiten ontplooit, geeft invulling aan het profiel van de organisatie. Naast de
organisatievorm publiek, privaat of hybride is er de laatste jaren een discussie ontstaan over
het invoeren van een nieuwe organisatievorm, namelijk die van maatschappelijke
onderneming.

Maatschappelijke onderneming
In 2005 verscheen er een rapport van de SER: ‘ondernemerschap voor de publieke zaak’,
waarin de SER de mogelijkheden voor ondernemerschap voor woningcorporaties, onderwijsen zorginstellingen verkent. In de conclusie van dit rapport pleit de SER voor het verbeteren
van de voorziening van diensten met een publiek belang door het stimuleren van
ondernemerschap voor de publieke zaak in sectoren als het onderwijs, zorg en
volkshuisvesting. “Een dergelijk ondernemerschap opent nieuwe mogelijkheden voor een
doelmatige levering van kwalitatief goede diensten, meer innovatie in dienstverlening en meer
maatwerk”, aldus de SER (SER 2005:180). De SER moedigt middels het advies de overheid
aan om doelstellingen en randvoorwaarden voor de verschillende taken van de publieke
dienstverlening zo scherp mogelijk vast te leggen. Hierdoor wordt “helder richting gegeven
aan de aard van het publieke belang en kan tegelijkertijd op het vlak van de wijze van
voorziening volop ruimte worden gegeven aan de desbetreffende instellingen en professionals
die daar werkzaam zijn” (SER 2005:180). Middels het advies wil de SER ondernemerschap
stimuleren bij publieke organisaties ten einde de dienstverlening te optimaliseren. De
overheid dient hiervoor randvoorwaarden te scheppen met heldere kaders waaruit haar
systeemverantwoordelijkheid voor publieke diensten blijkt (SER 2005:13).

Naar aanleiding van dit rapport is er een interdepartementale projectgroep ingesteld die heeft
onderzocht of de maatschappelijke onderneming als nieuwe rechtsvorm aanbeveling strekt.
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Deze nieuwe rechtsvorm heeft tot doel de instellingen in de semipublieke sector beter in staat
te stellen zoveel en zo goed mogelijk invulling te geven aan hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid (Rapport projectgroep rechtsvorm maatschappelijke onderneming
2006:7). Deze vraag komt voort uit het ministerie van Justitie die van mening is dat voor het
drijven van een maatschappelijke onderneming de bestaande privaatrechtelijke rechtspersonen
niet zonder meer voldoen. Er is in de publieke dienstverlening sprake van schaalvergroting,
financiële groei en hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening. Deze ontwikkelingen
hebben geleid tot professionalisering van management en bestuur. Taakorganisaties van de
overheid zijn veranderd in grote private ondernemingen waarin veel geld om gaat en hoge
eisen worden gesteld aan de werkprocessen van de organisatie. Dit heeft bij gebrek aan een
eenvormige wettelijke structuur voor de instellingen in de semipublieke sectoren geleid tot
een

grote

diversiteit

aan

verschijningsvormen

(Rapport

projectgroep

rechtsvorm

maatschappelijke onderneming 2006:8-9). De conclusie van het rapport van de projectgroep
‘Rechtsvorm maatschappelijke onderneming’ is om in het burgerlijk wetboek of in een aparte
wet een regeling op te nemen met de basiskenmerken voor een maatschappelijke
onderneming (Rapport projectgroep rechtsvorm maatschappelijke onderneming 2006:34).

Van Waal (2000:47) hanteert de volgende definitie van een maatschappelijke onderneming:
“Een maatschappelijke onderneming is een publiekgerichte organisatie die efficiënter en
effectiever wil omgaan met publieke middelen en doelen. Het vertrekpunt ligt bij de
maatschappelijke doelstelling en gaat in de richting van het commerciële, vaak door het
ontplooien van nevenactiviteiten op commerciële basis”. Van Waal (2000) onderscheidt
zeven kenmerken van een maatschappelijke onderneming.

Aan de in schema 1 weergegeven kenmerken van een maatschappelijke onderneming valt op
dat enerzijds het ondernemerschap benadrukt moet worden in vergelijking tot de ambtelijke,
sterk gereguleerde, overheidspraktijk. Anderzijds is het maatschappelijke karakter, in
vergelijking tot de commerciële organisaties, een belangrijk kenmerk van dit type organisatie.
Op basis van deze kenmerken concludeert van Waal (2000:52): “maatschappelijke
ondernemingen en hun strategische omgeving behoren tot de meest complexe die we kennen”.
Deze strategische omgeving bestaat in navolging van van Waal (2000) uit drie fronten: het
overheidsfront, het burgerfront en het marktfront. De maatschappelijke onderneming
ontwikkelt een proactieve strategie gebaseerd op een unieke eigen maatschappelijke
marktpositie.
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Schema 1: Kenmerken maatschappelijke onderneming
Strategisch opereren

Autonomie
Resources niet altijd
gerelateerd aan product
Noblesse oblige

Geen streven naar
winstmaximalisatie
Core business in het
publieke domein
Missie en afrekenmechanismen baseren zich
op maatschappelijke
solidariteit

De organisatie opereert strategisch door een reële combinatie
van private en publiek bepaalde inkomsten. Vanuit drie
potentiële gebieden vergaart zij continuïteit en ‘strategic
resources’: de overheid, markt en burgerschap. Een
maatschappelijke onderneming moet van de overheid voldoende
vrijheid krijgen om aanpalende activiteiten te kunnen verrichten.
De organisatie is economisch, juridisch en bestuurlijk autonoom.
De strategie die wordt gevoerd is daarop ook ingericht. Beleid is
gericht op het behoud en de uitbouw van de autonomie.
Een deel van de steun of resources die de organisatie vergaart, is
niet direct gerelateerd aan de producten of diensten van die
organisatie.
Met burgers wordt rechtstreeks gecommuniceerd op een
structurele, open en verantwoording afleggende wijze. Zij
worden beschouwd als de maatschappelijke aandeelhouders van
deze onderneming.
De inkomsten worden niet verworven voor individuele
aandeelhouders of kapitaalverschaffers vanuit een maximalisatie
van de shareholder value.
De core business van de organisatie bevindt zich in het publieke
domein. Daardoor heeft de maatschappelijke onderneming een
bijzondere plicht tot publieke verantwoording en legitimering.
De missie en afrekenmechanismen in het bedrijf baseren zich op
maatschappelijke solidariteit. De organisatie stuurt op
maatschappelijk rendement: een gegeven publieke gulden wordt
zo efficiënt en effectief mogelijk benut.
Bron: van Waal 2000:50-51

Concluderend blijkt dat de complexiteit van private organisaties met een maatschappelijke
taak wellicht gevangen wordt in het begrip hybriditeit, maar dat het niet mogelijk is met het
gebruik van dit begrip de complexiteit te reduceren. ‘Publiek’ en ‘privaat’ zijn niet meer dan
sociale afbakeningen om met fundamentele ambiguïteiten van sociale interactie om te gaan.
Er zijn steeds meer geluiden te horen voor een nieuwe organisatievorm in het semipublieke
domein; de maatschappelijke onderneming (SER, 2005). In navolging van Khosrowpour
(2006) ligt het ‘ownership’ van woningcorporaties tussen de overheid, burger en markt in.
Een woningcorporatie kan zowel getypeerd worden als een private organisatie met een
publieke taak als een hybride organisatie. Tevens kan een woningcorporatie een
‘maatschappelijke onderneming’ worden genoemd.
2.3.2 Positie
Een semipublieke organisatie voert haar publieke taken uit in een context. De positie van de
organisatie in de context wordt bepaald door de interne en externe omgeving die samen
invloed uitoefenen op de organisatie. Pettigrew (1987) onderscheidt in de contextuele
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benadering de context als essentieel bij het opereren van een organisatie. Hij onderscheidt
hierin de interne (inner) en externe (outer) context. De externe context bestaat uit de sociale,
politieke, economische en competitieve omgeving waarin de organisatie opereert. Hieronder
verstaat

Pettigrew

de

overheid,

sociaal

culturele

ontwikkelingen,

economische

omstandigheden, stand van de techniek en financiering, maar ook afnemers, concurrenten,
arbeidsmarkt en toeleveranciers. In de interne context worden strategie, structuur en cultuur
van de organisatie onderscheiden. Strategie wordt door Pettigrew beschouwd als dé schakel
tussen de interne en externe context. Strategie is het medium waarmee afstemming tussen de
organisatie en de omgeving wordt vormgegeven (Roodbol 2005:21). De contextuele
analysebenadering berust op het analyseren van verschijnselen in verticale en horizontale
verbanden en de onderlinge connecties tussen deze verbanden. Bij verticale verbanden moet
men denken aan de onderlinge afhankelijkheid tussen de inner en outer context. De
economische context kan bijvoorbeeld invloed hebben op de structuur van organisaties.
Horizontale verbanden verwijzen naar de opeenvolgende connecties van verschijnselen in het
verleden, heden en toekomst (Gubler 2008:12).
2.3.3 Prestaties
Een organisatie bestaat vanuit het oogpunt gezamenlijk een doel te bereiken. Dit impliceert
dat er bepaalde verwachtingen van een organisatie zijn in de buitenwereld, maar dat de
organisatie ook prestaties van zichzelf voor ogen heeft. De afbakening van het begrip
‘publieke taak’ en daarmee de prestaties van een publieke organisatie is niet eenvoudig. De
concrete beantwoording van de vraag welke taken door de publieke organisaties uitgevoerd
moeten worden hangt af van de plaats, tijd en de politieke voorkeuren die in de maatschappij
leven (Van der Ploeg et al. 2004:247). De invulling van het begrip ‘publieke taken’ wijzigt
voortdurend. Woningcorporaties hebben verschillende doelen en daardoor verschillende
prestaties voor ogen. Een deel van deze prestaties zijn door de samenleving opgelegd. Zo
staan in het Besluit Beheer Sociale-Huursector een zestal prestatievelden omschreven die de
maatschappelijke taak van woningcorporaties omschrijven.
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Schema 2: Prestatievelden Besluit Beheer Sociale-huursector
1. Passend huisvesten van de doelgroep
2. Kwalitatief in standhouden van het woningbezit
3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer
4. Bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken
5. Financiële continuïteit
6. Bijdragen aan de combinatie van wonen en zorg.
Bron: Besluit Beheer Sociale-huursector

Maatschappelijke taak
De stakeholders zijn het er niet over eens wat de taak van woningcorporaties is. Uit de Nota
‘Mensen, Wensen, Wonen - Wonen in de 21ste eeuw’ blijkt dat van een woningcorporatie in
de 21ste eeuw wordt verwacht dat taken niet beperkt blijven tot het aanbieden van sociale
huisvesting, maar dat de taken van een woningcorporatie verder reiken. Hier zijn echter geen
duidelijke richtlijnen voor opgesteld. Al enige jaren speelt de discussie over leefbaarheid in de
wijk en de rol die woningcorporaties daarin kunnen vervullen. Het zou onderdeel zijn van de
maatschappelijke taak om breder te kijken dan de kerntaak, het aanbieden van sociale
huisvesting, en ook te investeren in leefbaarheid in de wijk. De wijze waarop de diverse
woningcorporaties hier nu aan bij dragen verschilt per organisatie. Het rapport sectorbeeld
realisaties woningcorporaties 2007 kent een brede omschrijving van leefbaarheid.
“Woningcorporaties mogen activiteiten ondernemen die de woonomgeving buiten de directe
nabijheid van de woongelegenheid ten goede komt, het woongenot ten goede komt en/of te
maken hebben met bouwen, verwerven, beheren en exploiteren van andere gebouwen dan
woongelegenheden, alsmede met de sloop en verkoop van deze gebouwen” (2007:54). Ook
volgens de Aedescode, een code die geldt voor alle woningcorporaties die zijn aangesloten bij
de branchevereniging, zijn woningcorporaties “aanspreekbaar door de samenleving op de
kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken” (Aedescode 2008). Uit de
woonverkenning 2030 blijkt dat voor woningcorporaties voor de komende jaren een
belangrijke rol is weggelegd in de uitvoering van de gewenste revitalisering van steden.
Bovenstaande sluit aan bij de aandacht die woningcorporaties zijn gaan geven aan de
woonomgeving, de leefbaarheid van wijken en duurzame beheersstructuren. De vraag vanuit
de samenleving en stakeholders aan de woningcorporatie om zich niet enkel te richten op de
kerntaak maar ook maatschappelijk iets bij te dragen, zorgt ervoor dat woningcorporaties op
zoek naar een manier om aan deze vraag invulling te geven.
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In deze paragraaf hebben we gezien dat het profiel, de positie en de prestaties belangrijke
aspecten van een woningcorporatie zijn. Deze aspecten staan in relatie tot elkaar en
beïnvloeden elkaar wederzijds. Zo heeft het profiel van een woningcorporatie invloed op de
prestaties die door de samenleving en stakeholders van de woningcorporatie worden
verwacht. De discussie omtrent de nieuwe organisatievorm ‘maatschappelijke onderneming’
is niet voor niets verweven met de discussie omtrent de maatschappelijke taak, ofwel
prestaties, van woningcorporaties. Tevens hebben de inner en outer context invloed op de
prestaties van een woningcorporatie en bepaald het profiel van een woningcorporatie mede de
context waarin de organisatie opereert.

Door middel van strategisch bestuur maakt een woningcorporatie voortdurend keuzes en
afwegingen met betrekking tot deze aspecten van de organisatie. De keuzes die een
woningcorporatie maakt hangen samen met de context waarin de organisatie opereert. Het
geheel van overwegingen dat relevant is bij het maken van keuzes, gezien vanuit de
organisatiedoelen, wordt ook wel het afwegingskader genoemd (de Graaf 2005:24-25). Deels
is de inhoud van het afwegingskader gegeven in het Besluit Beheer Sociale-Huursector
(1993), de wetgeving (Woningwet 1901) en de Aedescode (2008). Daarnaast is het
afwegingskader een resultaat van de geschiedenis van de woningcorporatie, de identiteit, de
cultuur, de eigen waarden en basisassumpties. Tevens hebben successen en mislukkingen uit
het verleden en ideeën en ontwikkelingen in de maatschappij ook invloed op het
afwegingskader van een woningcorporatie. Dit vormt samen de basis voor het empirische
onderzoek en is samengevat in het onderstaande figuur 2.

Figuur 2: Profiel, positie en prestatie
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2.4 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de aspecten van een woningcorporatie onder de loep genomen. Door
naar het profiel, de positie en de prestaties van een woningcorporatie te kijken wordt het
complexe krachtenveld, waarin een de organisatie zich bevindt, duidelijk. Het profiel van een
woningcorporatie kan publiek, privaat of hybride zijn. Tevens is er momenteel aandacht voor
een vierde organisatievorm: de woningcorporatie als ‘maatschappelijke onderneming’. De
positie van een woningcorporatie wordt bepaald door de context. Hierin zijn de inner en outer
context te onderscheiden. De basis voor de prestaties van een woningcorporatie is gelegd in
het Besluit Beheer Sociale-Huursector. De maatschappelijke taak van woningcorporaties staat
echter onder discussie van de samenleving en de stakeholders. De in dit hoofdstuk besproken
aspecten van een organisatie zijn onderling afhankelijk van elkaar en beïnvloeden elkaar
wederzijds.
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3. Strategisch bestuur
3.1 Het beheersen van complexiteit
Publieke organisaties hebben te maken met opgaven die onduidelijk, wederzijdse afhankelijk,
complex en aan verandering onderhevig zijn. Een organisatie in het publieke domein heeft
dagelijks te maken met deze complexe realiteit van ongestructureerde condities. March &
Olsen (1976) noemen deze complexiteit ook wel ambiguïteit. Bij ambiguïteit is er sprake van
afwezigheid van een dominante interpretatie van dingen die gebeurd zijn en/of van strijdige
interpretaties. Deze ambiguïteit omgeeft de organisatie in de institutionele setting waarin
dagelijks gewerkt wordt. Ambiguïteit zorgt ervoor dat twee personen op hetzelfde moment
naar een bepaald verschijnsel kunnen kijken en totaal iets anders zien. Iets wordt dan ook wel
ambigue genoemd als het tegelijkertijd meerdere betekenissen kan omvatten.

Noordegraaf en van der Steen (2001:12) geven aan dat ambiguïteit de oorzaak en de essentie
is van wat managers complexiteit noemen. Dat maakt organiseren en veranderen dan ook
vaak lastig aangezien iedereen in de organisatie een andere betekenis geeft aan de
gebeurtenissen die plaatsvinden. In dit opzicht bestaat ‘de organisatie’ op zich zelf niet, maar
wordt het beeld van ‘de organisatie’ gevormd in de hoofden van mensen. Hoewel men in
dezelfde organisatie werkt kan het beeld dat men heeft van de organisatie, de werkelijkheid,
sterk verschillen en het denken en handelen in die organisatie beïnvloeden. Processen binnen
organisaties zijn een resultaat van interactieprocessen waarbij mensen betekenis geven aan
wat er volgens hen aan de hand is. Daarbij zetten zij deze betekenissen om in gedrag.

Ambiguïteit maakt strategisch bestuur van een semipublieke organisatie moeilijk, maar
legitimeert het tegelijkertijd. “Wanneer de omgeving, de institutionele setting ambigu is,
wanneer selectie en interpretatie noodzakelijk zijn, dan kunnen bestuurders waarde
toevoegen” (Noordegraaf 2000:10). Deze selectie en interpretatie noemt Noordegraaf 2000
(in navolging van Weick 1979) ook wel ‘sensemaking’. Binnen de theorie van ‘sensemaking’
gaat het om de zienswijze dat mensen een eigen realiteit construeren op basis van hetgeen ze
ervaren. De interpretaties van deze ervaringen en gebeurtenissen zijn sterk afhankelijk van de
context waarin de waarneming plaatsvindt. Er zijn dus geen objectieve gronden waarop we
kunnen selecteren en interpreteren, net zo min als er juiste antwoorden bestaan. Deze
antwoorden moeten actief geconstrueerd worden. De bestuurder van een organisatie geeft
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betekenissen aan de complexe praktijk. De bestuurder bepaalt zelf hoe met de ambiguïteit
wordt omgegaan en welke regels er worden gevolgd om deze complexiteit beheersbaar te
maken. Strategisch bestuur heeft te maken met het beheersbaar maken van de complexiteit.

March & Olsen conceptualiseren ambiguïteit met een viertal organisatorische condities waar
een organisatie in de publieke sector mee te maken krijgt. Allereerst de ambiguïteit van de
historie. Er is sprake van afwezigheid van een dominante interpretatie van het verleden.
Hiermee wordt bedoeld dat het verleden vaak slecht begrepen wordt en dat historische
gebeurtenissen verschillend worden uitgelegd. Daarnaast zien March & Olsen de ambiguïteit
van intenties als een organisatorische conditie. Preferenties zouden in organisaties en
beslissingsinitiatieven veelal onduidelijk of omstreden zijn. Verder beschrijven zij de
ambiguïteit van de technologie die wordt ingezet. Hiermee bedoelen ze dat doel-middel
relaties vaak onduidelijk en causale verbanden te betwisten zijn. Tot slot de ambiguïteit van
participatie. De deelnemers aan beslissingssituaties zijn instabiel aangezien besluitvormers
komen en gaan. March & Olsen gaan ervan uit dat organisatorische condities ambigue zijn.
Hierdoor verdwijnt de noodzaak om de beste beslissing te nemen. Het bestuur moet doen wat
goed is. Wat goed is wordt bepaald in processen van betekenisgeving. Noordegraaf (2000)
geeft aan dat regels, procedures en routines ingezet kunnen worden om de complexiteit
beheersbaar te maken.

Figuur 3: ‘het spel’ tussen regels en ruimte

3.2 Het ‘spel’ tussen regels en ruimte
Het spel tussen consistentie en complexiteit, tussen regels en ruimte, staat in verband met het
vormgeven van de organisatie door middel van strategisch bestuur. Vanuit het ‘spel’ tussen
regels en ruimte kijkt men naar het profiel, de positie en de prestaties van de organisatie.
Strategisch bestuur brengt consistentie, in de vorm van regels, routines en procedures en
complexiteit samen. Aan de ene kant hebben organisaties consistentie: regels, procedures en
routines om complexiteit grijpbaar te maken. Deze consistentie komt enerzijds voort uit de
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inner context. De organisatie en de sector creëren regels en gedragscodes die de complexiteit
in het dagelijkse werk beheersbaar moeten maken. Anderzijds legt de outer context
consistentie aan de organisaties op. Er zijn voor de organisatie door de overheid regels
vastgesteld. Dit vormt de basis voor het handelen van de bestuurder. Iedere bestuurder
redeneert vanuit zijn eigen set van waarden. Dat leidt ertoe dat bestuurders verschillende
dingen doen en verschillende uitkomsten hebben. In dit onderzoek zal geprobeerd worden om
de verschillen in strategisch bestuur, die tot uiting komen in de omgang met complexiteit,
inzichtelijk te maken. Tevens zal worden onderzocht of op basis van verschillen in strategisch
bestuur de verschillen tussen woningcorporaties te begrijpen zijn.

Instituties hebben invloed op het gedrag van individuen. De manier waarop mensen (‘agents’)
handelen staat in verband met de omgeving (‘structures’) waarin ze verkeren. Giddens (1979)
spreekt over instituties als de wisselwerking tussen ‘agents’ en ‘structure’. Giddens ziet
structure als elementen of artefacten van structuur waarbij ‘agency’ de handelen personen
zijn. Beide hebben een tweezijdige kwaliteit en werking. De kern van de institutionele theorie
is dat betekenisgevende structuren enerzijds voor actoren de werkelijkheid construeren in de
vorm van gegeven structuren, maar anderzijds door diezelfde actoren door reconstructie en
herbevestiging van de structuur steeds opnieuw gevormd worden (Van der Steen, 2008). De
structure van instituties is vaak op vele manieren geformaliseerd in regels, procedures en
routines. Scott (1995) omschrijft instituties als cognitieve, normatieve en regulatieve
structuren. Dit betekent dat te midden van ambiguïteit de omgeving van de instituties
‘zekerheid’ en ‘houvast’ bieden aan interpreterende actoren. Instituties geven dan richting aan
het handelen van ‘agents’ te midden van ambiguïteit. Paradoxaal hierbij is dat diegene die
binnen de ‘structure’ handelen, de voor hen dwingende ‘structure’ zelf vorm geven (Van der
Steen, 2008). Institutionalisering betreft een dieper gelegen proces dat betrekking heeft op de
mentale modellen van mensen, hun ideeën over wat goed is, wat hoort, wat mag, wat moet en
wat ‘not done is’, maar ook wat formeel wordt vastgelegd in regels, procedures en structuren
(Van der Steen 2008). De institutionele benadering kan bijvoorbeeld worden gehanteerd om
in een bestuurlijk systeem de voorkomende variëteit te verklaren. Dilulio (1987) legt een
relatie tussen het institutionaliseringproces en de rol van de leidinggevende personen hierin.
Ook Selznick (1992) schept, door leiderschap centraal te stellen, theoretische ruimte voor
individuele acties die daadwerkelijk invloed op organisatorische processen kunnen hebben.
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Er bestaan verschillende perspectieven op het menselijk handelen binnen organisaties. Het
objectieve perspectief veronderstelt dat mensen op een voorspelbare manier reageren op hun
omgeving en dat het handelen wordt geconditioneerd door externe situaties. Gedrag van
mensen in organisaties kan worden verklaard uit de structuur van de organisatie of de
behoeftestructuur van de mensen zelf. Vanuit het subjectieve perspectief worden actoren in de
organisatie meer gezien als creator van de omgeving en hebben deze actoren de mogelijkheid
de eigen omgeving te veranderen. Deze twee tegengestelde perspectieven staan bekend als de
tegenstelling tussen determinisme, het gedrag van mensen wordt bepaald door de omgeving,
en voluntarisme, mensen kunnen actief handelen om de omgeving vorm te geven (Boonstra
en Caluwé 2006:14-15).

Hieruit blijkt dat aan de ene kant de organisatie een structuur creëert om met complexiteit om
te gaan. Aan de andere kant zien we dat de organisatie wordt gelimiteerd door bestaande
structuren (Giddens 1984). In dit onderzoek wordt dit fenomeen het ‘spel’ tussen regels en
ruimte genoemd dat de bestuurder speelt om de ambiguïteit te reduceren. Aan de ene kant
krijgt de bestuurder vanuit de overheid regelgeving opgelegd waar aan moet worden voldaan.
Aan de andere kant heeft de bestuurder sinds de ‘verzelfstandiging’ veel meer ruimte, ofwel
autonomie, gekregen om eigen beslissingen te nemen en een eigen koers te varen. Dit heeft er
toe geleid dat de ene woningcorporatie zich enkel bezighoudt met het aanbieden van sociale
huisvesting, terwijl een andere woningcorporatie vermogen investeert in maatschappelijke
projecten of in leefbaarheid van de wijken en buurten.

Kortom: aan de ene kant stelt de ‘outer context’ richtlijnen en regels aan de maatschappelijke
taak van woningcorporaties. Terwijl de ‘inner context’ van de organisatie aan de andere kant
eigen regels en grenzen creëert om de ambiguïteit, die na de verzelfstandiging is ontstaan,
beheersbaar te maken. Tegelijkertijd probeert de organisatie tijd en ruimte te creëren om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
3.3 Betekenisgeving
Door verschillende auteurs is geschreven over ‘sensemaking’, ofwel betekenisgeving. Meryl
Louis (1980) ziet ‘sensemaking’ als een denkproces dat kijkt naar het verleden om
verassingen in het heden te verklaren. Ring en Rands (1989) definiëren ‘sensemaking’ als een
proces waarin individuen cognitieve kaarten van hun omgeving vormen. Een van de
bekendste auteurs op dit gebied is Weick (1995). Volgens Weick (1995) is gedrag te midden
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van ambiguïteit een kwestie van betekenisgeving ofwel ‘sensemaking’. Het ambiguïteitbegrip
speelt een belangrijke rol in het werk van Weick (1965, 1995). Weick kijkt net als March &
Olsen naar ambiguïteit in organisatorische settings, maar in zijn omschrijving is ambiguïteit
minder vastomlijnd en kan het dynamischer worden toegepast.

Weick (1995:55)omschrijft zeven kenmerken van ‘sensemaking’. Waar dit op neer komt is
dat wanneer bestuurders beginnen te handelen (enactment), ze bepaalde uitkomsten genereren
(cues) in een bepaalde context (social). Dit helpt de bestuurder om te ontdekken (retrospect)
wat er zich afspeelt binnen en buiten de organisatie (ongoing), wat verder uitgelegd moet
worden (plausibility) en wat de volgende stappen zijn (identity enhancement). Dit onderzoek
richt zich met name op enactment, cues en social. Dat betreft het handelen van de bestuurders
van woningcorporaties binnen een sociale context om bepaalde uitkomsten te behalen.
Schema 3: Zeven kenmerken van sensemaking
Identity
Retrospect
Enactment
Social
Ongoing

Extracted cues

Plausibility

The recipe is a question about who I am as indicated by discovery of
how and what I think
To learn what I think, I look back over what I said earlier
I create the object to be seen and inspected when I say or do
something
What I say and single out how I was socialized, as well as by the
audience I anticipate will audit the conclusions I reach
My talking is spread across time, competes for attention with the other
ongoing projects, and is reflected on after it is finished which means
my interest may already have changed
The “what” that I single out and embellish as the content of the
thought is only a small portion of the utterance that becomes salient
because of context and personal dispositions.
I need to know enough about what I think to get on with my projects,
but no more, which means sufficiency and plausibility take precedence
over accuracy.
Bron: Weick 1995:61-62

Het geven van betekenis om ambiguïteit te reduceren is het centrale menselijke proces in een
organisatie. Betekenisgeving betreft het construeren, filteren en framen van iets subjectiefs in
iets meer tastbaars. Door middel van het geven van betekenis aan bepaalde verschijnselen
wordt een werkelijkheid gecreëerd. Actoren in de organisatie vormen een beeld van de
werkelijkheid van de organisatie en haar omgeving, hebben opvattingen over wat hun taken in
de organisatie zijn en of ze bij de uitvoering van deze taken succesvol zijn. Deze opvattingen
zijn vooral getekend door individuele verwachtingen, waarnemingen, interpretaties en tal van
interacties in groepen (Koolma 2009:41) en spelen een belangrijke rol bij de selectie van
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informatie, bij het nemen van beslissingen en bij de evaluatie van de resultaten. Hoewel
verwachtingen ongrijpbaar zijn, worden deze aangemerkt als bepalend voor het succes van de
manager (Noordegraaf en van der Steen 2001:45).

Van Dongen e.a. (1996) omschrijven twee manieren om naar de werkelijkheid te kijken. De
eerste manier ziet de werkelijkheid als een objectief gegeven dat ook van buitenaf te
bestuderen is. In deze objectieve benadering bestaat de wereld op zichzelf en is die daardoor
objectief kenbaar. Daarnaast kan de werkelijkheid als een proces van sociaal construeren
worden omschreven. De wereld wordt geconstrueerd in een proces van betekenisgeving
(Noordegraaf en van der Steen 2001:15). Weick (1973) beschrijft dat de werkelijkheid bestaat
in de gedachten van mensen en dat zij op basis van ideeën en percepties een werkelijkheid
vormen, dit wordt ook wel enactment genoemd. “Enactment is the active process by which
individuals, in interaction, construct a picture of their world, their environment, their
situation” (Scott 2003:98). Enactment benadrukt de meer actieve rol die individuen spelen in
het definiëren van de omgeving waarin ze opereren. In het perspectief van enacted
environment vervaagt de scheiding tussen omgeving en organisaties. Het creëren van de eigen
omgeving berust op betekenis geven aan of het interpreteren van gebeurtenissen en ervaringen
(Gubler 2008).

De betekenissen op basis waarvan een beeld van de werkelijkheid wordt gecreëerd liggen niet
vast, maar worden zoals hierboven beschreven, geconstrueerd. Dit betekent dat betekenissen
niet los gezien kunnen worden van de personen die de betekenis geven, van de
betekenisgever. Enerzijds zijn deze personen, de directeurbestuurders, zelf onderwerp van
vormgeving en betekenisgeving door zichzelf en anderen. Anderzijds geven zij betekenis aan
de organisatie, de omgeving en de sector. Dit geeft het belang aan van de rol die de
directeurbestuurder van een woningcorporatie en de constructie van zijn werkelijkheid speelt
bij strategisch bestuur aangezien de betekenisgeving van zijn werkelijkheid de constructie
mede bepaald. Betekenisgeving is een strategisch proces, waarbij in dit onderzoek de
woningcorporatie en de bestuurder zelf onderwerp van vormgeving zijn.

In de onderstaande figuur is te zien hoe de directeurbestuurder in processen van
betekenisgeving de organisatie vorm geeft. De bestuurder bevindt zich in een ‘spel’ tussen
regels en ruimte, waarbij enerzijds ‘structure’ door de omgeving aan de organisatie wordt
opgelegd, maar anderzijds de organisatie ook ‘structure’ creëert om de ambiguïteit en
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complexiteit van de omgeving beheersbaar te maken. In dat spel geeft de persoon de
organisatie door middel van betekenisgeving vorm. In dit onderzoek wordt het vormgeven
van de organisatie in een complexe en turbulente omgeving, strategisch bestuur genoemd.

Figuur 4: ‘Spel’ tussen regels en ruimte

3.4 Strategisch bestuur
De publieke sector wordt meer dan eens aangeduid als een sector die constant sterk aan
verandering onderhevig is en die te kampen heeft met problemen die erg complex zijn en
waar diverse actoren invloed op uitoefenen. Volgens Van Twist et al. (2007) zijn dit de
redenen die inhoud geven aan strategie in de publieke sector en dit tegelijkertijd een
‘gewenst’ en ‘omstreden’ proces maken. Bij strategisch bestuur spelen naast rationele, ook
irrationele overwegingen een belangrijke rol. Dat geldt optima forma voor de publieke
organisatie. Het is voor te stellen dat het lastig is om een organisatie strategisch te besturen in
een ambigue setting die continue aan verandering onderhevig is en waarvan problemen zo
complex zijn dat meerdere actoren samen moeten werken om tot een oplossing te komen.
Korsten et al. (1993) en Mouwen (2004) proberen de complexiteit van strategisch bestuur te
verklaren aan de hand van een zestal kenmerken van de publieke sector.
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Schema 4: Kenmerken van strategie in de publieke sector
Conflicterende
doelstellingen

Een publieke organisatie dient bij strategievorming rekening te
houden met verschillende, soms conflicterende, doelstellingen. Een
overheidsorganisatie heeft vele taken te vervullen en moet hierdoor
met meerdere doelstellingen rekening houden.
Vage
De doelstellingen van de overheid zijn redelijk vaag. Dit komt voort uit
doelstellingen
de complexiteit van bepaalde overheidsproblemen en onze
consensuscultuur.
Besluitvorming in Besluitvorming voltrekt zich doorgaans in de openbaarheid, doordat
openbaarheid
veel actoren invloed proberen uit te oefenen kan dit leiden tot een
weinig eenduidige koers.
Pluriformiteit
Bij het openbaar bestuur is een variëteit aan doelgroepen,
samenleving
belangengroepen en andere actoren betrokken.
Politieke cyclus
Door deze cyclus bestaat er druk om voorrang te geven aan beleid dat
al op korte termijn zichtbaar wordt. Hierdoor ligt er minder focus op de
lange termijn visie. Plannen richten zich op de ‘waan van de dag’ in
plaats van op de toekomst.
Moeilijk meetbare Het is moeilijk vast te stellen wat nu precies de toegevoegde waarde of
output
de output van het betreffende primaire proces is. De begrippen
effectiviteit en efficiency hebben in dergelijke settings maar een
beperkte betekenis.
Bron: Korsten et al 1993; Mouwen 2004

Strategisch bestuur richt zich op het versterken en uitbouwen van de positie van een
maatschappelijke onderneming. Sturing kan plaats vinden van buitenaf, door de overheid, of
van binnen uit. Strategisch bestuur in dit onderzoek richt zich op sturing van binnen uit. Het
richt zich enerzijds op de interactie van de organisatie met de omgeving om de organisatie
goed te laten aansluiten bij de omgeving (Aldrich en Pfeffer 1976). Anderzijds bestaat
strategisch bestuur uit het voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders van de
organisatie (Freeman 1984). Op basis hiervan wordt in dit onderzoek de volgende definitie
van strategisch bestuur gehanteerd:

De wisselwerking van de ‘outer context’ van de organisatie, de omgeving en de stakeholders,
met de ‘inner context’ van de organisatie door sturing van binnenuit.

In het vervolg van deze paragraaf zullen wij ingaan op de twee aspecten van strategisch
bestuur: de fit met de omgeving en omgang met stakeholders.

Publieke organisaties functioneren in een complexe omgeving van verschillende
invloedssferen en culturen (Mouwen 2006:21). Organisaties staan in wisselwerking met hun
omgeving. Ze reageren niet alleen op de omgeving, maar zijn naast het product ook producer
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van de eigen omgeving. Een veranderde omgeving heeft invloed op de acties van de
organisatie die op haar beurt weer de omgeving beïnvloedt. De organisatie en omgeving staan
door het proces van creatie en adaptatie voortdurend in wisselwerking met elkaar. Het
managen van de relatie met de omgeving is essentieel voor een organisatie, aldus Aldrich en
Pfeffer (1976). Hierin is de bestuurder een betekenisgevende en betekenisvolle figuur.
De ‘stakeholder’-benadering wordt steeds meer gezien als een sleutel om te organiseren
vanuit verschil en diversiteit (Harrison en Freeman 1999). Volgens de ‘stakeholder’benadering bestaat een organisatie uit een veelheid van interne en externe stakeholders en
levert iedere stakeholder op zijn eigen manier een bijdrage aan het succes van een organisatie
(Janssens en Steyaert 1998:53). Ook Freeman (1984) schrijft over het belang van de
stakeholders voor het succes van een organisatie. Een organisatie heeft te maken met een
pluriformiteit aan stakeholders. Freeman definieert het begrip stakeholder als “a stakeholder
is any group or individual who can affect the achievements of a corporation’s purpose.
Stakeholders include employees, customers, suppliers, stockholders, environmentalists,
government and other groups who can help or hurt the corporation” (Freeman 1984:46). Hoe
met deze stakeholders om te gaan is vanuit de ‘stakeholders approach’ op drie manieren te
benaderen. Er valt op normatieve wijze naar de stakeholders te kijken. Deze normatieve wijze
van benaderen vertelt hoe met de stakeholders om te gaan. Een andere manier is de
instrumentele benadering. Vanuit deze benadering leidt een goede omgang met stakeholders
tot betere resultaten. Ten derde onderschrijft Freeman de beschrijvende benadering van
stakeholders. Dit houdt het onderkennen en beschrijven van de belangen en wensen van
stakeholders in.

Strategisch bestuur van een semipublieke organisatie vindt plaats in een turbulente, ambigue
omgeving en een complex krachtenveld van actoren. Strategisch bestuur heeft betrekking op
het in lijn brengen van de organisatie met de omgeving en de omgang met stakeholders. De
bestuurder geeft strategisch bestuur vorm in het ‘spel’ tussen regels en ruimte door middel
van processen van betekenisgeving.
3.5 Conclusie
Publieke organisaties bevinden zich in een complexe en ambigue omgeving. Bij ambiguïteit is
sprake van afwezigheid van een dominante interpretatie of sprake van strijdige interpretaties.
Processen binnen organisaties zijn een resultaat van interactie processen waarbij mensen
betekenis geven aan wat er volgens hen aan de hand is. Deze betekenissen zetten zij om in
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gedrag. De bestuurder bepaalt hoe in de organisatie met ambiguïteit wordt omgegaan en
welke regels, routines en procedures er worden gevolgd om deze complexiteit beheersbaar te
maken. Dit gebeurt in een ‘spel’ tussen regels en ruimte. Deze consistentie is in de vorm van
‘structure’ enerzijds gegeven door de omgeving, maar wordt anderzijds gecreëerd door de
‘agent’. ‘Structure’ en ‘agent’ staan in constante wisselwerking met elkaar.
Iedere bestuurder redeneert echter vanuit zijn eigen set van waarden. Dat leidt er toe dat
bestuurders verschillende dingen doen en verschillende uitkomsten hebben. Door middel van
het geven van betekenis aan bepaalde verschijnselen wordt een werkelijkheid gecreëerd. Het
geven van deze betekenissen kan niet los worden gezien van de persoon die deze betekenissen
geeft. Het vormgeven van de organisatie in processen van betekenisgeving die plaatsvinden in
het ‘spel’ tussen regels en ruimte wordt strategisch bestuur genoemd.

In dit onderzoek wordt strategisch bestuur gezien als sturing van binnenuit die zich enerzijds
richt op de wisselwerking van de organisatie met de omgeving. Organisaties reageren niet
alleen op de omgeving, maar zijn naast het product ook producer van de eigen omgeving.
Anderzijds richt strategisch bestuur zich op de interactie met stakeholders. Een organisatie
heeft te maken met een veelheid aan interne en externe stakeholders. Iedere stakeholder levert
op zijn eigen manier een bijdrage aan het succes van de organisatie. Daarom is interactie met
de stakeholders van belang voor het strategisch bestuur van een organisatie.
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4. Methode van onderzoek
Bestuurskundig onderzoek is interdisciplinair, hetgeen betekent dat theorieën uit verschillende
disciplines worden gebruikt om een bepaald verschijnsel te benaderen (Van Thiel 2007:9).
Daarnaast heeft de bestuurskunde een eigen beperkte ‘body of knowledge’. Veel
onderzoeksobjecten zijn uniek, wat het maken van algemeen geldende theorieën bemoeilijkt.
Het onderzoeksobject van dit onderzoek zijn woningcorporaties die werkzaam zijn in vier
grote steden. Om in dit type organisatie meer inzicht te verkrijgen is gesproken met de
directeurbestuurders van deze organisaties. Een woningcorporatie is een unieke organisatie
binnen de publieke sector, het is een private organisatie met een publieke taak waarvan het
vermogen maatschappelijk gebonden is. In het eerste hoofdstuk is al aan bod gekomen dat er
niet gesproken kan worden van ‘dé woningcorporatie’ omdat individuele woningcorporaties
van elkaar verschillen. In dit onderzoek worden de verschillen inzichtelijk gemaakt om het
ontstaan van deze verschillen te kunnen begrijpen. We doen dit door het strategisch bestuur
van woningcorporaties verder onder de loep te nemen. In dit hoofdstuk zal worden
weergegeven hoe dit onderzoek, waarvan de rapportage nu voor u ligt, is uitgevoerd om te
verantwoorden hoe de onderzoeker tot de resultaten van het onderzoek is gekomen.
4.1 Achtergrond onderzoek
Tot 1995 waren woningcorporaties publieke organisaties. Voor hun functioneren waren zij
afhankelijk van subsidiestromen van de overheid. Sinds 1995, na de bruteringsoperatie, zijn
woningcorporaties financieel onafhankelijk van de overheid geworden. Dit betekent dat zij de
organisatie zelf financieel gezond moeten houden. Daarnaast dienen woningcorporaties
invulling te geven aan de maatschappelijke taak. Deze taak is voor de woningcorporaties
vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale-Huursector. Sinds de brutering proberen
woningcorporaties een weg te vinden tussen de grenzen die de overheid aan de hand van het
Besluit Beheer Sociale-Huursector stelt en de autonomie die de organisaties wordt geboden in
de invulling van de maatschappelijke taak. De 455 woningcorporaties die Nederland rijk is,
zijn verenigd door hetzelfde wetgevende kader (BBSH) en de historisch ontwikkelde context.

Ondanks dit verenigende wetgevende kader (BBSH) en de historisch ontwikkelde context zijn
er verschillen waarneembaar tussen woningcorporaties. Dit onderzoeksrapport zal inzichtelijk
maken of verschillen tussen woningcorporaties begrepen kunnen worden op basis van
verschillen in strategisch bestuur.
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volkshuisvestingssector aan verandering onderhevig en in beweging is. De verschillen tussen
de woningcorporaties nemen toe, als gevolg van de toegenomen ruimte en verwachtingen met
betrekking tot de maatschappelijke taak. Daarnaast staan zowel de interne als externe
activiteiten van woningcorporaties in de belangstelling van de samenleving, media en
politiek. Dit onderzoek geeft inzicht in het al dan niet ontstaan van verschillen als gevolg van
verschillen in strategisch bestuur en is uitgevoerd in een tijd waarin strategisch bestuur van
woningcorporaties sterk in de belangstelling stond.
4.2 Onderzoeksbenadering
De vraagstelling waarop in dit onderzoeksrapport een antwoord wordt gegeven is:

Op welke wijzen draagt strategisch bestuur, in het bijzonder door de directeurbestuurder, bij
aan de verschillen tussen woningcorporaties?

In de voorgaande theoretische hoofdstukken is vanuit de literatuur beschreven welke
verschillen er tussen woningcorporaties kunnen bestaan. Tevens is beschreven wat strategisch
bestuur is en in welke context strategisch bestuur vorm krijgt. Zoals in het eerste en derde
hoofdstuk is beschreven heeft strategisch bestuur betrekking op de wisselwerking met de
omgeving en de stakeholders van de organisatie. Strategisch bestuur beperkt zich niet tot
strategische keuzes in de toekomst, maar heeft ook betrekking op dagelijkse besluiten met tot
doel iets in de toekomst te bewerkstelligen.

In het empirische gedeelte van dit onderzoek zijn de empirisch aantoonbare verschillen tussen
woningcorporaties

inzichtelijk

gemaakt.

Tevens

is

het

strategisch

bestuur

van

woningcorporaties onderzocht met als doel te kunnen begrijpen of de verschillen tussen deze
organisaties voortkomen uit verschillen in strategisch bestuur.

De onderzoeker heeft in dit onderzoek de lastige taak inzicht te verwerven in hoe strategisch
bestuur van een woningcorporatie vorm krijgt in een tijd waarin iedere stap van
woningcorporaties op de voet gevolgd wordt door de politiek en in het geval van een
vermeende misstap deze breed wordt uitgemeten in de media. De onderzoeker heeft niet tot
doel met dit onderzoek een waardeoordeel uit te spreken over de betrokken woningcorporaties
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of directeurbestuurders, maar enkel en alleen het strategisch bestuur inzichtelijk te maken om
de verschillen die tussen woningcorporaties ontstaan te begrijpen.
4.3 Methode van onderzoek
Er zijn vanuit de wetenschap twee manieren om naar de wereld te kijken. In de eerste
benadering wordt de wereld gezien als een objectieve en reële werkelijkheid. De methode van
kennisontwikkeling in dit geval is gebaseerd op objectieve waarneming en analyse van
relaties tussen aspecten en variabelen. De wereld is te meten en in wetmatigheden te
beschrijven. Deze benadering wordt ook wel de positivistische wetenschapsopvatting
genoemd. In de tweede benadering wordt de wereld gezien als subjectieve ervaring van
mensen. De methode van kennisontwikkeling richt zich op het begrijpen van de wereld door
te reflecteren op veranderingsprocessen, te experimenten en door het uitwisselen van
ervaringen en verhalen. Het gaat hier om een interpretatieve of sociaalconstructivistische
wetenschapsopvatting (Boonstra en Caluwe 2006:15).

De onderzoeker hanteert in dit onderzoek een interpretatieve onderzoeksbenadering.
Onderzoekers met een interpretatieve wetenschapsopvatting gaan er vanuit dat er niet één
werkelijkheid is. Iedereen ziet de werkelijkheid op zijn eigen manier en vanuit een eigen
perspectief. De assumptie die hieruit voortvloeit, dat de werkelijkheid sociaal geconstrueerd
is, heeft implicaties voor dit onderzoek. Als interpretatieve onderzoeker streeft de
onderzoeker ernaar om strategisch bestuur van woningcorporaties te begrijpen door met de
directeurbestuurders in gesprek te treden over de eigen organisatie, de omgeving van de
organisatie en de ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector. Vanuit het sociaal
constructivistische perspectief bestaat dé werkelijkheid niet, maar wordt deze geconstrueerd.

Dit onderzoek richt zich op de werkelijkheid zoals deze door de directeurbestuurders van
woningcorporaties wordt geconstrueerd. Dit vormt tevens een beperking voor het onderzoek.
Dit onderzoek geeft alleen inzicht in de werkelijkheid van de directeurbestuurders, die naast
respondent ook object van onderzoek zijn. Hierdoor kan de werkelijkheid van de
directeurbestuurders niet worden vergeleken met de werkelijk van andere actoren in de
context, die wellicht een totaal andere betekenis aan dezelfde werkelijkheid geven. Aangezien
dit onderzoek tot doel heeft om vanuit ‘de ogen van de bestuurder’ naar de organisatie, de
omgeving en de volkshuisvestingssector te kijken levert dit geen problemen op. De lezer van
deze scriptie dient zich echter bij het bekijken van de resultaten te realiseren dat de
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weergegeven data enkel zijn verzameld bij directeurbestuurders van woningcorporaties en
niet zijn geverifieerd bij andere actoren in de omgeving van de woningcorporaties. Alhoewel
hierdoor een vertekent beeld kan ontstaan, maken de resultaten goed inzichtelijk hoe
directeurbestuurders het ‘spel’ tussen regels en ruimte om de complexiteit van de omgeving te
beheersen spelen en hierbij vorm geven aan strategisch bestuur.

Er zijn een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij interpretatief onderzoek (Van Thiel
2007:42). Allereerst bestaat het risico van dubbele hermeneutiek. De onderzoeker
interpreteert de interpretaties van het onderzoeksobject. Daarnaast is het de vraag of de
onderzoeker zich, bij het volgen van de interpretatieve benadering, niet beperkt tot het geven
van een interpretatie aangezien je de werkelijkheid als subjectief beschouwt. Tot slot is voor
bestuurskundig onderzoek nog een derde kritische factor van belang. Interpretatief onderzoek
gaat uit van unieke personen en contexten. Dit verkleint de mogelijkheden om hetzelfde
onderzoek in de toekomst te herhalen.

Er is in deze scriptie sprake van exploratief onderzoek. De keuze voor exploratief onderzoek
komt voort uit verschillende overwegingen. Aangezien er nog niet eerder onderzoek is
verricht naar de relatie tussen strategisch bestuur en de verschillen tussen woningcorporaties,
is ervoor gekozen naar dit thema een verkennend onderzoek uit te voeren. Het resultaat van
dit exploratieve onderzoek is een empirische beschrijving van strategisch bestuur van
woningcorporaties, op basis van kwalitatieve semigestructureerde diepte-interviews met
directeurbestuurders van woningcorporaties. Daarnaast sluit de definitie van strategisch
bestuur zoals in dit onderzoek gehanteerd aan bij een sociaal constructivistische
onderzoeksbenadering. Strategisch bestuur wordt in dit onderzoek niet opgevat als een
cognitief en instrumenteel object, maar als een sociaal constructief proces (van der Steen
2008:10). De methode dient dan ook te passen bij de definitie waarin strategisch bestuur als
een proces van interpretatie en betekenisgeving wordt opgevat. Tevens wordt exploratief
onderzoek gebruikt voor onderzoek naar betekenisgeving door actoren (van Thiel 2007:23).

Naast de empirische data die worden verkregen uit de semigestructureerde interviews met de
respondenten zijn ook krantenartikelen, strategische documenten en jaarverslagen over en van
de betreffende woningcorporaties input geweest voor dit onderzoek. Deze gegevens zijn
gebruikt tijdens het vooronderzoek naar de aan dit onderzoek deelnemende woningcorporaties
en bijbehorende directeurbestuurders. Het resultaat is een interpretatief portret van de
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bestudeerde wereld, in plaats van een exacte foto, aangezien de betekenissen die door de
respondenten worden gegeven aan de wereld, worden geïnterpreteerd door de onderzoeker en
daarmee constructies van de werkelijkheid zijn (Charmaz 2007:19).

In het voorgaande werd al genoemd dat de meeste data voor dit onderzoek worden verzameld
op basis van kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews. De respondenten voor deze
kwalitatieve interviews zijn directeurbestuurders van twaalf geselecteerde woningcorporaties.
Daarnaast is er gesproken met vijf experts op het gebied van de volkshuisvestingssector. De
respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek zijn anoniem weergegeven in bijlage
1. Uitspraken van de respondenten worden gevolgd door een nummer dat refereert naar een
van de respondenten in het schema met respondenten uit bijlage 1. Een lijst met de namen van
de experts is eveneens terug te vinden in bijlage 1.
4.4 Fasen van onderzoek
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de tijdspanne van februari 2009 tot en met juni 2009.
In deze periode zijn drie fasen te onderscheiden: verkenning, veldwerk en analyse.
4.4.1 Verkenning
Tijdens deze fase is het onderwerp van dit onderzoek zowel theoretisch als empirisch
verkend. Op basis van literatuur over organisaties in de publieke sector (Brandsen et al.
2006), strategie (Mintzerg 1994; Korsten 1993) ambiguïteit (March & Olsen 1976) en
betekenisgeving (Weick 1995) is een theoretisch kader gevormd. Gedurende de verkennende
fase is daarnaast onderzoek gedaan naar de twaalf deelnemende woningcorporaties door het
verzamelen van achtergrondinformatie en het lezen van strategische documenten en
jaarverslagen.
4.4.2 Veldwerk
In deze fase stonden diepte-interviews met de directeurbestuurders van de geselecteerde
woningcorporaties centraal. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is ervoor
gekozen de interviews, met toestemming van de respondent, op te nemen en uit te werken tot
een transcript.

Een interview is een gesprek waarin de onderzoeker door vragen te stellen aan de respondent
zoveel mogelijk informatie verzamelt over het onderzoeksonderwerp. Interviews zijn een
flexibele manier om informatie te verzamelen omdat de onderzoeker tijdens het interview
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aanvullende vragen kan stellen om een antwoord van de respondent beter te begrijpen of extra
informatie te verzamelen. Tegelijkertijd levert deze flexibiliteit risico’s op voor de
betrouwbaarheid van het onderzoek, aangezien dit de generaliseerbaarheid verkleint. In dit
onderzoek zal gebruik worden gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Een semigestructureerd interview is een gesprek aan de hand van een topiclijst (zie operationalisatie
paragraaf 4.6). De topics zijn afgeleid uit het theoretische kader.

Een voordeel van interviewen is dat niet alleen bekend wordt wat mensen doen, maar ook
waarom ze het doen. Het houden van een interview heeft ook nadelen (Van Thiel 2007:59).
Een nadeel is dat een interview informatie kan opleveren die minder betrouwbaar is. Dit kan
gebeuren omdat mensen zich in de eerste plaats niet altijd bewust zijn van hun eigen gedrag
en vaak ook niet van hun motieven voor dat gedrag. Ten tweede kan een interviewer te maken
krijgen met de sociale wenselijkheid van de antwoorden van de respondent. Mensen hebben
over het algemeen de neiging zich van hun beste kant te laten zien. Zij zullen dan ook een
antwoord geven waarvan zij denken dan het een goede indruk maakt. Als we deze kennis
betrekken op dit onderzoek dan moeten we ons bewust zijn van het gegeven dat we een
onderzoeksobject hebben dat erg in de belangstelling staat van de media en politiek. Dit kan
leiden tot terughoudendheid van de respondent.
4.4.3 Analytische fase
In deze afsluitende fase zijn alle resultaten van het onderzoek bij elkaar gebracht. Het
theoretische kader, de expertgesprekken, verzamelde gegevens uit documenten en
transcripties

van

de

interviews

met

directeurbestuurders

van

de

verschillende

woningcorporaties zijn bij elkaar gebracht en hebben geleid tot twee empirische hoofdstukken
waarin een antwoord wordt gegeven op de in de inleiding gestelde empirische deelvragen.

Het analyseren van kwalitatieve data verloopt in drie stappen: verzamelen, ordenen en
analyseren. Het analyseren en interpreteren van kwalitatieve data dient op systematische wijze
te gebeuren. Alleen dan zijn de resultaten betrouwbaar en valide. Daarom zijn de interviews
uitgewerkt in transcripties en daarna gecodeerd met behulp van het programma Maxqda.
Tevens is dit programma gebruikt om de diverse documenten die zijn gebruikt ter
voorbereiding op de interviews te coderen. Door middel van coderen brengt de onderzoeker
structuur aan in de kwalitatieve data.
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4.5 Casus selectie
In de voorgaande paragrafen werd al duidelijk dat er verschillen bestaan tussen
woningcorporaties. Om een afbakening te maken in de 455 woningcorporaties die Nederland
rijk is, is ervoor gekozen om de grotere woningcorporaties in vier grote steden van Nederland
te selecteren. Deze woningcorporaties hebben allemaal te maken met grootstedelijke
problematiek en zijn hierdoor onderling beter vergelijkbaar. Dit onderzoek biedt dus inzicht
in strategisch bestuur van de grote woningcorporaties in de vier grootste steden van
Nederland: Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Alle grotere woningcorporaties in
deze vier steden zijn benaderd om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Van de
veertien benaderde woningcorporaties hebben er twaalf deelgenomen aan dit onderzoek.
4.6 Operationalisatie
Om de interviews gedeeltelijk te structureren is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een
topiclijst. Deze komt voor uit de operationalisatie van de onderzoeksbegrippen.
Operationaliseren betekent het waarneembaar of meetbaar maken van de onderzoeksvragen
en theoretische begrippen. De operationalisatie geeft de onderzoeker richtlijnen voor
empirisch onderzoek. In schema 5 worden de opgestelde empirische vragen verder uitgewerkt
aan de hand van het theoretisch kader in een operationalisatie. Dit betekent dat het ‘begrip
zoals bedoeld’ wordt vertaald naar het ‘begrip zoals gemeten’. Het lastige van bestuurskundig
onderzoek is dat het object van onderzoek vaak unieke verschijnselen zijn. De onderzoeker
heeft in dit geval tot taak een methode te gebruiken waarmee op een wetenschappelijk
verantwoorde manier conclusies kunnen worden getrokken over ontwerpen die uniek zijn.

Schema 5: Operationalisatie
Algemeen
Persoon

Historie

Volkshuisvestingssector
Organisatie
Profiel

Positie

Opleiding
Arbeidsverleden
Waarom/hoe is deze persoon directeurbestuurder geworden?
Ontstaansgeschiedenis
Kenmerken
Welke invloed heeft dit op de organisatie
Ontwikkelingen
Reacties op ontwikkelingen
Publiek
Privaat
Hybride
Maatschappelijke onderneming
Spanning naar aanleiding van dit profiel
Context
- Intern
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Prestaties
Strategisch bestuur
Omgeving
Stakeholders

Wat maakt verschil?

- Extern
Actoren
- Intern
- Extern
Autonomie
Prestatievelden BBSH
Invulling maatschappelijke taak
Intern
Extern
Intern
- Raad van Commissarissen
Extern
- Lokale overheid
- Nationale overheid
- Politiek
Waarom kiest de ene bestuurder voor de ene strategie en de
ander bestuurder voor een andere strategie?
Hoe vindt het ‘spel’ tussen regels en ruimte plaats met de
stakeholders en de omgeving?

4.7 Validiteit en betrouwbaarheid
De validiteit van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin een onderzoek heeft
gemeten wat het beoogde te meten (Baarda en de Goede, 2001). Er kan daarbij een
onderscheid gemaakt worden tussen ‘interne validiteit’, de mate waarin de interpretaties die in
het onderzoek zijn gedaan betrouwbaar zijn, en de ‘externe validiteit’, de mate waarin de
resultaten van een onderzoek te vertalen zijn naar een bredere populatie ofwel
generaliseerbaar zijn.

Er zijn met betrekking tot validiteit en betrouwbaarheid kritische kanttekeningen te plaatsen
bij de interpretatieve wijze van onderzoek (Van Thiel 2007:42). Ten eerst gaat het altijd om
een interpretatie van de werkelijkheid, de betekenis die de bestuurder aan zijn omgeving
geeft. Ook voor de onderzoeker geldt dat deze betekenis geeft aan de antwoorden van de
respondent en daarmee een eigen werkelijkheid creëert. Daarnaast zijn de empirische data die
worden verzameld altijd indirect. De onderzoeker moet afgaan op wat de respondent vertelt
en de vragen aan de respondent zo formuleren dat sociaal wenselijke antwoorden worden
vermeden. Bovengenoemde punten maken de interpretatie van het empirisch materiaal lastig
en risicovol. Verder bestaat er het risico van subjectiviteit en selectiviteit doordat de
onderzoeker in contact komt met de respondenten. Ten vierde heeft de onderzoeker eigen
verwachtingen van het onderzoek. Tevens kan in dit onderzoek de onderzoeker zelf invloed
hebben aangezien de onderzoeker de interpretaties van de directeurbestuurder interpreteert.
De onderzoeker dient echter objectief naar de onderzoekseenheid te blijven kijken. Ook de
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onderzoekseenheid zelf kan van invloed zijn op de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek, gezien het risico van sociaal wenselijke antwoorden. Tot slot zal de onderzoeker
heel zorgvuldig moeten omgaan met het stellen van vragen aan de respondent aangezien het
onderwerp van dit onderzoek erg actueel is en gevoelig ligt. De directeurbestuurders stonden
ten tijde van dit onderzoek volop in de aandacht van de media en zullen hierdoor wellicht
terughoudender zijn geweest in hun antwoorden.

De interne validiteit van dit onderzoek wordt gewaarborgd doordat dit onderzoek niet tot doel
heeft weer te geven hoe de situatie daadwerkelijk is, aangezien er sprake is van exploratief
onderzoek waarbij de werkelijkheid sociaal geconstrueerd wordt. De externe validiteit van dit
onderzoek is gewaarborgd doordat de onderzoeksgegevens te vertalen zijn naar alle
directeurbestuurders in de volkshuisvestingssector. Tevens kunnen deze directeurbestuurders,
maar ook bestuurders uit andere sectoren van de publieke sector, lering trekken uit de
resultaten van dit onderzoek.
4.8 Conclusie
Bij bestuurskundig onderzoek is het object van onderzoek vaak een unieke verschijning.
Hetzelfde geldt voor de woningcorporaties en directeurbestuurders die het object van dit
onderzoek zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd in een voor woningcorporaties turbulente, maar
interessante tijd. Door incidenten staan de woningcorporaties in de belangstelling van de
politiek en de media.

De onderzoeker hanteert in dit onderzoek een sociaal constructivistische en interpretatieve
onderzoeksbenadering. De onderzoeker gaat er vanuit dat er niet één werkelijkheid is. Om de
werkelijkheid sociaal te construeren kijkt de onderzoeker ‘door de ogen van de
directeurbestuurder’ en geeft zo de geconstrueerde werkelijkheid van de directeurbestuurders
weer. De uitkomst van dit onderzoek is een interpretatie van de constructie van de
werkelijkheden van de respondenten door de onderzoeker. Het sociaal constructivistische
perspectief waarvoor door de onderzoeker is gekozen sluit tevens aan bij de in het onderzoek
gehanteerde benadering van strategisch bestuur, waarin er vanuit wordt gegaan dat strategisch
bestuur vorm krijg in een proces van interpretatie en betekenisgeving. Dit onderzoek is
daarnaast exploratief, vandaar dat ervoor gekozen is data te verzamelen op basis van
semigestructureerde interviews. Exploratief wordt vaak gebruikt in onderzoek naar
betekenisgeving door actoren.
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Deze scriptie is tot stand gekomen in drie fasen. In de eerste verkennende fase, is het
onderwerp van dit onderzoek verkend door literatuurstudie en gesprekken met experts op het
gebied van de volkshuisvestingssector. Tijdens de tweede fase, waarin veldwerk centraal
stond, zijn diepte-interviews met directeurbestuurders van woningcorporaties gehouden. In de
afsluitende, analytische fase, zijn alle resultaten van het onderzoek bij elkaar gebracht en
geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in twee empirische hoofdstukken, hoofdstuk 5 en 6, en
een antwoord op de centrale vraagstelling.
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5. Strategisch bestuur bij woningcorporaties
Dit eerste empirische hoofdstuk is een uitwerking van de verzamelde empirische data. In dit
hoofdstuk zal gekeken worden hoe strategisch bestuur vorm krijgt bij woningcorporaties.
Allereerst zal worden ingegaan op de noemer die de woningcorporaties gemeenschappelijk
hebben. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op de verschillen die er ondanks deze
gemeenschappelijke noemer tussen de woningcorporaties bestaan. Daarop volgend zal
aandacht worden besteed aan hoe strategisch bestuur in de context van de interne en externe
omgeving en actoren zoals een Raad van Commissarissen, de nationale en lokale overheid en
politiek plaats vindt. In hoofdstuk 6 zal inzichtelijk worden gemaakt hoe de
directeurbestuurder binnen de context vorm geeft aan strategisch bestuur.
5.1 De gemeenschappelijke noemer: corporaties als maatschappelijke onderneming
In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek hebben we gelezen dat er sinds de brutering
verschillen tussen woningcorporaties zijn ontstaan. Deze verschillen komen voort uit de
toegenomen autonomie van de individuele woningcorporaties. Na de brutering moesten
woningcorporaties ‘de eigen broek ophouden’ en kregen zij de vrijheid om hiervoor een eigen
weg te vinden. Woningcorporaties bevinden zich in een ambigue omgeving en zoeken ieder
een eigen weg om met deze ambiguïteit om te gaan. Uit gesprekken met directeurbestuurders
blijkt dat er niet enkel verschillen bestaan tussen woningcorporaties, waar in paragraaf 5.2
dieper op wordt ingegaan, maar dat er ook sprake is van een gemeenschappelijke noemer.

Woningcorporaties waren in de jaren na de brutering zoekende naar de juiste invulling van de
maatschappelijke taak en een hierbij passende bedrijfsvoering. Het kader dat zij hiervoor
hadden meegekregen vanuit de overheid, het Besluit Beheer Sociale-Huursector (BBSH),
wordt door de woningcorporaties gezien als een “ruim zittende jas, daar kan alles in”(1) en
“ruim interpretabel en bovendien is er steeds weer een nieuwe minister die iets toevoegt aan
het BBSH of er iets afhaalt”(2). Onder invloed van verschillende ministers en
staatssecretarissen zoals Winsemius, Tömmel en Vogelaar, veranderde het kader waarin de
woningcorporaties opereerden. In de loop der jaren kwam er een steeds grotere nadruk te
liggen op de wijze waarop woningcorporaties invulling dienden te geven aan de
maatschappelijke taak.
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De traditionele taak van een woningcorporatie is helder: het bouwen, beheren, onderhouden
en verhuren van woningen ten behoeve van de lagere inkomensroepen en bijzondere
doelgroepen. Veranderende verwachtingen van de overheid en samenleving hebben er toe
geleid dat deze taak is verbreed van het aanbieden van sociale woningen naar investeringen in
sociale activiteiten en maatschappelijk vastgoed. De activiteiten van woningcorporaties raken
niet meer alleen het wonen, maar ook leren, werken, integratie en veiligheid. Dit maakt niet
alleen de taak, maar ook de besturing van deze organisaties complexer. Deze taakverbreding
is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale-Huursector onder ‘leefbaarheid’. Echter, hoe hier
invulling aan gegeven dient te worden blijft volgens de respondenten onduidelijk. Zij spreken
dan ook over het ‘grijze gebied’ en het ‘opzoeken van de grenzen’ als zij spreken over de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke taak.

Als we directeurbestuurders van woningcorporaties vragen naar het profiel van hun
organisatie, spreken zij over een ‘maatschappelijke onderneming’. Hierbij valt op dat in het
spectrum van uitvoeringsinstantie van de overheid tot vastgoedorganisatie, een gedeelde
noemer is ontstaan: de ‘maatschappelijke onderneming’. Hoewel woningcorporaties formeel
geen maatschappelijke ondernemingen zijn, maar private organisaties met een publieke taak,
valt het op dat de directeurbestuurders de term ‘maatschappelijke onderneming’ gebruiken als
een label om de onduidelijkheid ofwel ambiguïteit over de tegenstrijdigheden in het profiel
van de organisatie te vangen onder één noemer. De respondenten geven hiermee aan wat de
woningcorporatie zou willen zijn. Aangezien een ‘maatschappelijke onderneming’ nog geen
formeel vaststaand concept is, geven de directeurbestuurders hier, door middel van strategisch
bestuur te midden van ambiguïteit, verschillend vorm aan. Het profiel van een
maatschappelijke onderneming is inherent spanningsvol. “Die spanning zit hem altijd in hoe
ik moet functioneren als maatschappelijke onderneming. […] Het is het tijdsgewricht dat je
erg zoekende bent naar wat ben je als maatschappelijke onderneming en hoe moet je je
opstellen. Kan ik beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de maatschappij?”(7),
aldus een van de respondenten.

Een van de respondenten haalt aan dat Minister van der Laan onlangs zei dat
woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen zijn met een dikke streep onder
maatschappelijk. “Ik vind dat prima, maar laten we ook een streep onder onderneming zetten
vanwege het feit dat je heel mooi en maatschappelijk kan zijn maar als je die onderneming,
namelijk je revolving fund, uit het oog verliest dan heb je wel een groot probleem. Ik vind het
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slecht als corporaties een keuze maken voor het een of het ander. Als je zegt, ik kies voor de
onderneming, dan doe je het maatschappelijke tekort omdat je wel een maatschappelijke taak
hebt. Zeg je ik kies voor het maatschappelijke dan ben je kamikaze piloot want dan verlies je
de ondernemingskant, het revolving fund uit het oog”(8). Het belang van de koppeling tussen
het maatschappelijke rendement en het financiële rendement wordt door de respondenten
gedeeld. Zij benadrukken een voor een dat een woningcorporatie een maatschappelijke
onderneming is die een balans dient te vinden tussen het maatschappelijke én het financiële
rendement. Voor directeurbestuurders levert dit de nodige spanning op. Zij geven aan dat een
duidelijk kader ontbreekt. Hoe de directeurbestuurders deze balans proberen te vinden tussen
het financiële en maatschappelijke rendement verschilt dan ook per woningcorporatie.

Wat dat betreft komen de directeurbestuurders in hun dagelijkse werk dezelfde dilemma’s
tegen. “Wanneer doe je het goed en wanneer is het genoeg, dat is als woningcorporatie een
lastige vraag”(4). Er bestaat momenteel geen eenduidig kader dat het antwoord op deze vraag
aan woningcorporaties kan geven. Een woningcorporatie dient hier zelf invulling aan te
geven. Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat zij onduidelijke en ambigue kaders
ervaren die door de overheid en samenleving aan het functioneren van hun organisatie worden
gesteld. Een woningcorporatie is als private organisatie met een publieke taak niet te
vergelijken met organisaties uit het bedrijfsleven. Daar doe je het goed wanneer je winst
maakt, dit doe je zodra je klant tevreden is. Voor woningcorporaties gaat deze redenering niet
op. Een woningcorporatie heeft niet tot doel winst te maken en hoeft bij het maken van
besluiten dan ook geen rekening te houden met de belangen van de aandeelhouders. Een
woningcorporatie moeten rekening houden met de, soms conflicterende, belangen van de
diverse belangenhouders in de omgeving van de organisatie en de belangen van de eigen
organisatie.

In private organisaties ligt de focus op financieel rendement. Terwijl de woningcorporaties
een balans dienen te vinden tussen financieel én maatschappelijk rendement. De meeste
respondenten zien de woningcorporatie als een ‘revolving fund’, wat betekent dat de
bestuurder zichzelf de vraag stelt “in welke gemeente levert deze euro het meeste op”(2). Een
andere bestuurder voegt hier aan toe met de beschikbare financiële middelen een zo groot
mogelijk maatschappelijk rendement te willen bewerkstelligen. Directeurbestuurders zijn
zoekende naar hoe zij als maatschappelijke onderneming moeten functioneren en wat hierbij
wel en niet toelaatbaar is. “Je hebt een aantal dingen die je niet mag doen en er zijn een
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aantal dingen waarvan je zegt dat is een afweging die je als woningcorporatie maakt”(5) en
“stel je hebt 100.000 euro. Die kan je inzetten in het onderhoud van de woning, inzetten om
een nieuwe woning te bouwen, inzetten voor sociale activiteiten of om huren laag te houden.
Dat zijn allemaal dingen die je in verschillende combinaties als besluiten in deze organisatie
voorgelegd krijgt. Dat zijn hele lastige afwegingen. Als je de huren laag zet, dan help je veel
mensen, maar dan kan je geen nieuwe woning voor de toekomstige generatie bouwen”(11).

Woningcorporaties staan voor de opgave om het financiële en maatschappelijke rendement in
evenwicht te brengen. Hierin maakt een woningcorporatie afwegingen waarbij tegen
dilemma’s aangelopen wordt. De uitkomsten van de afwegingen van deze dilemma’s
verschillen en kunnen daardoor tot verschillen tussen woningcorporaties leiden. Deze
verschillen komen voort uit de ambiguïteit van de dilemma’s waaraan iedere
directeurbestuurder een eigen interpretatie geeft. “Binnen de branch zal men er altijd
verschillende policies op nahouden. Dat is ook prima. De wereld is gedifferentieerd en
daarom moet er ook een gedifferentieerd aanbod komen”(9).
5.2 Strategisch bestuur in de context: het ontstaan van verschillen
Strategisch bestuur van een woningcorporatie vindt plaats in een context met een interne en
externe omgeving waarin verschillende actoren actief zijn. In deze paragraaf zal een beeld
worden geschetst hoe strategisch bestuur van een woningcorporatie plaats vindt. Hiervoor
wordt dieper op de context ingegaan.
5.2.1 Externe omgeving
De omgeving van een organisatie is een voorwaarde scheppende of beperkende factor waar
men bij het besturen van een organisatie rekening mee dient te houden. Daarom is er in dit
onderzoek bewust voor gekozen om woningcorporaties te selecteren die opereren in een
gelijksoortige omgeving om de invloed van de factor ‘omgeving’ op strategisch bestuur te
minimaliseren. Uit de empirie blijkt echter dat dit onmogelijk is. Hoewel dit onderzoek zich
richt op woningcorporaties waarvan het werkgebied minimaal een stad van de vier grote
steden omvat, blijkt uit de gesprekken met respondenten dat de werkgebieden van de
woningcorporaties sterk van elkaar verschillen en dat dit van invloed is op het strategisch
bestuur. Tevens geven de respondenten aan dat de behoeften van de steden verschillend zijn.

Als gekeken wordt naar het werkgebied waarin de woningcorporaties uit dit onderzoek
werkzaam zijn, vallen er drie typen organisaties te onderscheiden. Het eerste type zijn lokale
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woningcorporaties, deze woningcorporaties richten zich op één van de grote steden en hebben
verder geen of weinig bezit in de omgeving van deze stad. De reden hiervoor is vaak dat de
woningcorporatie is opgericht met doelstellingen voor één bepaalde stad. Om deze
doelstellingen te realiseren dient het vermogen te worden ingezet in diezelfde stad, aldus de
directeurbestuurders van dit type woningcorporaties. De tweede variant die we kunnen
onderscheiden zijn regionale woningcorporaties. Deze woningcorporaties richten zich op een
grote stad, maar hebben daarnaast ook bezit in meerdere dorpen of steden in de omgeving van
die grote stad. Deze woningcorporaties kiezen onder andere voor een regionale dekking, zodat
de huurders, ook als ze buiten de stad willen wonen, klant kunnen blijven van dezelfde
woningcorporatie. Tot slot bestaan er landelijke woningcorporaties. Onder deze
woningcorporaties worden de organisaties verstaan die hun bezit verspreid hebben over een
gedeelte van het land. De landelijke woningcorporaties hebben hun landelijke dekking
vergaard door middel van fusies. Tien van de twaalf deelnemende woningcorporaties in dit
onderzoek zijn een of meerdere keren gefuseerd. Als het gevolg van fusies neemt het
werkgebied van woningcorporaties toe en ontstaan er landelijk opererende woningcorporaties.
Schema 6 Werkgebied woningcorporaties
Werkgebied
Lokaal
Regionaal
Landelijk

Aantal deelgenomen aan dit onderzoek
4
6
2

In de gesprekken is door de respondenten daarnaast de nadruk gelegd op de verschillen die
bestaan tussen de steden en/of regio’s waarin woningcorporaties werkzaam zijn. Hoewel de
vier grote steden allemaal te maken hebben met grootstedelijke problematiek bestaan hier
tussen verschillen. De woningmarkt in het noordelijke deel van de Randstad, regio
Amsterdam en Utrecht, verschilt van het zuidelijke deel van de Randstad, regio Rotterdam en
Den Haag. Tevens is de problematiek waar deze steden mee te maken hebben divers van aard.
Rotterdam wordt door de respondenten beschouwd als de meest uitzonderlijke stad van de
vier grote steden. Deze stad wordt gekenmerkt door een lage koopkracht, laag
opleidingsniveau, werkloosheid en een hoog percentage schooluitval. Zelfs in koopwoningen
dient door woningcorporaties in Rotterdam onrendabel geïnvesteerd te worden, aldus de
respondenten van de Rotterdamse woningcorporaties. Rotterdam en Den Haag zijn daarnaast
steden met grote herstructureringsopgaven. Een respondent verwoordt dit als volgt “terwijl in
Utrecht de kansen voorbij komen, moet je in Rotterdam je eigen kansen creëren en nog
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verzilveren ook”(6). Daarnaast kennen we de bekende uitspraak van oud-burgemeester Ivo
Opstelten van Rotterdam die dit beeld bevestigt: “Rotterdam voert de verkeerde lijstjes aan”.
De zuidvleugel van de Randstad, Rotterdam en Den Haag, staat in sterk contrast met de
noordvleugel van de Randstad, Amsterdam en Utrecht. Amsterdam en Utrecht hebben beiden
een ijzersterke woningmarkt. “De woningmarkt in Utrecht is samen met Amsterdam de meest
bizarre van Nederland. Er is een enorm woningtekort, we hebben niet alleen een kwalitatief
probleem, maar ook een kwantitatief probleem”(1). Het grootste probleem voor deze steden is
de gestagneerde woningmarkt. Er vindt weinig doorstroming plaats door een tekort aan
woningen voor starters. De stedelijke problematiek is integraal. “Het gaat allang niet meer
alleen om de fysieke of de sociale pijler. Het gaat over de economische pijler, is er voldoende
levendigheid in de wijk, zijn de voorzieningen op niveau, etcetera”(10). Tot slot speelt de
wijze waarop het gemeentebestuur is vormgegeven een rol in de externe omgeving van
woningcorporaties. Woningcorporaties uit Amsterdam en Rotterdam geven aan dat zij
moeilijkheden ervaren in de samenwerking met deelgemeenten én een gemeentebestuur.

Kortom: de lokale omgeving van woningcorporaties verschilt sterk in woningmarkt,
grootstedelijke problematiek en lokale structuur. Op basis van gesprekken met de
respondenten blijkt dat de omgeving een bepalende factor is in het strategisch bestuur van een
woningcorporatie. In Utrecht bestaat een krappe woningmarkt, die mede wordt veroorzaakt
door het tekort aan starterswoningen. Daarom richten woningcorporaties die als werkgebied
de stad Utrecht hebben, zich niet zozeer op het bouwen van sociale huurwoningen, maar
bouwen zij betaalbare starterswoningen om de sociale huurwoningen weer vrij te krijgen voor
de doelgroep waarvoor deze woningen oorspronkelijk bedoeld zijn. Rotterdam daarentegen
kampt met een andere problematiek. Deze stad heeft grote herstructureringsopgaven die
worden ingezet om een divers woningaanbod in wijken, ofwel een ‘ongedeelde stad’, te
realiseren. In de wijken waar veel sociale huurwoningen staan wordt gesloopt, hier worden
koopwoningen voor in de plaats gebouwd. Aan de randen van de stad en in de regio worden
deze sociale huurwoningen terug gebouwd met als doel diversiteit in de wijken te
bewerkstelligen. De focus van een woningcorporatie volgt, aldus de respondenten, de
behoeften van een stad. Dit maakt het (be)oordelen van/over het functioneren van een
woningcorporatie zo lastig. “Wat in de ene gemeente een prestatie is kan in de andere
gemeente een wanprestatie zijn”(2).
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5.2.2 Interne omgeving
Na de bruteringsoperatie werden de woningcorporaties niet alleen vrij gelaten in de invulling
van hun maatschappelijke taak, maar kregen zij tevens de vrijheid de organisatie vorm te
geven. De meeste verenigingen transformeerden tot stichtingen, door fusies nam het aantal
woningcorporaties af en werden logischerwijs de bestaande woningcorporaties groter. Er is
een grote diversiteit aan structuren ontstaan, gedeeltelijk geïnspireerd door de private sector.
In de volkshuisvestingssector zijn, mede als gevolg van incidenten, sectorcodes en
governancecodes ingevoerd. Hoewel deze documenten door middel van regelgeving bepaalde
bestuursvormen voorschrijven, is naleving van de codes niet verplicht. De bestuursstructuren
van

de

verschillende

woningcorporaties

zijn

bijna

even

divers

als

het

aantal

woningcorporaties dat heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Iedere woningcorporatie heeft
zijn bestuursstructuur op een andere manier vorm gegeven.

Van oorsprong hebben woningcorporaties één algemeen directeur. Na de brutering werden
deze algemene directeuren directeurbestuurders, in sommige gevallen ondersteund door een
directie. In de loop der tijd zijn echter diverse bestuursstructuren ontstaan; vaak ten gevolge
van fusies. In het geval van een fusie willen de beide directeurbestuurders van de fuserende
woningcorporaties vaak bestuurder blijven, in dergelijke gevallen wordt er doorgaans
besloten tot een bestuursstructuur met meerdere directeurbestuurders. Dit wordt ook wel een
collegiaal bestuur genoemd. Daarnaast geven de respondenten aan dat er een ontwikkeling
gaande is waarbij onder druk van incidenten, politiek en media één directeurbestuurder niet
wenselijk wordt geacht. Daarom is de bestuursstructuur van woningcorporaties met één
directeurbestuurder in een aantal gevallen, op initiatief van de Raad van Commissarissen,
uitgebreid naar meerdere directeurbestuurders. In een enkel geval besloot de Raad van
Commissarissen een Raad van Bestuur met meerdere directeurbestuurders terug te brengen
naar één directeurbestuurder. De reden achter dit besluit van de Raad van Commissarissen
was, volgens de respondent, dat er ter bevordering van helderheid in de communicatie met
één directeurbestuurder verder moest worden gegaan.

Ten gevolge van fusies verschilt de grootte van de woningcorporaties aanzienlijk. Dit loopt
binnen dit onderzoek uiteen van minder dan 20.000 wooneenheden tot meer dan 80.000
wooneenheden. Daarnaast verschillen woningcorporaties onderling van sturingsmodel.
Tweederde van de aan dit onderzoek deelnemende woningcorporaties wordt centraal
aangestuurd. Eenderde heeft een decentraal aansturingmodel. Een decentraal aansturingmodel
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houdt in dat de organisatie is opgedeeld in lokale vestigingen met een bepaalde mate van
autonomie, waar een algemeen directeur zit die verantwoordelijk is voor die lokale vestiging.
De gehele organisatie wordt aangestuurd door één of meerdere directeurbestuurders,
ondersteund door een directie die vaak bestaat uit de directeuren van de lokale vestigingen.
Op basis van de gesprekken met de directeurbestuurders is niet vast te stellen op basis
waarvan een woningcorporatie voor een bepaald aansturingmodel kiest. Zowel de kleinereals de grotere woningcorporaties die hebben deelgenomen aan dit onderzoek kiezen voor een
decentraal aansturingmodel. Ook het type woningcorporatie, lokaal, regionaal of nationaal,
vertonen geen overeenkomsten met het aansturingmodel waarvoor door woningcorporaties is
gekozen. Een van de directeurbestuurders van een landelijke decentraal aangestuurde
woningcorporatie zegt hierover dat het ook van de leiderschapsstijl van de bestuurder
afhankelijk is of een decentraal aansturingmodel houdbaar is (2). Dit zou betekenen dat het
aansturingmodel waar voor gekozen wordt, afhankelijk is van de directeurbestuurder aan de
top van de organisatie.
Schema 7 Bestuursstructuur
Type bestuursstructuur
Decentraal
Centraal

Aantal deelgenomen aan dit onderzoek
4
8

Als we de woningcorporaties die hebben deelgenomen aan dit onderzoek gaan vergelijken op
het werkgebied, fusieachtergrond, aantal directeurbestuurders en het centrale of decentrale
aansturingmodel valt te concluderen dat woningcorporaties qua bestuurstructuur veel van
elkaar verschillen en dat de bestuursstructuren van de diverse woningcorporaties bijna even
verschillend zijn als het aantal woningcorporaties dat heeft deelgenomen aan dit onderzoek.
Deze verschillen zijn na de brutering ontstaan op basis van keuzes voor de organisatie door
directeurbestuurders en Raden van Commissarissen. De directeurbestuurder geeft samen met
de Raad van Commissarissen de interne omgeving van de organisatie vorm. In de volgende
paragraaf zullen we dieper ingaan op stakeholders die actief zijn in de ambigue context
waarin de woningcorporatie strategisch bestuurt.
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Schema8 Verschillen in de context
Woning
corporatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Werkgebied

Fusie

Aantal bestuurders

Bestuursvorm

Regionaal
Landelijk
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Landelijk
Regionaal

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Een Bestuurder
Collegiaal bestuur
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Collegiaal bestuur
Collegiaal bestuur
Collegiaal bestuur
Collegiaal bestuur

Centraal
Decentraal
Decentraal
Centraal
Centraal
Decentraal
Centraal
Centraal
Centraal
Centraal
Decentraal
Centraal

5.2.3 Actoren in de omgeving
Woningcorporaties bevinden zich in een turbulent speelveld met verschillende stakeholders
die belang hebben bij het functioneren van de volkshuisvestingssector. Een belangrijke
stakeholder voor het functioneren van individuele woningcorporaties is de Raad van
Commissarissen. Daarnaast bevinden zich in de context waarin de woningcorporatie opereert
diverse andere stakeholders die proberen de organisatie te sturen. Dat een woningcorporatie te
maken heeft met stakeholders, die gezien hun belangen bij de organisatie de
woningcorporaties proberen te sturen, is niet verrassend. In deze paragraaf wordt in beeld
gebracht hoe de directeurbestuurders naar deze actoren in de omgeving kijken en hoe zij de
omgang met deze stakeholders vormgeven door middel van strategisch bestuur.
5.2.3.1 Raad van Commissarissen
Woningcorporaties komen overeen in het feit dat zij een tweelaagse bestuursvorm hebben. Dit
houdt in dat een woningcorporatie wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders en dat op
deze directeurbestuurders toezicht wordt gehouden door een Raad van Commissarissen. Over
de rol van de Raad van Commissarissen zijn de bestuurders heel duidelijk “de bestuurder
bestuurt en de Raad van Commissarissen houdt toezicht”(2) en “een toezichthouder is een
toezichthouder, dus die heeft geen eigen opvatting over wat je moet doen”(1). Dit komt
overeen met de formele taak van de Raad van Commissarissen, namelijk in het interne
toezicht van een woningcorporatie voorzien. De respondenten zien het aanstellen van de
directeurbestuurder als de belangrijkste taak van de Raad van Commissarissen. Voor de Raad
van Commissarissen is dit een manier om de organisatie te sturen. Een van de respondenten
antwoordde op de vraag waarom juist deze persoon directeurbestuurder was geworden “de
Raad van Commissarissen wilde geen risico dus die hebben een brave bestuurder gezocht die
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meer aan die sociaal volkshuisvestelijke kant zat en minder aan de vastgoedkant” en “de
Raad van Commissarissen kiest mij als bestuurder en daarmee ook een bepaald profiel en
verwachtingspatroon”(3). Als de directeurbestuurder is aangesteld is het de taak van de Raad
van Commissarissen toezicht te houden; controleren of de directeurbestuurder zijn werk goed
doet. Nergens staat echter vastgelegd wat ‘het werk goed doen’ precies inhoudt.

Over de daadwerkelijke invloed van de Raad van Commissarissen op het strategisch bestuur
van de organisatie zijn de meningen verdeeld. Terwijl de ene respondent spreekt over “de
invloed van de Raad van Commissarissen wordt wel eens buitenschot gehouden, maar is bijna
net zo belangrijk als die van de bestuurder”, geeft een andere respondent aan dat “als je er
een goed verhaal bij hebt dan krijg je de ruimte om het te doen”(7) en “formeel klopt het
allemaal. Ik maak een meerjaren begroting en die gaat naar de Raad van Commissarissen.
Daar stellen ze dan wel lelijke vragen over, maar het wordt gewoon goedgekeurd”(1). De
meeste directeurbestuurders hebben met de Raad van Commissarissen een kader vastgesteld
waarbinnen gewerkt wordt. Binnen dat kader krijgt de directeurbestuurder de ruimte “hoe
strakker je in staat bent om gezamenlijk het kader te definiëren, hoe meer ruimte er is”(4) en
“de Raad van Commissarissen stelt een toezichtkader vast, een kader waarbinnen de
bestuurder het werk doet. Dat is niet alleen financieel, maar bij ons wordt daar ook een beeld
over de inhoud gevormd”(3). Wat opvalt is dat respondenten van woningcorporaties, waar in
het verleden een incident heeft plaatsgevonden, aangeven een andere verhouding te hebben
met de Raad van Commissarissen dan woningcorporaties die geen frauduleus verleden
hebben. Op basis hiervan zouden we kunnen vaststellen dat de relatie tussen de Raad van
Commissarissen en de directeurbestuurder wellicht gevoed wordt door historie. Opvallend is
dat de rol van de Raad van Commissarissen zowel binnen de sector, als bij politiek Den Haag
en in de media ter discussie staat. Directeurbestuurders geven aan dat door de toegenomen
aandacht voor het functioneren van woningcorporaties in het algemeen en van de
directeurbestuurders en de Raden van Commissarissen in het bijzonder, er onrust en
onzekerheid in de sector heerst.

Een kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden is dat in dit onderzoek enkel met de
directeurbestuurders van woningcorporaties over de relatie met de Raad van Commissarissen
is gesproken. Deze pagraaf geeft weer hoe de directeurbestuurder naar de Raad van
Commissarissen kijkt. Dit beeld is niet geverifieerd bij de Raden van Commissarissen van
woningcorporaties uit dit onderzoek.
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5.2.3.2 De nationale overheid
Om de maatschappelijke taak van woningcorporaties te waarborgen heeft de overheid deze
taak wettelijk vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale-Huursector. Dit is het regelgevende
kader waarbinnen een woningcorporatie dient te opereren en haar taken dient uit te voeren. De
afgelopen jaren hebben diverse ministers veranderingen aangebracht in het Besluit Beheer
Sociale-Huursector. Zo is door minister Vogelaar de verantwoordelijkheid voor wonen
uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid. We zien hier een ontwikkeling
waarbij de overheid het werkgebied van woningcorporaties uitbreidt met taken die tot de
verantwoordelijkheid van de overheid behoren. Hierdoor zijn woningcorporaties zich steeds
meer op het terrein van de overheid gaan begeven.

Het Besluit Beheer Sociale-Huursector wordt door een van de respondenten omschreven als
een “ruim zittende jas waar alles in past” (1). Een andere respondent voegt hier aan toe dat
door die “ruimte het in ieder geval een jas is die prettig zit, er valt meer te kiezen” (10). Deze
respondent maakt echter de kanttekening dat het de vraag is of je als woningcorporatie blij
moet zijn met zoveel ruimte. “Ik kan het ook omdraaien. Het is niet zo dat we meer mogen,
maar dat we meer moeten” (10), dat is het gevolg van die ruim zittende jas die de overheid en
samenleving de gelegenheid geeft meer van woningcorporaties te verwachten. Overheid en
samenleving verwachten steeds meer van woningcorporaties, maar stellen hier ambigue en
tegenstrijdige kaders voor. Het is dan ook de vraag waar de grens ligt met betrekking tot wat
toelaatbaar is in de besteding van het maatschappelijk gebonden vermogen. Indien deze grens,
die zich in een grijs gebied bevindt, in de ogen van de samenleving, politiek en media wordt
overschreden trekt dit grote aandacht van de politiek en wordt dit breed uitgemeten in de
media. De woningcorporaties verwijten de overheid echter dat er geen duidelijke, strakke lijn
is en dat daardoor een ambigue situatie ontstaat waarin woningcorporaties de eigen grens van
de maatschappelijke taak dienen vast te stellen. Woningcorporaties worden echter wel
afgerekend op de wijze waarop ze in de ogen van stakeholders deze taak vervullen. Hierdoor
kunnen er verschillen tussen deze organisaties ontstaan. Zij verkennen allemaal op een eigen
manier het grijze gebied en interpreteren op eigen wijze het Besluit Beheer SocialeHuursector. Terwijl de ene woningcorporatie aangeeft de grenzen op te zoeken van wat
toelaatbaar is, wordt de andere terughoudend uit de ‘angst’ de foute dingen te doen.
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Box: Maatschappelijk vastgoed
Geïnitieerd vanuit de overheid gaan steeds meer woningcorporaties taken verbreden. Een van
deze verbredingen vindt plaats op het gebied van maatschappelijk vastgoed.
Woningcorporaties gaan naast het aanbieden van sociale huisvesting investeren in
voorzieningen in de wijk. Dit loopt uiteen van een buurthuis, een school en een zorginstelling,
tot multifunctionele accommodaties waarin ook commerciële bedrijven gevestigd zijn zoals
een apotheek en een huisarts. Een van de respondenten zegt hierover het volgende:
‘Wij zijn op dit moment bezig met de aankoop van een zwembad, dat ligt precies in een wijk
waar wij heel veel senioren hebben gehuisvest in een paar grote complexen. We hebben daar
een multifunctioneel centrum, wat wij al runnen. Daarin zit een gezondheidscentrum, een
opleidingscentrum en een restaurant. In de wijk was veel vraag naar mogelijkheden om te
bewegen. In die buurt ligt een zwembad wat de gemeente eigenlijk wel graag kwijt wil. Wij
zijn nu in onderhandeling of wij dat zwembad kunnen kopen. Wat natuurlijk primair voor de
buurt is. Wij zullen dat dan adopteren en weer opknappen. Wij hebben geen verstand van het
runnen van zwembaden. Dat doen we waarschijnlijk met een club uit Tilburg, die alles weten
over de exploitatie van zwembaden. Omdat wij investeren in dit zwembad krijgen wij ook
weer de mogelijkheid om in de ring daar omheen wat nieuwbouw neer te zetten. De vraag is
moet je investeren in een zwembad? Is dat iets dat dicht bij een corporatie ligt? Het ligt in
onze buurt, het is te gebruiken door onze huurders, we doen het met partners, het risico is
voor een stuk gedekt door alles wat we daar nieuw kunnen bouwen. Het verdient zichzelf voor
een stuk terug. Wij zijn denk ik een van de weinige corporaties die dit zouden doen’(5).
Terwijl een andere respondent hier volledig anders tegen aankijkt:
‘Onze taak is maatschappelijk en dat moet je gewoon professioneel, zakelijk goed doen. Goed
onderhouden woningen, trots zijn als het goed op orde is. Daar moet flink veel energie in
gaan zitten. Ik vind het niet goed dat er onder druk zo veel energie gaat zitten in niet de
kerntaak. Er is nu veel debat over het bouwen van een school. Als je toch zo’n gebied op de
schop neemt, zeg ik neem hem mee, maar ik vind niet dat het bouwen van scholen de kerntaak
is van een woningcorporatie. Als je hem mee kan nemen in de gebiedsontwikkeling en zegt de
interactie tussen school en wijk daar heb ik geld voor over. Het wordt een brede school zodat
de wijk er ook iets aan heeft. Er zit natuurlijk best een grijs gebied. Wij kunnen niet in al het
maatschappelijk vastgoed van de hele stad voorzien. Dat heeft op een gegeven moment niets
meer met het wonen te maken. (…) De overheid kan mij niet dwingen. Natuurlijk moet je
proberen om het met elkaar te rooien want je hebt die gemeente toch nodig. Dat is de enige
reden. Men kan jou niet dwingen. Het enige wat ze kunnen doen is een aanwijzing dat ik te
weinig doe of dat ik de wet overtreed. Het is eerder een overheid die mij aanmoedigt om de
wet te overtreden. Het vermogen heeft een bestemmingsverplicht en dat is wonen. Met het
Besluit Beheer Sociale-Huursector heb je die vage terreinen als leefbaarheid, daar kan je van
alles en nog wat onder verstaan, maar daar staat niet dat ik scholen moet bouwen. Het
vermogen heeft een bestemmingsverplichting en dat is de volkshuisvesting. Er is geen wet die
mij daar toe kan dwingen, in tegendeel, er gebeuren onwettige zaken’(3).
Maatschappelijk vastgoed is een thema dat door respondenten veel wordt gebruikt om deze
onduidelijke grens te illustreren. Een deel van de woningcorporaties investeert in
maatschappelijk vastgoed, terwijl een ander deel van de woningcorporaties dit absoluut niet
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‘maatschappelijk vastgoed’ vanuit de overheid zijn volgens de respondenten tegenstrijdig.
Enerzijds worden woningcorporaties, voornamelijk door de lokale overheid, gestimuleerd in
maatschappelijk vastgoed te investeren. Anderzijds mogen zij van de nationale overheid geen
risico’s nemen terwijl een investering in maatschappelijk vastgoed al snel een onrendabele
investering is. De vraag hierbij is of het überhaupt mogelijk is één strakke lijn te trekken in
een sector die zo gedifferentieerd is. “De overheid kan niet omgaan met verschil. De overheid
kan alleen gelijkheid aansturen, geen ongelijkheid”(9). Volgens de respondenten draait het
om ‘rollen’ en vervult de overheid momenteel de verkeerde rol. “De overheid moet niet
sturen dat de goede dingen gedaan worden, maar controleren dat er geen foute dingen
gedaan worden”(7).

Hoewel de respondenten aangeven veel ruimte te krijgen van de overheid en zich niet
ingeperkt voelen door regelgeving, vinden zij bepaalde heffingen vanuit de overheid zoals de
Vogelaarheffing en de vennootschapsbelasting volledig onterecht. “Om de democratische
controle vorm te geven worden wetten, regels, heffingen en zelfs ‘extra’ belastingen
bedacht”(10). Ze benadrukken hierbij de dubbelrol die de overheid op dit moment volgens
hen speelt “aan de ene kant verwachten ze bepaalde prestaties van ons, aan de andere kant
trekt de overheid het geld uit de sector”(1) en “de overheid wil op dit moment alleen maar
dat
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vennootschapsbelasting”(5). De respondenten geven aan dat deze maatregelen worden
genomen uit een soort van onmacht van de overheid. “De overheid is steeds minder in een
positie gekomen die iets voor elkaar kan krijgen, maar steeds meer in de positie dat ze iets
kan tegen houden”(1) en “de overheid is steeds meer in de positie gekomen dat ze dingen
vraagt van maatschappelijke organisaties, maar de middelen zelf niet heeft om het mogelijk te
maken”(1). Opvallend is dat de woningcorporaties de maatregelen van de overheid en politiek
over zich heen laten komen. Zij zien het als onzinnig om tegen bepaalde heffingen of
regelgeving protest aan te tekenen en ondergaan het gelaten. “Wij beschouwen de
vennootschapsbelasting als een feit. Ik vind wel dat het onterecht is, maar wij zijn intern in de
organisatie nu heel goed aan het organiseren dat we het zo optimaal mogelijk hebben. Als de
context verandert dan moet je opnieuw kijken of dat invloed heeft op jouw keuzes. Die context
is duidelijk meer richting het sociale gegaan.”(11). In de gesprekken uitten de respondenten
tevens ook bezorgdheid over de claims die de overheid, in de ogen van de respondenten,
momenteel op de middelen en de vermogens van de woningcorporaties leggen. Hierbij gaat
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het niet alleen over de vennootschapsbelasting en het vastzetten van de huurverhoging, maar
ook de aanmoediging om meer onrendabel te investeren, naast de voorgenomen investeringen
in achterstandswijken. Dit heeft tot gevolg dat de woningcorporaties steeds verder van de
overheid af komen te staan. Woningcorporaties geven aan “wij laten ons vanwege die
inconsistente koers niet al teveel beperken door de overheid”(2) en “je moet gewoon
ongelofelijk snel zorgen dat je een hele heldere koers hebt als private ondernemer, je bent een
private onderneming met een publieke taak. Je moet een heldere koers hebben”(3).

Kortom: de respondenten schetsen het beeld dat de nationale overheid na de brutering de
touwtjes tot de woningcorporaties niet volledig heeft laat vieren. Door belastingen en
heffingen probeert de overheid de sector te sturen en grip op het maatschappelijk gebonden
vermogen van de sector te houden. De respondenten geven echter aan in reactie hierop zoveel
mogelijk vast te houden aan hun eigen koers. De woningcorporaties spreken de wens uit naar
de overheid dat zij zich niet meer bezig houdt met de inhoud en de besteding van het
maatschappelijke vermogen, maar dat zij wel sturing geeft op het proces door een duidelijke
lijn te trekken in het momenteel bestaande ‘grijze gebied’ omtrent de maatschappelijke taak
van woningcorporaties. Hierdoor zou het wat betreft de respondenten voor de toekomst
duidelijker moeten worden wat wel en niet tot de taak van de woningcorporaties behoort om
daarmee de ambiguïteit te reduceren. De vraag is of de overheid de wil en voldoende
vertrouwen in de sector heeft om de touwtjes los te laten en of het mogelijk is om de grenzen
van het grijze gebied te definiëren aangezien deze grenzen per kabinetsperiode verschillend
zullen zijn.

Ook hierbij geldt dat er in dit onderzoek alleen gesproken is met directeurbestuurders van
woningcorporaties. Deze paragraaf heeft laten zien hoe directeurbestuurders tegen de
overheid als stakeholder aankijken en hoe zij hier in de vorm van strategisch bestuur op
reageren. Hiermee wordt een enkelzijdig beeld gegeven van de relatie tussen de nationale
overheid en de woningcorporaties. Deze kanttekening geldt tevens voor de volgende
paragrafen waarin de politiek en lokale overheid als stakeholders enkel zullen worden
beschreven vanuit de ogen van de directeurbestuurders.
5.2.3.3 De politiek
De respondenten beschrijven de relatie met de politiek als erg wisselvallend. “Het gaat met
horten en stoten. Vroeger mochten we alles, nu hebben we een paar incidenten achter de rug
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waardoor de discussie in de tweede kamer is schoenmaker blijf bij je leest, stapel alleen maar
stenen en doe verder niets”(2). Woningcorporaties geven aan het gevoel te hebben de
speelbal te zijn van de politiek en heen en weer te worden gegooid naar gelang er incidenten
zijn en naar gelang de politieke wind waait. Volgens de respondenten is er sprake van politiek
volgend beleid. “De rationaliteit in termen van de beste oplossing kunnen wel eens
overvleugeld worden door de emotie van de politiek”(8), aldus een van de respondenten in
reactie op het politiek volgende beleid van de overheid. Binnen een termijn van vier jaar
probeert een kabinet de aan het begin van de kabinetsperiode opgestelde doelstellingen te
bereiken. De respondenten geven echter aan dat de opgaven waar de woningcorporaties mee
te maken hebben groot en niet in één kabinetsperiode te vangen zijn. Hierdoor geven de
respondenten aan te maken te hebben met politiek gestoelde maatregelen waarmee de
overheid de sector probeert te sturen. Echter, kunnen we dit overheid en politiek niet kwalijk
nemen aangezien zij na vier jaar door de kiezers worden afgerekend op maatschappelijke
prestaties.
Box: Politiek volgend beleid
Het is lastig om strategisch te werk te gaan in de publieke sector aangezien er sprake is van
een context die een beleidscyclus van vier jaar volgt. Het is echter inherent aan het product
wonen dat er een lange termijn strategie is. Deze lange termijn strategie wordt, tot frustratie
van de woningcorporaties, met enige regelmaat doorkruist door politiek volgend beleid dat
aan de woningcorporaties wordt opgelegd. Een respondent gaf een goed voorbeeld van een
initiatief dat door een woningcorporatie genomen was dat door overheidsbeleid werd
doorkruist.
‘Voor dat dit allemaal het geval was voelde wij dat de maatschappij bepaalde dingen nodig
had. Er was veel negatieve publiciteit. Iedereen zat maar aan te kijken tegen dat grote
vermogen van woningcorporaties. Op dat moment hadden wij geen idee hoe groot ons
vermogen werkelijk was. Dat hebben we opgepakt. Toen was duidelijk dat wij 165 miljoen
van ons vermogen nog niet hadden ingezet. Wij hebben toen een ‘Bod’ aan de samenleving
gedaan. Bestuurlijk hebben wij dat goed gedaan, maar zijn achterhaald door de buitenkant
die ons heel veel opgelegd heeft waardoor die 165 miljoen er niet meer is. Het heeft ons toen
genoodzaakt duidelijkere keuzes te maken’(11).
Hierbij moet echter wel de kanttekening worden geplaatst dat door de aandacht die er is
gekomen voor de vermeende ‘grote’ vermogens van woningcorporaties deze organisaties zich
genoodzaakt hebben gezien hun vermogen en het deel dat daarvan nog niet werd
geïnvesteerd, in beeld te brengen en te investeren in de samenleving.
De respondenten geven aan dat zij deze slechte relatie met de politiek ook aan zichzelf te
danken hebben. De sector heeft de afgelopen jaren onvoldoende uitgedragen waar ze voor
staan. Wel spreken de bestuurders de wens uit “dat er niet met de Haagse gretigheid van nu
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gekeken wordt naar onze vermogens, maar dat gerespecteerd wordt dat de vermeende
vermogens onderdeel zijn van de verenigingen en stichtingen”(10). De discussie die wordt
gevoerd gaat volgens de woningcorporaties dan ook niet zozeer over de prestaties van de
woningcorporaties, maar over de zeggenschap over het vermogen. Dat heeft ook met macht te
maken. Wie heeft er daadwerkelijk iets te zeggen over alle sociale huurwoningen in ons land
en het vermogen dat daaraan verbonden is. “Ons grootste probleem is uiteindelijk dat wij van
niemand zijn en dat je het balletje in de flipperkast wordt”(1).
5.2.3.4 De lokale overheid
Hoe negatiever de respondenten zijn over de relatie met de nationale overheid, des te
positiever zijn de respondenten over de relatie met de lokale overheid. De respondenten geven
aan dat dit de partij is waar zij hun focus op hebben liggen aangezien de woningcorporaties
als organisatie lokaal verankerd willen zijn. Ondanks het belang dat de respondenten
toekennen aan de relatie met de lokale overheid, zien zij zichzelf als een onvermijdelijke
partij voor de lokale overheid. “In de twee-eenheid lokaal bestuur – lokale corporatie heb je
elkaar nodig, maar soms hebben wij de gemeente iets minder hard nodig dan zij ons”(2).
Gemeenten proberen volgens de respondenten dan ook zoveel mogelijk gebruik te maken van
de lokale focus van de woningcorporaties en betrekken woningcorporaties bij steeds meer
projecten. Hierdoor nemen woningcorporaties steeds meer taken over van de lokale overheid.
“De overheid zit altijd in subsidielogica. Iets kan bijvoorbeeld alleen met een miljoen
subsidie. Zij redeneren nooit vanuit waardeontwikkeling”(1) en “Wij organiseren meer
maatschappelijk rendement dan de overheid doet. Dat maatschappelijk rendement eruit halen
is uiteindelijk meer publiek geld produceren”(1).

Doordat woningcorporaties los staan van de overheid kunnen deze naar eigen zeggen
meerwaarde creëren. De gemeente maakt hier volgens de respondenten dan ook dankbaar
gebruik van. Er wordt wel gezegd dat de gemeente de functie van de woningcorporatie als
‘flappentap’(3) heeft ontdekt. Een van de respondenten zegt hierover “Wij worden als grote
partij overal voor gevraagd. Wij kunnen ook echt verschil maken en willen dat ook heel graag
doen. Maar ik moet echt van mijn bordje afhouden dat ik aan alles mee moet doen. Ik moet
zelf selecteren, zorgen dat ik niet wide spread met alles bezig ben”(5). Niet alleen de
gemeente schuift veel taken af op de woningcorporaties. Ook de woningcorporaties zelf
pakken soms taken op als zij van mening zijn dat de gemeente deze laat liggen en dit de
waardecreatie van het vastgoed kan beïnvloeden (5).
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Opmerkelijk is wel dat de gemeente als lokale overheid weinig grip lijkt te hebben op de
woningcorporaties. Als het er op aankomt, blijft de woningcorporatie een private organisatie
en geen uitvoeringsorganisatie van de overheid. De respondenten geven aan eigen
investeringsbeslissingen te nemen, waar de gemeente naar hun zeggen van afhankelijk is.
Box: Afhankelijkheidsrelatie gemeente – woningcorporaties
Corporaties en Den Haag ruziën over sociale woningen
Den Haag, 11 juni. Drie woningcorporaties en Den Haag hebben hooglopende ruzie over de
bouw van sociale woningen. Zij willen de gemeente niet zelf laten bepalen hoeveel huizen
voor de laagste inkomens worden gebouwd.
De gemeente wil dat de corporaties de helft van alle nieuw te bouwen sociale woningen onder
de subsidiegrens van 520 euro huur per maand houden. De corporaties willen die afspraak na
dit jaar niet voortzetten. Zij willen “meer flexibiliteit om te komen tot een goede prijskwaliteit verhouding”. Het is voor het eerst dat corporaties en een grote stad een conflict over
te bouwen sociale woningen niet onderling kunnen oplossen. Wethouder Marnix Norder
(Bouwen en Wonen, Pvda) wil dat minister Van der Laan ingrijpt als bemiddeling niets
oplevert.
Wethouder Norder vindt de houding van de corporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen
“volstrekt onacceptabel”. Directeur Willem Krzeszewski van Staedion zegt dat zijn corporatie
een eigen verantwoordelijkheid heeft en “geen verlengstuk van de gemeente is”. De
corporaties willen wel “blijven praten”.
Norder vreest dat te weinig woningen voor de laagste inkomens beschikbaar komen. De
corporaties spreken dat tegen. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in een door de
gemeenteraad goed te keuren ‘woonvisie’. De wethouder vindt dat corporaties “moeten
worden geacht zo’n democratisch besluit uit te voeren”. Krzeszewski vindt “dat de gemeente
niet over de huurprijs van individuele woningen gaat”. Volgens hem blijft er “voldoende
betaalbaar aanbod”. Hij wijst ook op renovaties van bestaande woningen. Directeur Van der
Vlist van Vestia vindt dat Norder zich “niet moet bemoeien met het ‘hoe’, maar met het ‘wat’.
Over het doel van voldoende nieuwbouwwoningen voor de laagste inkomens is volgens hem
geen verschil. Hij vindt dat Norder “voor de politieke bühne speelt”.
Bron: NRC Handelsblad 11 juni 2009

Woningcorporaties zijn belangrijke partners van de gemeenten, maar met name met kleinere
gemeenten bestaat er een enkelzijdige afhankelijkheidsrelatie. Kleine gemeenten hebben vaak
niet de professionaliteit en capaciteit die nodig is bij grote herstructureringsopgaven, waar
woningcorporaties vaak wel over beschikken. Dit kan moeilijke situaties opleveren, vooral
indien er sprake is van woningcorporaties die in meerdere gemeenten actief zijn. In dit geval
staat niet het belang van één gemeente voorop, maar verdeelt de woningcorporatie de
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beschikbare middelen over meerdere gemeenten. Tevens is de woningcorporatie als grote
partij machtiger dan een kleine gemeente. De personen die enigszins weerstand kunnen
bieden tegen de machtige positie van de woningcorporaties zijn de wethouders in de grote
steden. Woningcorporaties zien deze wethouders als belangrijke stakeholders. Echter,
wethouders worden eenmaal in de vier jaar afgerekend door hun kiezers en hebben net zoals
de nationale politiek een korte termijn focus. Aan het begin van hun vierjarige termijn stellen
zij doelen die zij in vier jaar tijd proberen te bewerkstelligen. Een goed voorbeeld van de
spanning die bestaat tussen het lokale beleid voor de korte termijn en het beleid voor langere
termijn van de woningcorporaties werd gegeven door een van de respondenten en staat
weergegeven in de onderstaande box.
Box: Spanning tussen woningcorporatie en de wethouder van gemeente x
De woningcorporatie in dit voorbeeld is een woningcorporatie met dekking in meerdere
steden van het land. De woningcorporatie heeft meerdere directeurbestuurders en maakt
gebruik van een decentraal aansturingmodel. In het werkgebied van deze woningcorporatie
vallen zowel kleine als grote gemeenten. De directeuren van de lokale vestigingen van de
woningcorporatie stellen jaarlijks voor hun eigen werkgebied op welke investeringen ze het
komende jaar willen gaan doen. De plannen van de lokale vestigingen worden bij elkaar
gelegd en zo wordt voor het komende jaar vastgesteld waarin geïnvesteerd kan worden. Dit
betekent dat van het vermogen van de woningcorporatie een groter bedrag in gemeente y
wordt geïnvesteerd dan in gemeente x, gezien de aard van de problematiek in gemeente y. Dit
levert spanningen binnen de organisatie, maar ook tussen de organisatie en diverse gemeenten
op.
De directeur van de betreffende lokale vestiging van de woningcorporatie wil graag wat
extra’s doen in zijn gemeente. Echter, gemeente x waarin de directeur werkzaam is, is een
doorsnee Nederlandse gemeente met, in vergelijking tot andere werkgebieden van deze
woningcorporatie, weinig problemen. De woningcorporatie wil best investeren in een project
voor dak- en thuisloze jongeren aangezien dit een focus is van de woningcorporatie, echter
heeft gemeente x geen dak- en thuisloze jongeren. De nieuwe wethouder van gemeente x
heeft in de plannen voor de komende vier jaar de herstructurering van een gebied in de
gemeente, waar de meeste problemen in deze gemeente zich concentreren, op de agenda
gezet. Twee kleinere woningcorporaties in de gemeente hebben al ingestemd met sloop van
hun bezit in dit gebied. De woningcorporatie uit deze casus wil liever investeren in onderhoud
en beheer van het bezit in het probleemgebied om zo sloop te voorkomen.
Hier zien we dat de kleine woningcorporaties in deze gemeente geen weerstand tegen de
wethouder van gemeente x kunnen bieden, aangezien er een afhankelijkheidsrelatie bestaat
voor toekomstige bouwprojecten. De woningcorporatie daarentegen houdt bij de beslissing
om over te gaan tot sloop ook de eigen lange termijn doelstellingen in de gaten. De wethouder
van gemeente x beschuldigt de woningcorporatie ervan de euro’s die in gemeente x zijn
verdiend uit te geven in andere werkgebieden van de woningcorporatie, zoals in gemeente y.
Dit is in principe ook wat gebeurt aangezien, de vraag naar investeringen in andere gemeenten
dan gemeente x, groter zijn. Het is voor de wethouder van gemeente x moeilijk aan de
achterban te verkopen dat een woningcorporatie de plannen tegenhoudt.
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Kortom: woningcorporaties en gemeenten zijn belangrijke partners van elkaar als het gaat om
het geven van invulling aan de maatschappelijke taak van de woningcorporaties. Ze zijn
wederzijds afhankelijk van elkaar, maar woningcorporaties beschouwen zichzelf vaak als
bovengeschikt. We zien de ontwikkeling dat de gemeenten woningcorporaties vragen om aan
steeds meer maatschappelijke projecten, die steeds diverser worden van aard, een bijdrage te
leveren. Dit sluit aan bij de brede opvatting van de maatschappelijke taak die
woningcorporaties hebben.
5.3 Conclusie
Woningcorporaties zien zichzelf niet als private organisaties met een publieke taak, maar als
maatschappelijke ondernemingen. Hoewel de woningcorporaties overeenkomen in het label
dat zij verbinden aan hun ambigue profiel, verschillen de woningcorporaties van elkaar in de
invulling die zij aan dit profiel geven. Deze verschillen zijn te begrijpen door de verschillen in
strategisch bestuur die in dit hoofdstuk inzichtelijk zijn gemaakt. In dit hoofdstuk is
weergeven hoe de interactie met de stakeholders door de ogen van de directeurbestuurders
wordt ervaren en niet hoe de stakeholders zelf tegen deze interactie aankijken.

Strategisch bestuur ontstaat niet in een vacuüm, maar krijgt vorm in een ambigue context die
van invloed is op het strategisch bestuur. Het strategisch bestuur krijgt in deze context vorm
door de organisatie in lijn te brengen met de omgeving en in interactie te treden met diverse
stakeholders. Hierbij streven de woningcorporaties ernaar het financiële en maatschappelijke
rendement met elkaar in evenwicht te brengen. Hiervoor moet rekening gehouden worden met
de, soms conflicterende, belangen van de diverse stakeholders en de eigen organisatie en de
omgeving waarin de organisatie opereert. Er wordt steeds meer van woningcorporaties
verwacht en hierdoor lijken deze organisaties een steeds bredere maatschappelijke taak te
krijgen. Wanneer woningcorporaties het goed doen en wanneer ze genoeg doen is niet helder
gedefinieerd. Woningcorporaties dienen zelf het grijze gebied in te kaderen en daarmee de
grenzen van het vage en multi-interpretabele kader niet te overtreden.

De omgeving, ofwel ‘structure’, is richtinggevend voor de afwegingen die de organisatie
maakt. Dit betreft zowel de ‘structure’ van de externe omgeving als de ‘structure’ van de
interne omgeving. Daarnaast proberen diverse stakeholders die in de context opereren de
organisatie in de richting van de eigen belangen te sturen. Zo stelt de nationale overheid
regels en procedures op waar de woningcorporaties aan moeten voldoen. Ook de gemeenten
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proberen prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties. De respondenten geven aan
zich in een spagaat te bevinden tussen de verwachtingen die de gemeente heeft van de
woningcorporaties in de bijdrage aan activiteiten voor het publieke belang en de overheid, die
door middel van belastingen het vermogen van de woningcorporaties vermindert om dit naar
eigen inzicht in te zetten om het publieke belang te dienen. Als reactie hierop zien we dat
woningcorporaties voornamelijk vasthouden aan de eigen koers.

Een woningcorporatie is een marionet die met touwtjes vast zit aan de overheid. Tevens
proberen diverse stakeholders de woningcorporatie te sturen. Hierdoor ontstaat er in plaats
van een ‘samenspel’, ‘getouwtrek’ en worden woningcorporaties onbespeelbare marionetten,
die vasthoudend aan de eigen koers, een eigen dans op voeren.
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6. Directeurbestuurder in de volkshuisvesting
In het vorige hoofdstuk is inzichtelijk gemaakt hoe strategisch bestuur van een
woningcorporatie

plaats

vindt.

In

dit

hoofdstuk

zal

gekeken

worden

hoe

de

directeurbestuurder het strategisch bestuur vorm geeft. Bestuurders van organisaties in de
publieke sector staan in de belangstelling van politiek en media. Ze besturen immers een
organisatie die publieke diensten verleent. De middelen waarover de organisatie beschikt is
vaak publiek geld of, zoals in de volkshuisvesting, maatschappelijk gebonden vermogen. In
dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de persoon directeurbestuurder en welke positie
deze persoon in neemt binnen de eigen organisatie en in de context. Vervolgens zal
inzichtelijk wordt gemaakt hoe de directeurbestuurder vorm geeft aan strategisch bestuur.
6.1 Persoon
De directeurbestuurders van woningcorporaties zijn veel besproken personen in media en
politiek. Soms in beeld gebracht als publieke figuren met hart voor de publieke sector, vaker
als profiteurs met hoge salarissen, interesse in vastgoed en gevoelig voor fraude. In dit
hoofdstuk zal inzichtelijk worden gemaakt wie de directeurbestuurders zijn en wat
kenmerkend voor de bestuurders in de volkshuisvesting is.

Opvallend is dat de achtergrond van de directeurbestuurders die hebben deelgenomen aan dit
onderzoek divers is. De opleidingsachtergrond loopt uiteen van civiele planologie, naar
sociale geografie, tot bestuurskunde, economie en bedrijfskunde. Een van de respondenten
merkt op “opleiding daar doe je helemaal niets mee, dat hoeft ook niet. Het is een wereld
waar je een beetje in opgegroeid moet zijn, wil je snappen hoe het allemaal werkt”(1). Dit
blijkt ook uit het gegeven dat een groot deel van de respondenten voor de huidige functie
werkzaam was binnen de volkshuisvesting. Sommige respondenten hebben hun hele loopbaan
bij dezelfde woningcorporatie afgelegd, terwijl anderen lange tijd bij de gemeente werkten en
na de brutering zijn overgestapt naar “de partij die toen de touwtjes in handen kreeg”(1), de
woningcorporatie. Verder valt het op dat de directeurbestuurders vaak langere tijd bestuurder
van dezelfde woningcorporatie zijn. Velen zien dit dan ook als een eindstation waar ze blijven
zitten tot aan hun pensioen. De jongere bestuurders verschillen hier met de oudere bestuurders
over van mening. Zij pleiten voor een contract voor bepaalde tijd, in plaats van de contracten
voor onbepaalde tijd die de directeurbestuurders in de meeste gevallen krijgen aangeboden.
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“Acht tot twaalf jaar kan je zo’n functie doen en dan moet je iets anders gaan zoeken, dat
houd je scherp”(10).
6.2 De positie van de directeurbestuurder
Sinds de brutering hebben woningcorporaties een professionaliseringsslag gemaakt. Van een
uitvoeringsorganisatie van de overheid zijn woningcorporaties private ondernemingen
geworden. De algemene directeur die handelde in opdracht van de overheid is ‘vervangen’
door een directeurbestuurder met autonomie en bevoegdheden om eigen beslissingen te
nemen. Hoe groot de autonomie van een directeurbestuurder is, wordt mede bepaald door de
bestuursstructuur, de rol van de Raad van Commissarissen en de overheid. Zo heeft in een
eenhoofdige Raad van Bestuur de directeurbestuurder meer autonomie dan in een collegiaal
bestuur. Ook de relatie tussen de directeurbestuurder en de Raad van Commissarissen bepaalt
mede de wijze waarop de directeurbestuurder het strategisch bestuur vorm kan geven.

In de gesprekken die zijn gevoerd met de directeurbestuurders geven de bestuurders aan een
grote mate van autonomie te ervaren in de uitvoering van hun taken. “Ik hak alle knopen
door. Als puntje bij paaltje komt dan bepaal ik op elk vlak, op elk onderdeel, wat er wel en
niet gebeurt”(7). Dat is volgens de bestuurders ook de positie die een bestuurder binnen een
organisatie behoort te hebben. “Als die relatie er niet is dan moeten ze mij ontslaan, ik ben
het dak van de organisatie […] Ik bepaal de strategie, dat is toch logisch”(9). Deze
respondent maakt de vergelijking tussen de functie van een directeurbestuurder van een
woningcorporatie en die van een directeurbestuurder in het bedrijfsleven en geeft aan dat ook
in het bedrijfsleven het strategisch bestuur verandert zodra er een nieuwe bestuurder aan de
top komt. De respondent zegt daarover “dat is inherent aan besturen. Daar ben je bestuurder
voor”(9).

Deze grote mate van autonomie heeft volgens het overgrote deel van de respondenten tot
gevolg dat de directeurbestuurder het profiel van de organisatie bepaalt. De enige die hier
volgens de respondenten enigszins invloed op uit kan oefenen is de Raad van Commissarissen
door het aanstellen van een directeurbestuurder met een bepaald profiel. De respondenten zijn
er uitgesproken over dat de directeurbestuurder veel bepaalt in het strategisch bestuur van een
woningcorporatie. Dit leidt er volgens hen tevens toe dat woningcorporaties onderling van
elkaar verschillen. Er is onder de respondenten echter één tegengeluid te horen. “Mijn beeld is
dat woningcorporaties steeds professioneler worden in het hebben van een systeem waarbij
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de maatschappelijke invloeden bepalen wat er gebeurd. Volgens mij wordt er steeds meer
gebruik gemaakt van een systematische aanpak, die steeds minder de ambitie of
persoonlijkheidskenmerken van de bestuurder weerspiegelt, maar veel meer rationalisering
van maatschappelijke thema’s’(6). Het is echter de vraag of die maatschappelijke thema’s
helder te rationaliseren zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de aanleg van de Hofpleinlijn in
Rotterdam.
Box: De Rotterdamse Hofpleinlijn
De Hofpleinlijn is een oude spoorlijn die door Rotterdam loopt en is opgekocht door een
samenwerkingsverband van een aantal woningcorporaties. In andere steden is al gebleken dat
een centrale as in de stad als katalysator van bedrijvigheid kan fungeren van de oude
stadswijken. Daarom hebben de deelnemende woningcorporaties gezamenlijk besloten in de
bogen onder deze spoorpijn bedrijfsruimten in te richten. In deze bedrijfsruimten worden
winkels en restaurants gehuisvest om de bedrijvigheid in het gebied te bevorderen.
Bij het vaststellen of het verbouwen van een oude spoorlijn tot bedrijfsruimten, om als
katalysator van een gebied te dienen, tot een maatschappelijk thema behoort, lopen we tegen
een aantal problemen aan. In de eerste plaats betreft het een project dat bedrijfsruimte als
output heeft. Bedrijfsruimten hebben geen woondoel en zijn daardoor niet geborgd door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WFW). Dit betekent dat er voor de financiering van dit
project privaat geld aangetrokken moet worden. Daarnaast zullen de bedrijfsruimten worden
opgevuld met startende ondernemers. Deze kunnen echter niet vanaf het begin van het project
de maximale huur betalen. Ten derde vergt een dergelijk project een langdurige investering
wil het rendabel worden.
Dit project raakt aan diverse maatschappelijke thema’s zoals wijkeconomie,
arbeidsparticipatie en leefbaarheid, maar men kan verschillen over de mening of dit project tot
de taak van woningcorporaties behoort. Het is uiteindelijk de directeurbestuurder die hier
vanuit normen en waarden van de organisatie, de eigen normen en waarden en persoonlijke
drijfveren een beslissing over neemt. “Er is geen harde duidelijke grens. Het is telkens
afhankelijk van de normen en waarden van dit bedrijf en van de bestuurder”(2).
Kortom: doordat de omgeving ruimte laat voor eigen afwegingen van de bestuurder van een
woningcorporatie is het van belang inzichtelijk te maken hoe de directeurbestuurder vorm
geeft aan strategisch bestuur. Directeurbestuurders hebben een grote mate van autonomie om
beslissingen te maken. Deze beslissingen worden niet volledig rationeel genomen, hier komen
waarden en normen en persoonlijke drijfveren bij kijken. De spelers in de ambigue context,
‘structure’ en ‘agent’, treden in wisselwerking met elkaar. Enerzijds geeft ‘structure’ richting
aan het strategisch bestuur van een woningcorporatie. Anderzijds laat deze ‘structure’ ruimte
voor eigen afwegingen van de ‘agent’.
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6.3 Strategisch bestuur door de directeurbestuurder
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat strategisch bestuur plaats vindt in een ambigue
context. Deze ambigue context is enerzijds een richtinggevende ‘structure’ waar binnen
strategisch bestuur plaats vindt. Anderzijds treedt de bestuurder als ‘agent’ in wisselwerking
met deze context en geeft de bestuurder door middel van betekenisgeving vorm aan
strategisch bestuur. In deze paragraaf zal inzichtelijk worden gemaakt hoe de
directeurbestuurder strategisch bestuur vorm geeft.
6.3.1 Toekomstverwachtingen
Woningcorporaties zijn organisaties die door middel van lange termijn strategieën na denken
over de toekomst. Het nadenken over de toekomst is inherent aan de aard van het product:
wonen. Het realiseren van een herstructureringsproject of nieuwbouwproject heeft een
doorlooptijd van vele jaren. In de gesprekken met de directeurbestuurders zijn de
verwachtingen die de bestuurders hebben van de toekomst en de maatregelen die worden
getroffen om de organisatie hierop voor te bereiden veelvuldig aan bod gekomen. Vanuit de
verhalen van de directeurbestuurders over hun toekomstverwachtingen zijn een drietal
terugkerende scenario’s af te leiden. Het eerste scenario dat is af te leiden uit de verhalen van
de directeurbestuurders heeft betrekking op een overheid die de touwtjes met de
woningcorporaties weer sterker gaat aantrekken. De bestuurders verwachten in dit geval meer
centralistisch, overheid gestuurd beleid. In het tweede scenario verwachten de bestuurders dat
de situatie blijft zoals hij nu is. Woningcorporaties opereren als private ondernemingen met
een maatschappelijke taak en proberen in het ‘grijze gebied’ een eigen weg te vinden. Het
derde scenario heeft betrekking op een situatie waarin de verzelfstandiging wordt afgemaakt
en de overheid de touwtjes met de woningcorporaties helemaal los laat. Er vindt dan geen
inhoudelijke sturing meer plaats door de overheid. De overheid zou in deze situatie de
verantwoordelijkheid voor het proces dragen, maar niet voor de inhoud. Woningcorporaties
worden in dit scenario brede maatschappelijke ondernemingen. Deze laatste situatie wordt
door de respondenten het meest wenselijk bevonden. Er bestaat onder de directeurbestuurders
echter een ‘angst’ voor het eerste geschetste scenario. “Nu gaat alles er op lijken dat wij weer
in sterke mate onder overheidstoezicht komen”(2) en “dan trekken wij aan het kortste eind.
Daar ben ik echt bang voor. Dat de idealen die wij hebben niet meer door ons kunnen worden
uitgevoerd. Dat zal de hele volkshuisvesting enorm op achterstand zetten. Als het
gecentraliseerd gaat worden dan krijg je niet meer de gedifferentieerde kwaliteit die wij nu
leveren”(9) en “ik verwacht dat de overheid veel sterker zijn greep zal neerzetten op de
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sector”(11). Door middel van strategisch bestuur handelen de directeurbestuurders naar de
verwachtingen die zij van de toekomst hebben. Zo stelt een directeurbestuurder dat:

“[…] onrust leidt tot een behoorlijk onzekerheidsgevoel in de sector. Waar sta je nu? Wij
trekken ons een beetje terug en houden ons lekker met wonen bezig want dat kan nooit kwaad.
Dat is weinig ondernemend als je niet op let. Die onzekerheid legt een hele grote claim op de
sector. Het lijkt mij, maar ik heb natuurlijk eigen belang, uitermate onverstandig als wij weer
onder overheidsvleugels zouden komen want de overheid heeft nog nooit bewezen dat een
bedrijf onder haar vleugels tot bloei kan komen”(7).

Daarentegen stelt een andere respondent dat:

“[…] het heeft allemaal te maken met een soort overlevingsstrategie. De overheid zal straks
de touwtjes weer aantrekken. Je moet je breed opstellen en zorgen dat je coalities hebt in de
wijk. […] Verbindingen aangaan met onderwijs-, zorg-, welzijns-, en sportinstellingen. Het
doel ervan is om in het kader van een hybride organisatie waarvan de toekomst politiek
onzeker is, ons onmisbaar te maken in die buurten. Dat je verbonden bent met zoveel
maatschappelijke partners dat overheden en politiek zien dat dit soort organisaties belangrijk
zijn. […] Verbreding is een strategie om ons stevig te positioneren in buurten en wijken.
Vandaar dat wij scholen bouwen, huisartsenpraktijken en ruimtes voor startende
ondernemers. Om de onmisbaarheid in de wijk te organiseren”(2).

Wat bovenstaande citaten weergeven is dat twee directeurbestuurders die hetzelfde scenario
verwachten voor de toekomst, namelijk dat de overheid de touwtjes naar de woningcorporatie
weer gaat aantrekken, totaal verschillend op dit scenario reageren. De directeurbestuurder uit
het eerste citaat besluit zich te beperken tot de kerntaak. De bestuurder geeft zelf aan dat dit
wellicht weinig ondernemend is, maar dat de onzekere fase waarin de sector zich begeeft een
claim legt op de sector. Hij bedoelt hiermee dat woningcorporaties erg in de belangstelling
staan van media en politiek. Alles wat een woningcorporatie doet wordt breed uitgemeten.
Hierdoor bestaat de kans om in de ogen van media en politiek niet het goede te doen.
Daarentegen geeft de respondent van het tweede citaat aan een overlevingsstrategie uitgezet te
hebben waarbij deze woningcorporatie zich verder maatschappelijk gaat verankeren om als
maatschappelijke onderneming onmisbaar te worden in de samenleving.
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Het gaat er hier niet om of de directeurbestuurders een juist toekomstscenario voor ogen
hebben of om een oordeel te vormen over de reactie van de directeurbestuurders op de
toekomstscenario’s. Het interessante voor dit onderzoek is juist dat dit inzichtelijk maakt dat
de ambigue context er mede voor zorgt dat directeurbestuurders door middel van
betekenisgeving strategisch bestuur op een verschillende wijze vormgeven. Op basis hiervan
is het ontstaan van verschillen tussen woningcorporaties te begrijpen.
6.3.2 Omgang met stakeholders
Wat verder in de gesprekken met de respondenten naar voren komt en tevens inzichtelijk
maakt hoe directeurbestuurders strategisch bestuur vorm geven, is de omgang met
stakeholders. Ofwel hoe de horizontale verantwoording naar de stakeholders toe wordt
vormgeven. In het derde hoofdstuk hebben we gezien dat de interactie met stakeholders
onderdeel is van de definitie van strategisch bestuur zoals deze in dit onderzoek wordt
gehanteerd. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de interactie met de stakeholders
bestaat uit duw- en trekkrachten die de woningcorporatie proberen te sturen. Uit de
gesprekken met de directeurbestuurders blijkt dat hoe de interactie met stakeholders wordt
vorm gegeven verschillend kan zijn. Terwijl de ene directeurbestuurder een groep
stakeholders selecteert die met enige regelmaat worden uitgenodigd om feedback te geven,
gaat een andere respondent op zoek naar de verwachtingen die de stakeholders hebben van de
maatschappelijke taak van woningcorporaties. Zonder hier een waardeoordeel aan te
verbinden moet worden opgemerkt dat de wijze van horizontale verantwoording naar de
stakeholders toe voor deze respondenten verschilt. Terwijl de eerste directeurbestuurders
spreekt over:

“We hebben een vijftal sectoren benoemd tot belangrijkste stakeholders. De gemeente, het
onderwijs, zorgpartijen, wetenschappers en duurzaamheid en milieu. Daarin hebben we 60
mensen benoemd die wat ons betreft kernstakeholders zijn. Die proberen wij via regelmatige
briefing en bijeenkomsten uit te nodigen om mee te praten”(2)

Heeft een andere respondent het over:

“De maatschappij is onze belangrijkste belanghouder. Dit is de politieke omgeving, het
gemeente bestuur, politieke partijen, huurdersorganisatie, zorgaanbieders. Wij zijn gaan
ophalen bij deze partijen wat zij vinden dat wij moeten doen. Niet dat wij dat zelf niet weten,
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maar als je zegt ik wil mijn rendement bij de maatschappij leggen, dan moet ik iets doen wat
in de maatschappij van mij verlangd wordt. Wij willen nadrukkelijk vragen aan de
maatschappij wat zij willen dat wij presteren”(7) en “wij doen aan maatschappij-relatie
management. Dat is een methode van Aedes waarin je door middel van vraagstelling aan
anderen en aan jezelf kunt ontdekken wat jou positie en rol moet zijn. Het is natuurlijk toch
een advies wat je uiteindelijk op gaat halen en niet de directieve richting”(7). Een concrete
uitwerking van het maatschappij-relatie management dat door deze woningcorporatie wordt
toegepast is dat de stakeholders van deze woningcorporatie hebben aangegeven dat zij veel
belang hechten aan veiligheid. Vandaar dat deze woningcorporatie nu meebetaalt aan
buurtcoaches. Terwijl respondent 2 de stakeholders wel laat meedenken en feedback laat
geven op de strategische plannen, maar dit enkel ziet als een advies.
6.3.3 Persoonsprofiel
In de voorgaande twee subparagrafen hebben we gezien dat door verschillen in
betekenisgeving er verschillen kunnen ontstaan in hoe de directeurbestuurders strategisch
bestuur vorm geven. Op basis van dit onderzoek kan de onderzoeker geen uitspraken doen
over hoe processen van betekenisgeving precies in zijn werk gaan. Echter, op basis van de
gesprekken met de directeurbestuurders zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die
gerelateerd zouden kunnen zijn aan de betekenisgeving door de directeurbestuurder. De
onderzoeker wil deze observaties niet aan de lezer onthouden aangezien deze aspecten
bijdragen aan het inzicht van de lezer in het vormgeven van strategisch bestuur door de
directeurbestuurder.

Allereerst hebben de respondenten aangegeven dat het profiel van een bestuurder bepalend is
voor een organisatie. Een van de respondenten zei hierover: “De RvC kiest mij en daarmee
ook een bepaald profiel en ook een bepaald verwachtingspatroon”(3) en “Ik heb niet het
profiel van een bestuurder die helemaal in die vastgoed wereld duikt. Dat is toch een beetje
persoonlijk. Ik ben wat dat betreft een veilige bestuurder”(4). Deze zelfde respondent voegt
hier aan toe “Ik vind wel dat de bestuurder degene is die het profiel van de onderneming
bepaalt. Als het een ontwikkelprofiel is dan gaat de rest daar gewoon in mee”(4). Het profiel
van een directeurbestuurder wordt onder andere bepaald door de carrière van deze bestuurder
vóór dat de persoon directeurbestuurder werd. Hierover zegt een van de respondenten “Ik kom
van buiten de sector, vele bestuurders hebben vanuit hun historie zelf in de wijken gestaan.
Vanuit daar zijn al die overtuigingen gekomen. Dan wordt je op een gegeven moment steeds
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machtiger omdat je op een hogere plek komt te zitten. Dan neem je die historie toch mee”
(11).

Een onderdeel van het persoonsprofiel, dat volgens de respondenten verankerd zit in het
karakter van de bestuurders, is de mate waarin de bestuurder bereid is om risico’s te nemen.
Hoeveel risico’s je binnen de grenzen van het aanvaardbare en mogelijk haalbare neemt is
afhankelijk van de mate van ‘lef’ van de bestuurder, aldus de respondenten. “We hebben 455
corporaties in Nederland, ik denk dat er meer corporaties zijn die geen enkel risico lopen dan
het aantal corporaties die risico lopen. Er zijn er meer die meer investeringsdurf zouden
mogen hebben dan dat er teveel zijn die dat onvoldoende op orde hebben”(8). Een andere
respondent voegt hieraan toe “een corporatie loop risico als ze investeren, dat risico loopt
ook een overheid als ze investeren in een automatiseringssysteem. Iedereen die besluiten
neemt loopt risico. Dat is onderdeel van besluiten nemen waar investeringen mee gemoeid
zijn. Je beheerst dat zoals iedere normale investeerder zijn risico beheerst. Je moet van te
voren je risico’s analyseren en vervolgens je risico’s incalculeren. De manier waarop ik
risico’s beheers is in de kern niet anders dan een institutionele belegger dat doet”(8).

Daarnaast geven de respondenten aan dat persoonlijke drijfveren een rol spelen bij strategisch
bestuur door de directeurbestuurder. “Het zijn persoonlijke drijfveren, ik wil gewoon de beste
zijn”(5) en “persoonlijke drijfveren spelen een hele belangrijke rol. Als je er een goed
verhaal bij hebt dan krijg je de ruimte om het te doen. De persoonlijke drijfveren sturen de
bestuurder”(7). Een van de respondenten haalt aan dat het besturen van een woningcorporatie
ook te maken heeft met ‘een zekere ideologie’. Veel directeurbestuurders hebben een groot
gedeelte van hun carrière doorlopen binnen de volkshuisvesting. Sommige bestuurders zijn
opgeklommen binnen een woningcorporatie of waren voor hun huidige functie werkzaam
binnen een gemeente op het gebied van volkshuisvesting. In al die jaren hebben deze
bestuurders dingen gezien en meegemaakt die hen hebben gevormd in de ideeën die zij met
betrekking tot de sector hebben. “Je krijgt te maken met overtuigingen van mensen die
bepalen wat er gebeurt. Dat is een heel krachtig middel, dat is heel mooi. Maar overtuigingen
passen nooit op elkaar, dat bepaalt dat het zo ontzettend uit elkaar ligt”(11). Een van de
respondenten zegt hierover “ik ben van mening dat het overgrote deel van de
directeurbestuurders het hart op de goede plek heeft en alles vanuit de beste wil doen, maar
dat leidt wel tot verschillen”(9). Een andere respondent voegt hieraan toe “je kan de sector
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niet over een kam scheren. Te veel verschillende missies en visies op hoe het zou moeten.
Allemaal met hun eigen goed bedoelde intenties”(8).

Wat de bestuurders allemaal beamen is dat de directeurbestuurder grotendeels kan bepalen
waar de grens ligt. Zij zien dit als nadeel voor de sector. “Dat is de zwakte van corporaties,
dat een toevallige voorbijganger bepaalt welke kant we op gaan”(3) en ‘van de ene
directeurbestuurder zit zijn hart daar en de ander zijn hart zit daar […]. Dat leidt er toe dat
er een hele grote variëteit aan woningcorporaties is ontstaan wat ons ook verzwakt als sector
[…]. Het allerzwakste in corporatieland is eigenlijk de keus van de toevallige directeur die
bepaalt welke kant het op gaat”(2). Deze laatste uitspraken dienen echter genuanceerd te
worden. De directeurbestuurder van een woningcorporatie is niet helemaal ‘toevallig’,
aangezien deze persoon wordt geselecteerd door de Raad van Commissarissen op basis van
een bepaald profiel en bepaalde competenties. De voorgaande uitspraken over het profiel van
een bestuurder laten juist zien dat de Raad van Commissarissen met de keuze voor een
bestuurder met een bepaald profiel indirect vormgeeft aan het strategisch bestuur van een
woningcorporatie.
6.4 Conclusie
Directeurbestuurders geven aan mede het profiel van de organisatie te kunnen bepalen gezien
de grote mate van autonomie die zij ervaren. Dit betekent dat de omgeving ruimte laat voor
eigen afwegingen van de directeurbestuurder. De bestuurder maakt deze afwegingen in een
ambigue context. Deze afwegingen maakt de directeurbestuurder op basis van
betekenisgeving. Dit onderzoek laat zien dat bestuurders verschillend reageren op
verwachtingen die zij van de toekomst hebben en dat zij verschillend met de horizontale
verantwoording naar de stakeholders toe omgaan. Dit geeft inzicht in hoe directeurbestuurders
in een ambigue context door middel van betekenisgeving strategisch bestuur vormgeven. Dit
onderzoek heeft niet tot doel bloot te leggen hoe processen van betekenisgeving precies
werken. Uit de gesprekken met de respondenten is echter wel gebleken dat
directeurbestuurders verschillende persoonsprofielen hebben die van invloed zijn op deze
betekenisgeving. Een persoonsprofiel wordt onder andere gevormd door de mate van lef
waarover een bestuurder beschikt en de carrière die de bestuurder heeft doorlopen waarin
persoonlijke drijfveren en overtuigingen zich gevormd hebben. Concluderend kunnen we
stellen dat directeurbestuurders verschillende betekenissen geven in de ambigue context en
dat zij hierdoor strategisch bestuur verschillend vormgeven.
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7. Conclusie
In het concluderende hoofdstuk van dit onderzoek zal een antwoord worden geven op de
vraagstelling van dit onderzoek:

Op welke wijzen draagt strategisch bestuur, in het bijzonder door de directeurbestuurder, bij
aan de verschillen tussen woningcorporaties?
7.1 Beantwoording deelvragen
Alvorens een antwoord te geven op de vraagstelling van dit onderzoek zal een antwoord
worden gegeven op de in hoofdstuk 1 gestelde theoretische en empirische deelvragen.

1. Hoe heeft de volkshuisvestingssector zich de afgelopen eeuw ontwikkeld?
In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelden zich particulieren initiatieven om de
arbeiders in de grote steden van woningen te voorzien. Echter, vanaf 1901 begon de
Rijksoverheid zich met het wonen van de bevolking te bemoeien door de invoering van de
Woningwet. Met invoering van de Woningwet werden de woningcorporaties taakorganisaties
van de overheid. In de afgelopen eeuw heeft de invloed van de overheid op woningcorporaties
verschillende vormen gekend, waarin woningcorporaties afwisselend meer en minder
gebonden waren aan de overheid. Per 1 januari 1993 zijn woningcorporaties verzelfstandigd
van de overheid. De taak van woningcorporaties is toen vastgelegd in het Besluit Beheer
Sociale-Huursector. In 1995 werden de woningcorporaties naar aanleiding van de
zogenoemde ‘bruteringsoperatie’ ook financieel afhankelijk van de overheid. Sindsdien zijn
woningcorporaties private organisaties met een maatschappelijke taak.
2. Wat kenmerkt de woningcorporatie in deze fase van de 21ste eeuw?
De afgelopen jaren is het werkdomein van woningcorporaties verbreed. Naast het huisvesten
van lagere inkomens- en bijzondere doelgroepen is de taak van woningcorporaties uitgebreid
met de zorg voor leefbare buurten en wijken. Wat deze taak precies inhoudt en waar de
grenzen van de maatschappelijke taak liggen is onduidelijk. Woningcorporaties opereren in
een complexe ambigue omgeving die aan verandering onderhevig is. Om de organisatie
woningcorporatie te karakteriseren is in dit onderzoek onderzocht wat een woningcorporatie
in deze fase van de 21ste eeuw kenmerkt. Dit hebben wij gedaan door te kijken naar het
profiel, de positie en de prestaties van woningcorporaties.
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Het profiel laat zien met wat voor organisatie we te maken hebben. Als aan de hand van
Khosrowpour (2006:22) het profiel van een woningcorporatie bekeken wordt komen we tot
het profiel zoals staat weergegeven in schema 2.
Schema 9 Organisatieprofiel woningcorporatie
Aspect
Core business
Type of organization
Ownership
Business units
Mission statements
Customers
Reach
Organization size

Invulling woningcorporatie
Sociale huisvesting
Semipublieke organisatie
Maatschappelijke onderneming
Centraal, decentraal
Accent verschillen
Lagere inkomens en bijzondere doelgroepen
Lokaal, regionaal, landelijk
< 20.000 – 80.000 >

Het interessantste punt uit het schema van Khosrowpour is ‘ownership’. Woningcorporaties
zijn private organisaties met een publieke taak en worden dan ook vaak hybride organisaties
genoemd. Het is echter de vraag of hybriditeit het profiel van een woningcorporatie in deze
fase van de 21ste eeuw kan karakteriseren. Uit de gesprekken met directeurbestuurders van
woningcorporaties blijkt dat zij aangeven een private organisatie met een publieke taak te
zijn. Dat betekent dat zij financieel rendement en maatschappelijk rendement met elkaar in
evenwicht moeten brengen. Dit ambigue profiel labellen zij echter onder de gezamenlijke
noemer ‘maatschappelijke onderneming’.

De positie van de organisatie heeft betrekking op de plek die de organisatie inneemt in de
context. In navolging van de contextuele benadering van Pettigrew (1987) kunnen we een
interne (inner) en externe (outer) context onderscheiden. De externe context bestaat uit de
sociale, politieke, economische en competitieve omgeving waarin de organisatie opereert. In
de interne context worden strategie, structuur en cultuur onderscheiden. Strategisch bestuur
wordt door Pettigrew gezien als dé schakel tussen de inner en outer context. De inner context
heeft in dit onderzoek betrekking op de bestuurscultuur. Als outer context is de omgeving van
de organisatie in beeld gebracht. Tevens bevinden zich in de context diverse stakeholders die
de organisatie proberen te sturen.

De prestaties van een organisatie komen voort uit de verwachtingen die de organisatie zelf
heeft met betrekking tot de prestaties van de organisatie en de verwachtingen vanuit de
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omgeving. De afbakening van de prestaties van een woningcorporatie is niet eenvoudig. De
concrete beantwoording van de vraag welke taken door de publieke organisaties uitgevoerd
moeten worden hangt af van de plaats, tijd en de politieke voorkeuzen die in de maatschappij
leven (Van der Ploeg et al, 2004:247). Een deel van de verwachte prestaties worden aan de
woningcorporaties opgelegd door middel van het Besluit Beheer Sociale-Huursector. Dit
wordt echter ervaren als een ruim zittende jas waar alles in past. Wonincorporaties geven
voornamelijk zelf in interactie met de stakeholders invulling aan hun maatschappelijke taak.
Aangezien een duidelijk kader ontbreekt spreken de respondenten van een ‘grijs gebied’
waarin zij zelf de grenzen moeten bepalen.

Het profiel, de positie en de prestaties zijn belangrijke aspecten van een woningcorporatie.
Deze aspecten staan in relatie tot elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Door middel van
strategisch bestuur maakt een woningcorporatie voortdurend keuzes en afwegingen met
betrekking tot deze aspecten van de organisatie.

3. Wat is strategisch bestuur?
In dit onderzoek wordt de volgende definitie van strategisch bestuur gehanteerd:

De wisselwerking van de ‘outer context’, de omgeving en de stakeholders, met de ‘inner
context’ van de organisatie door sturing van binnenuit.

Strategisch bestuur heeft een tweeledig karakter. Enerzijds richt strategisch bestuur zich op
het in een lijn brengen van de organisatie met de omgeving. Anderzijds bestaat strategisch
bestuur uit het voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders van de organisatie. We
kunnen vanuit twee tegengestelde perspectieven naar het menselijk handelen binnen
organisaties kijken. Het determinisme gaat er vanuit dat het gedrag van mensen wordt bepaald
door de omgeving. Het voluntarisme zegt dat mensen door actief handelen de omgeving vorm
kunnen geven (Boonstra en Caluwe 2006:14-15).

De ‘stakeholder’-benadering (Freeman 1984) wordt gezien als een sleutel om te organiseren
vanuit verschil en diversiteit. Volgens deze benadering heeft een organisatie te maken met een
veelheid aan interne en externe stakeholders en levert iedere stakeholder op zijn eigen manier
een bijdrage aan het succes van een organisatie. Freeman (1984) beschrijft drie manieren om
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stakeholders te benaderen: een normatieve wijze, vanuit het instrumentele perspectief of
vanuit een beschrijvende benadering.

Strategisch bestuur vindt plaats in een complexe realiteit van ongestructureerde condities.
March en Olsen (1976) spreken van een ambigue omgeving waarin sprake is van een
dominante interpretatie en/of strijdige interpretaties. Dit betekent dat een zelfde verschijnsel
tegelijkertijd verschillende betekenissen kan omvatten. Doordat een directeurbestuurder
opereert in een complexe omgeving kan het ‘beeld van de werkelijkheid’ sterk verschillen en
het denken en handelen in de organisatie beïnvloeden. Mensen geven betekenis aan deze
‘werkelijkheid’ en zetten dit om in gedrag. In dit kader bestaat er geen juist antwoord op de
vraag wat de maatschappelijke taak van een woningcorporatie is en waar de grenzen van het
‘grijze gebied’ liggen. De antwoorden op deze vraag worden geconstrueerd in processen van
betekenisgeving. Strategisch bestuur heeft te maken met het beheersbaar maken van de
ambiguïteit. Dit vindt plaats in een ‘spel’ tussen regels en ruimte. Waarbij de ambiguïteit,
ofwel complexiteit, beheersbaar wordt gemaakt met consistentie: regels, routines en
procedures, die ofwel van binnenuit of van buitenaf aan de organisatie worden opgelegd.

De manier waarop bestuurders (‘agents’) handelen staat in verband met de omgeving
(‘structure’) waarin ze verkeren. De kern van de institutionele theorie is dat structuren
enerzijds gegeven zijn, maar dat anderzijds ‘agents’ de ‘structure’ mede vorm geven.
Paradoxaal hierbij is dat diegenen die binnen de ‘structure’ handelen, deze ‘structure’
gedeeltelijk zelf vormgeven. Dilulio (1987) en Selznick (1992) leggen een relatie tussen het
institutionaliseringproces en de rol van leidinggevende personen hierin. Door de
directeurbestuurder centraal te stellen ontstaat er ruimte voor individuele acties die
daadwerkelijk

invloed

op

organisatorische

processen

kunnen

hebben.

De

institutionaliseringbenadering kan worden gebruikt om de in een bestuurlijk systeem
voorkomende variëteit te verklaren.

4. Hoe hangt strategisch bestuur samen met verschillen in organisatie?
Het geheel van strategisch bestuur heeft te maken met het in een lijn brengen van de
organisatie met de omgeving en de omgang met stakeholders. Dit vindt plaats in een ambigue
context. In navolging van de ‘structure-agency’ benadering van Giddens (1984) is de
‘structure’ waar de organisatie zich in bevindt bepalend voor strategisch bestuur, maar kan
tevens de ‘agent’, ofwel de directeurbestuurder, hierop van invloed zijn. Dit betekent dat als
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de ‘structure’ van organisaties verschillend is, er tevens verschillen in strategisch bestuur
kunnen ontstaan. Daarnaast krijgt strategisch bestuur vorm in processen van betekenisgeving
door de ‘agent’, gezien de ambiguïteit van de context waarin de organisatie en de
directeurbestuurder zich bevinden. Directeurbestuurders kunnen zich in een zelfde soort
functionele organisatie bevinden, maar op basis van verschillen in betekenisgeving
verschillend handelen. Gezien de centrale en autonome positie die de directeurbestuurder
inneemt binnen de organisatie kan verschillend handelen door directeurbestuurders tevens
leiden tot verschillen tussen woningcorporaties.

5. Hoe krijgt strategisch bestuur gestalte bij woningcorporaties?
Strategisch bestuur van een woningcorporatie vindt plaats in een ambigue context met een
interne en externe omgeving. In deze context zijn diverse stakeholders actief. De externe
omgeving van woningcorporaties verschilt in werkgebied en problematiek. Deze externe
omgeving is een bepalende factor voor strategisch bestuur. Dit betekent dat de organisatie
zich door middel van strategisch bestuur aanpast aan de omgeving. Ook de interne omgeving
is een ‘structure’ die tot relevante hoogte gegeven is. De interne omgeving heeft betrekking
op het type bestuursstructuur, de bestuursvorm en het aantal bestuurders. Dit wordt
voornamelijk bepaald door de Raad van Commissarissen. De interne omgeving vormt een
bestuurlijk kader waar vanuit strategisch bestuur vorm krijgt. Hieruit valt af te leiden dat
verschillen tussen woningcorporaties kunnen voortkomen uit verschillen in de interne en
externe omgeving.

Het empirische gedeelte van dit onderzoek heeft zich gericht op een viertal stakeholders van
woningcorporaties. Aangezien de richtlijnen die deze stakeholders aan de woningcorporaties
stellen ambigue en tegenstrijdig zijn ontstaat er ruimte voor de woningcorporaties om
strategisch te besturen. Hoe met deze ruimte wordt omgegaan verschilt per woningcorporatie.
Dit leidt tot verschillen in strategisch bestuur. Woningcorporaties treden in interactie met de
stakeholders, maar houden gezien de tegenstrijdige richtingen waarin zij worden gestuurd
vooral vast aan de eigen koers.

Verschillen in strategisch bestuur leiden tot verschillen tussen woningcorporaties, maar deze
verschillen komen mede voort uit de verschillen in ‘structure’ die mede bepalend zijn voor het
handelen van de bestuurder. Daarnaast proberen de stakeholders in de interactie met de
organisatie de woningcorporatie te sturen. De directeur bestuurder handelt binnen de
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beperkingen van de structuur en de omgeving, maar heeft ook de ruimte om ‘structure’ door
middel van strategisch bestuur vorm te geven.

6. Hoe geeft de directeurbestuurder vorm aan strategisch bestuur?
Gezien de autonome positie van de directeurbestuurder is er in dit onderzoek aandacht besteed
aan de wijze waarop de bestuurder, in het geheel van strategisch bestuur, strategisch bestuur
vorm geeft. Hieruit blijkt dat de directeurbestuurder binnen de ‘structure’, die vanuit de
omgeving voorwaarde scheppend is, en in interactie met de stakeholders, het strategisch
bestuur vorm geeft. Hierbij is de bestuurder zowel ‘bal’ als ‘speler’ tegelijk. Enerzijds geeft
de ‘structure’ richting aan het strategisch bestuur van een woningcorporatie. Anderzijds laat
deze ‘structure’ ruimte voor eigen afwegingen van de ‘agent’. Deze afwegingen maakt de
directeurbestuurder op basis van betekenisgeving. Hierdoor kunnen we de verschillen die
ontstaan tussen woningcorporaties begrijpen.

Dit onderzoek laat zien dat bestuurders verschillend reageren op verwachtingen die zij van de
toekomst hebben en dat zij verschillend met de horizontale verantwoording naar de
stakeholders toe omgaan. Dit geeft inzicht in hoe directeurbestuurders in een ambigue context
door middel van betekenisgeving strategisch bestuur vormgeven. Hoewel dit onderzoek niet
tot doel heeft bloot te leggen hoe processen van betekenisgeving precies werken zijn er in de
gesprekken met bestuurders wel een aantal aspecten naar boven gekomen die inzicht bieden in
hoe deze processen plaats vinden. Het persoonsprofiel, dat onder andere bestaat uit het
karakter van de bestuurder, zoals de mate van lef van de bestuurder, en de persoonlijke
drijfveren en overtuigingen die de bestuurder in zijn carrière heeft gevormd, is van invloed
op afwegingen die directeurbestuurders maken. Directeurbestuurders die opereren in een
ambigue context maken op basis van betekenisgeving verschillende afwegingen en geven
hierdoor strategisch bestuur verschillend vorm.
7.2 Beantwoording vraagstelling
Na dit overzicht van de antwoorden op de in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek gestelde
deelvragen is dit de plek om de eveneens in het eerste hoofdstuk gestelde vraagstellig te
beantwoorden:
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Op welke wijzen draagt strategische bestuur, in het bijzonder door de directeurbestuurder, bij
aan de verschillen tussen woningcorporaties?

Zowel op basis van de literatuur als in de empirie kan worden vastgesteld dat
woningcorporaties van elkaar verschillen. Deels worden deze verschillen veroorzaakt door
verschillen in de omgeving, de ‘structure’ waar binnen woningcorporaties opereren. De
interne en externe omgeving van de organisatie zijn gegeven en het strategisch bestuur is
volgend aan deze ‘structure’. Verschil in omgeving kan leiden tot verschil in strategisch
bestuur. Daarnaast geven directeurbestuurders, in de ruimte die zij in de ambigue context
krijgen, verschillend vorm aan strategisch bestuur.

Verschillen tussen woningcorporaties ontstaan door betekenisgeving van directeurbestuurders
aan de ambigue context waarin zij opereren. De ambigue context biedt de bestuurder veel
ruimte om afwegingen te maken. De bestuurder is in de context ‘bal’ en ‘speler’ te gelijk. De
‘structure’ is richtinggevend, maar de bestuurder kan hier tevens zelf vorm aangeven door
middel van strategisch bestuur, naar gelang de bestuurder daar de ruimte voor krijgt. Hoe de
directeurbestuurder aan deze ruimte vorm geeft wordt inzichtelijk door naar de handelingen
van de directeurbestuurders te kijken. Dit onderzoek laat zien dat verschillen tussen
woningcorporaties ontstaan doordat er verschillende afwegingen worden gemaakt door de
directeurbestuurders, bijvoorbeeld wat betreft de reacties op de verwachtingen van de
toekomst en de wijze van horizontale verantwoording naar de stakeholders toe. Doordat de
uitkomsten van deze afwegingen verschillen, ontstaan er verschillen in strategisch bestuur.
Deze afwegingen komen voort uit de betekenissen die de directeurbestuurders geven aan
aspecten in de ambigue context waarbinnen zij opereren. Het persoonsprofiel, dat onder
andere gevormd wordt door persoonlijke drijfveren en ideologieën, die bestuurders tijdens
hun carrière hebben opgedaan, en de mate waarin zij risico’s willen nemen, die in hun
karakter verankerd zit, is mede bepalend in deze betekenisgeving.
Woningcorporaties staan in deze fase van de 21ste eeuw, ondanks de verzelfstandiging in
1993, niet volledig los van de overheid. Daarnaast hebben ze te maken met verschillende
stakeholders die de organisatie proberen te sturen. Ondanks de verschillende belangenhouders
die de woningcorporatie in de richting van hun, soms conflicterende, belangen proberen te
sturen houden woningcorporaties vast aan de eigen koers.
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Strategisch bestuur draagt bij aan de verschillen tussen woningcorporaties. Deels is de
‘structure’ richtinggevend in strategisch bestuur, maar tevens kan de directeurbestuurder als
‘agent’ hier vorm aan geven. Door middel van strategisch bestuur maakt de
directeurbestuurder de ambigue context beheersbaar in een ‘spel’ tussen regels en ruimte.
Betekenisgeving is hierin van belang voor de afwegingen die de bestuurder maakt. Het
persoonsprofiel van de directeurbestuurder is hierbij mede bepalend. De titel van deze scriptie
is dan ook tweeledig. Enerzijds duidt ‘Wereld van verschil’ op de volkshuisvestingssector.
Een ‘wereld’ waarin door de ambigue context en diversiteit in omgevingen verschil ontstaat.
Anderzijds duidt het op de directeurbestuurder die door betekenisgeving strategisch bestuur
vorm geeft en het persoonsprofiel van deze directeurbestuurder dat een ‘wereld van verschil’
kan maken.
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8. Implicaties en suggesties
Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe strategisch bestuur van woningcorporaties plaats
vindt en hoe op basis van strategisch bestuur verschillen tussen woningcorporaties kunnen
ontstaan. Ter afsluiting van dit onderzoek wil de onderzoeker dit hoofdstuk gebruiken om de
implicaties van dit onderzoek weer te geven en een aantal bevindingen die wellicht voor de
stakeholders interessant zouden kunnen zijn, maar binnen de verslaglegging van dit
onderzoek niet expliciet naar voren zijn gekomen, op een rij te zetten.

In het geheel van strategisch bestuur neemt de directeurbestuurder een centrale positie in.
Door de mate van autonomie heeft de directeurbestuurder ruimte om strategisch bestuur vorm
te geven. De bestuurder wordt hierbij gedeeltelijk geleid door ‘structure’, maar krijgt als
‘agent’ tevens ruimte om de ‘structure’ te beïnvloeden. Dit is een belangrijk gegeven gezien
de discussie die momenteel bestaat over het functioneren van woningcorporaties in het
algemeen en van directeurbestuurders in het bijzonder. Dit onderzoek laat zien dat de
directeurbestuurder in een ‘spel’ tussen regels en ruimte verwikkeld zit om de ambigue
context waarin hij opereert beheersbaar te maken. De onderzoeker wil met dit onderzoek
directeurbestuurders bewust maken van het ‘spel’ dat zij spelen en laten zien dat de wijze
waarop ambiguïteit beheersbaar wordt gemaakt mede bepalend kan zijn voor het profiel van
een organisatie. Daarnaast geeft dit onderzoek de directeurbestuurders enig inzicht in de
betekenissen die zij dagelijks geven en laat dit onderzoek zien dat deze betekenissen mede
voortkomen uit het persoonsprofiel van de bestuurder. Het maakt voor de bestuurders
inzichtelijk waarom collega-bestuurders wellicht andere keuzes maken.

Tevens wil de onderzoeker met dit onderzoek de impact van de ‘casting’ van een
directeurbestuurder onder de aandacht brengen, aangezien de keuze voor een bepaalde
directeurbestuurder het profiel van een woningcorporatie mede bepaalt. De Raden van
Commissarissen, die zijn belast met de ‘casting’ van de directeurbestuurder, zullen wellicht
momenteel ook aandacht besteden aan het persoonsprofiel bij de ‘casting’ van een bestuurder.
Echter bedankt dit onderzoek de impact die de keuze voor een directeurbestuurder met een
bepaald persoonsprofiel kan hebben op de organisatie. Hiermee heeft Raad van
Commissarissen invloed op het profiel van de organisatie. Daarnaast hoopt de onderzoeker
dat dit onderzoek een andere wending kan geven aan de discussies omtrent het functioneren
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van woningcorporaties in het algemeen en directeurbestuurders in het bijzonder. In plaats van
het voorschrijven van voorschriften hoe directeurbestuurders dienen te besturen zou de
discussie zich kunnen richten op de vraag waaraan het persoonsprofiel van een
directeurbestuurder zou moeten voldoen.

Aan de diverse belangenhouders van woningcorporaties legt dit onderzoek de ambigue
context waarbinnen woningcorporaties zich bevinden bloot. Het onduidelijke en multiinterpretabele kader dat het Besluit Beheer Sociale-Huursector vormt en de tegenstrijdige
belangen van de diverse stakeholders creëren ruimte voor de directeurbestuurders om eigen
afwegingen te maken. Doordat verschillende duw- en trekkrachten op de woningcorporaties
inwerken leidt dit er toe dat de organisaties vaak vasthouden aan de eigen koers.

Wat de onderzoeker verder is opgevallen is de tegenstrijdigheid tussen de verwachtingen die
de nationale overheid en de lokale overheid van de woningcorporaties hebben. Hoewel beide
overheden het nationale belang behartigen krijgt de onderzoeker, vanuit de optiek van de
directeurbestuurders bekeken, de indruk dat de overheden elkaar in de huidige aanpak
onbewust tegenwerken in plaats van dat ze elkaar verstreken. Wat daarnaast voor
beleidsmakers interessante bevindingen uit dit onderzoek zijn, is dat de directeurbestuurders
aangeven de grenzen van het Besluit Beheer Sociale-Huursector, dat als richtinggevend kader
moet dienen, te vaag vinden. Hierdoor komen zij in een ambigue situatie terecht. Het
overgrote deel van de respondenten uit dit onderzoek geeft aan de voorkeur te geven aan een
duidelijker richtinggevend kader. Echter, plaatsen zij hierbij de kanttekeningen dat het
wellicht moeilijk is dit nationaal vast te stellen gezien de lokale verankering van de
woningcorporaties en de uit dit onderzoek blijkende verschillen in de interne en externe
omgeving van woningcorporaties.

Tot slot volgt hieruit de vraag voort waar de nadruk van het toezicht op woningcorporaties
zou moeten liggen. Vanuit het oogpunt van de directeurbestuurders is een focus op het interne
toezicht wenselijk. Het is echter de vraag of de Raden van Commissarissen zoals deze nu zijn
ingericht deze verantwoordelijkheid kunnen dragen of dat hier verdere professionalisering van
de raden van toezicht noodzakelijk voor is. Tevens pleitten de directeurbestuurders voor een
andere invulling van de rol van de overheid. Momenteel ervaren de directeurbestuurders
sturing op inhoud door de overheid, maar zij zouden de voorkeur geven aan een overheid die
het proces faciliteert en daarmee enkel een systeemverantwoordelijkheid draagt.
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Bijlage 1: Informanten en respondenten
Informanten
1. Dr. T. Brandsen (Radboud Universiteit Nijmegen)
2. Dr. J. K. Helderman (Radboud Universiteit Nijmegen)
3. Prof. dr. C. J. van Montfort (Hoogleraar publiek-private samenwerking aan de
Universiteit van Tilburg en werkzaam bij de Algemene Rekenkamer)
4. Mr. A. W. H. Docters van Leeuwen (Extern toezichthouder Rochdale)
5. Ir. P.O. Vermeulen (Extern toezichthouder Rochdale)

Respondenten
Aangezien een aantal respondenten heeft verzocht anoniem verwerkt te worden in dit
onderzoek zullen de namen van de twaalf deelgenomen woningcorporaties niet worden
vermeld in deze scriptie. De uitspraken van de respondenten zijn voorzien van een nummer
dat correspondeert met het nummer dat volgens onderstaande tabel aan de woningcorporaties
is toegekend.

Woning
Corporatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Werkgebied

Fusie

Aantal bestuurders

Bestuursvorm

Regionaal
Landelijk
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Landelijk
Regionaal

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Een Bestuurder
Collegiaal bestuur
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Een bestuurder
Collegiaal bestuur
Collegiaal bestuur
Collegiaal bestuur
Collegiaal bestuur

Centraal
Decentraal
Decentraal
Centraal
Centraal
Decentraal
Centraal
Centraal
Centraal
Centraal
Decentraal
Centraal
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