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Ook de tweede lezer van mijn scriptie, Rianne Dekker, heel erg bedankt. De feedback bij het 
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Veel dank wil ik verder uitspreken voor alle medewerkers van de NSOB. Ik heb veel geleerd van het 
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Tot slot ben ik ontzettend dankbaar dat er heel veel mensen in mijn omgeving zijn die zo vaak met me 

mee willen denken, me adviseren, motiveren en steunen. In het bijzonder papa, mama en Sits, maar dit 

geldt voor veel meer mensen. En natuurlijk ook Nien, dank je voor het ontwerp op de voorpagina!  

 

Daniëlle Ploemacher 

Juni 2018 



 4 

INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3	  

Samenvatting .......................................................................................................................................... 6	  

1. Inleiding .............................................................................................................................................. 8	  
1.1 Aanleiding ..................................................................................................................................... 8	  
1.2 Probleemstelling ........................................................................................................................... 9	  

1.2.1 Doelstelling ............................................................................................................................ 9	  
1.2.2 Selectie perspectieven .......................................................................................................... 10	  
1.2.3 Vraagstelling ........................................................................................................................ 12	  

1.3 Relevantie .................................................................................................................................... 12	  
1.3.1 Maatschappelijke relevantie ................................................................................................. 12	  
1.3.2 Wetenschappelijke relevantie: ............................................................................................. 13	  

1.4 Leeswijzer .................................................................................................................................... 14	  

2. Ontwikkeling corporaties en visitaties ........................................................................................... 15	  
2.1 Historische ontwikkeling woningcorporaties ............................................................................ 15	  

2.1.1 Eerste periode van woningcorporaties ................................................................................. 15	  
2.1.2 Stelselherziening begin jaren ’90 ......................................................................................... 16	  
2.1.3 Periode met incidenten ......................................................................................................... 17	  
2.1.4 De Woningwet 2015 ............................................................................................................ 18	  

2.2 Huidige toezicht- en verantwoordingsstelsel ............................................................................. 20	  
2.3 Visitaties ...................................................................................................................................... 22	  

2.3.1 De eerste visitatie-organisaties bij woningcorporaties ......................................................... 22	  
2.3.2 De ontwikkeling sinds de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland ...................... 23	  

2.4 Conclusie ..................................................................................................................................... 24	  

3. Theoretisch kader ............................................................................................................................ 26	  
3.1 Publieke verantwoording: beschrijvend kader .......................................................................... 26	  

3.1.1 Definitie ................................................................................................................................ 26	  
3.1.2 Classificatie .......................................................................................................................... 29	  

3.2 Publieke verantwoording: normatief kader ............................................................................... 30	  
3.2.1 Rechtsstatelijk perspectief .................................................................................................... 32	  
3.2.2 Cybernetisch perspectief ...................................................................................................... 33	  
3.2.3 Publieke waarde perspectief ................................................................................................. 34	  
3.2.4 Verhouding tussen de perspectieven .................................................................................... 36	  

3.3 Conclusie ..................................................................................................................................... 37	  



 5 

4. Methodologie .................................................................................................................................... 38	  
4.1 Onderzoeksbenadering ............................................................................................................... 38	  
4.2 Onderzoeksmethode .................................................................................................................... 38	  

4.2.1 Casus selectie ....................................................................................................................... 38	  
4.2.2 Dataverzameling .................................................................................................................. 39	  
4.2.3 Respondentenselectie ........................................................................................................... 39	  

4.3 Operationalisering evaluatieve perspectieven ........................................................................... 41	  
4.3.1 Rechtsstatelijk perspectief .................................................................................................... 42	  
4.3.2 Cybernetisch perspectief ...................................................................................................... 43	  
4.3.3 Publieke waarde perspectief ................................................................................................. 44	  

4.4 Reflectie op de methodiek ........................................................................................................... 45	  

5. Visitaties bij woningcorporaties beoordeeld ................................................................................. 48	  
5.1 De huidige uitvoering van visitaties ........................................................................................... 48	  
5.2 Visitaties bij woningcorporaties: algemeen oordeel .................................................................. 50	  
5.3 Visitaties in rechtsstatelijk perspectief ....................................................................................... 50	  
5.4 Visitaties in cybernetisch perspectief ......................................................................................... 55	  
5.5 Visitaties in publieke waarde perspectief ................................................................................... 60	  
5.6 Beoordeling samengevat ............................................................................................................. 65	  

6. Conclusie ........................................................................................................................................... 67	  
6.1 Beantwoording deelvragen ......................................................................................................... 67	  
6.2 Beantwoording centrale onderzoeksvraag ................................................................................. 69	  
6.3 Bredere implicaties ..................................................................................................................... 70	  
6.4 Discussie ...................................................................................................................................... 72	  

7. Aanbevelingen .................................................................................................................................. 74	  

8. Literatuur ......................................................................................................................................... 77	  

9. Bijlagen ............................................................................................................................................. 83	  
9.1 Bijlage 1: Documenten voor documentenanalyse ..................................................................... 83	  
9.2 Bijlage 2: Topiclijsten interviews ............................................................................................... 85	  
9.3 Bijlage 3: Respondenten ............................................................................................................. 88	  
9.4 Bijlage 4: Perspectieven binnen visitaties en scorekaart .......................................................... 89	  

 

  



 6 

SAMENVATTING 
 

Woningcorporaties hebben sinds hun ontstaan verschillende rollen in de maatschappij aangenomen en 

verschillende vormen van autonomie gekend. Dit heeft steeds de vorm en mate van toezicht- en 

verantwoording vanuit de overheid doen veranderen. Ook in de afgelopen jaren is dit sterk veranderd.   

Dat kwam onder andere doordat meerdere incidenten in de sector zich hadden voorgedaan 

waarin bestuurders te grote risico’s hadden genomen. Deels als gevolg daarvan trad in 2015 de herziene 

Woningwet in werking. Door deze wet veranderde het stelsel, waarbij met name het toezicht en de 

verantwoording werd aangescherpt. De uitbreiding van toezicht en verantwoording gebeurt vaker na 

een periode van crisis (Romzek, 2000). Met de herziene Woningwet zijn ook visitaties, als één van de 

publieke verantwoordingsmechanismes rondom woningcorporaties, wettelijk verplicht gesteld. Dit 

maakt dat het visitatiestelsel zich in een nieuwe en onzekere dynamiek bevindt, een zogeheten ‘unsettled 

order’ (Olsen, 2017). De verantwoordingsnormen voor visitaties zijn daardoor verschoven en er wordt 

gezocht naar een passende rol binnen het gehele toezichts- en verantwoordingsstelsel (Olsen, 2017). Om 

nadere inzichten te verschaffen in huidige en passende rollen, is in deze scriptie onderzocht aan welke 

doelen de visitaties bijdragen. Hiervoor is de bijdrage aan drie doelen getoetst: de rechtsstatelijkheid, 

leerpotentie en publieke waarde. Die doelen zijn geselecteerd op basis van de verwachte bijdragen.  

Zo is dus allereerst onderzocht in hoeverre visitaties bijdragen aan meer rechtsstatelijkheid en 

conformiteit met de normen en wetten. De reden hiervoor is dat de bestuurlijke incidenten ten grondslag 

lagen aan de verandering van de wet en de huidige onzekere tijd. Ten tweede is geanalyseerd of visitaties 

bijdragen aan de leerpotentie; dit is namelijk gespecificeerd als één van de primaire doelen door de 

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en komt uit de literatuur naar voren als een 

belangrijke waarde van visitaties (Korsten, 2004a; Schillemans, 2009). Ten derde stond centraal of 

visitaties bijdragen aan publieke waarde. Ook dat komt naar voren als een van de doelstellingen van 

SVWN.  

Deze drie verwachte bijdragen hebben geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag: “In 

hoeverre dragen de visitaties bij aan de rechtsstatelijkheid, leerpotentie en publieke waarde van 

woningcorporaties?” 

 Aangezien visitaties één van de publieke verantwoordingsmechanismes bij woningcorporaties 

betreffen, is deze onderzoeksvraag geanalyseerd vanuit het theoretische perspectief van publieke 

verantwoording. In deze scriptie is de nauwere definitie van publieke verantwoording gehanteerd: die 

definitie gaat over het mechanisme tussen een actor en een forum en het proces waarbij de actor 

verantwoording aflegt aan dat forum (Bovens & Schillemans, 2009, p. 20; Bovens, 2010, p. 951). Om 

de visitaties te kunnen beoordelen op de mate dat zij aan verschillende doelen bijdragen, zijn drie 

theoretische perspectieven geselecteerd en uitgewerkt. Het (1) rechtsstatelijke en (2) cybernetische 

(leren) perspectief komen vanuit Bovens en Schillemans (2009) en het (3) publieke waarde perspectief 

is ontwikkeld vanuit Moore (1995, 2013) en Van de Noort, Douglas en Van der Torre (2017).  
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 Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de perspectieven uitgewerkt tot 

meetbare criteria. Om deze criteria te toetsen, is gebruik gemaakt van een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Hiervoor zijn zowel een documentenanalyses als interviews uitgevoerd. Voor de 

interviews is gesproken met respondenten vanuit woningcorporaties en met visitatoren die de visitaties 

uitvoeren. Zo is zowel het perspectief van de actor als van het forum betrokken. 

Het onderzoek toont aan dat de visitaties beperkte bijdragen hebben aan de rechtsstatelijkheid, 

het leren en aan publieke waarde. Met name voor de laatste twee geldt dat dit verrassend is. Vanuit het 

rechtsstatelijke perspectief is de bijdrage vooral beperkt door het gebrek aan directe sancties. De 

voornaamste bijdrage van visitaties is hier de signalerende functie voor andere toezichthouders. De 

visitaties dienen zo als een extra controle op de conformiteit met wetten, normen en regels. Vanuit het 

cybernetische perspectief is de leerpotentie van visitaties op papier sterk gewaarborgd, maar gebeurt dit 

in de praktijk minder doordat de gesproken bestuurders vinden dat visitaties weinig nieuwe lessen 

benoemen. Wel is er sprake van een bijdrage doordat bestuurders gestimuleerd worden tot zelfreflectie. 

Vanuit het publieke waarde perspectief toetsen de visitaties redelijk goed de aspecten die de omgeving 

belangrijk vindt, maar zorgen ze niet echt voor het verscherpen van de focus bij woningcorporaties 

daarop. De grootste bijdrage vanuit het publieke waarde perspectief zit in het betrekken van de 

belanghebbenden, omdat publieke waarde niet los van belanghebbenden kan worden bepaald (Geuijen, 

2014).  

Het feit dat aan drie verschillende doelen beperkt wordt bijgedragen, heeft twee belangrijke 

oorzaken. Het kan worden verklaard doordat sprake is van een ‘unsettled order’ en de rolconceptie van 

visitaties bij woningcorporaties in het gehele toezichts- en verantwoordingsstelsel nog niet helemaal 

duidelijk is (in lijn met Olsen, 2017). Daarnaast zijn de verschillende doelen moeilijk verenigbaar en 

kunnen ze elkaar in de weg zitten (Bovens, 2007; Bovens, Schillemans, ’t Hart, 2008).  

Als voor een verantwoordingsarrangement wordt gefocust op meervoudige normen, kan dit dus 

tot gevolg hebben dat de bijdrage aan verschillende normen beperkt is. Daarom is als primaire 

aanbeveling opgenomen om een keuze te maken in de centrale doel(en) en rol(len) voor visitaties. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
“Goed dat de nieuwe Woningwet er is. En natuurlijk is er goede controle en goed toezicht nodig. Maar 

de wildgroei en opeenstapeling van regels werkt niet.” 

-   Aedes-voorzitter Marnix Norder, 2017 

 

Deze quote illustreert de groeiende druk van regels en verantwoording in de woningcorporatiesector. 

Dit is kenmerkend voor de huidige tijd. In Nederland zien we de afgelopen decennia zowel een 

versterking als een stapeling van verantwoordingsarrangementen (Bovens & ’t Hart, 2005). Ook 

wereldwijd is er al decennia sprake van groeiende verantwoordingseisen in hedendaagse representatieve 

democratieën (Romzek, 2000; Olsen, 2017). Meer verantwoording wordt intuïtief vaak positief 

ontvangen (Bovens, 2005; Politt & Hupe, 2011). Het zorgt immers voor betere controle op de besteding 

van gemeenschapsgeld en op de uitvoering van publieke taken. Meer verantwoording is echter in de 

praktijk niet altijd hetzelfde als verbeterde verantwoording (Willems & Van Dooren, 2012). Vaak 

betekent het namelijk ook groeiende complexiteit door meerdere dimensies van verantwoording 

(Romzek, 2000). Publieke verantwoording is daarmee een zeer ingewikkeld concept waarvan de 

bedoelde betekenissen uiteenlopen (Mulgan, 2000; Pollitt & Hupe, 2011). In deze scriptie zal de 

nauwere definitie van publieke verantwoording worden gehanteerd die gaat over het mechanisme tussen 

een actor en een forum of autoriteit en het proces waarbij de actor verantwoording aflegt aan dat forum 

(Bovens & Schillemans, 2009, p. 20; Bovens, 2010, p. 951). Mulgan (2000) spreekt hier over de 

betekenis van verantwoording waar ‘iedereen het wel over eens is’, in tegenstelling tot de steeds bredere 

betekenissen die aan het concept worden toegeschreven.  

De afgelopen decennia hebben dus zowel een inflatie van de betekenis van het concept als een 

toename van verantwoording in de praktijk laten zien. De wens om verantwoording te versterken komt 

vaak voort uit politieke, economische of sociale crises, of simpelweg uit schandalen binnen het openbaar 

bestuur (Romzek, 2000; Olsen, 2017, p. 30). Verantwoording wordt altijd als een belangrijk 

mechanisme binnen een democratische rechtstaat beschouwd, maar wordt na een crisis specifiek gezien 

als de manier om ervoor te zorgen dat hetzelfde schandaal of dezelfde crisis in de toekomst wordt 

voorkomen (Olsen, 2017).  

Een dergelijke ontwikkeling is ook waar te nemen in de woningcorporatiesector in Nederland. 

De woningcorporaties, die als privaatrechtelijke organisaties uitvoerders zijn van een publieke taak, 

functioneren op enige afstand van de overheid (Van Montfort, 2010). De minister kan woningcorporaties 

daardoor niet direct aansturen. Regels en verantwoordingseisen zijn dan een belangrijke manier om wel 

controle te blijven uitoefenen op de uitvoering van een publieke taak. De in 2015 in werking getreden 

herziene Woningwet leidde tot een belangrijke aanscherping van de regels, verantwoording en toezicht. 

Zo is de Autoriteit Woningcorporaties, de meest formele toezichthouder, opgericht als een ambtelijke 
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dienst die onder de Inspectie Leefomgeving en Transport valt. Daarnaast zijn de visitaties door de 

inwerkingtreding van de herziene Woningwet een wettelijke verplichting geworden voor de corporaties. 

Deze Woningwet kwam voort uit een tijd van ‘crisis’: meerdere incidenten hadden zich voorgedaan bij 

woningcorporaties waarin niet adequaat met financiering was omgegaan en bestuurders grote risico’s 

hadden genomen. Deze incidenten leidden tot een parlementaire enquête en uiteindelijk tot de herziene 

Woningwet. Door die Woningwet kan de overheid nu directer de woningcorporaties controleren. Dit 

heeft als doel om soortgelijke schandalen of crises zoveel mogelijk te voorkomen. 

Door de periode van incidenten en de herziene Woningwet bevinden woningcorporaties zich nu 

in een onzekere dynamiek. Volgens Olsen (2017) is daarmee sprake van ‘unsettled order’. Hij benadrukt 

dat onzekere en stabiele periodes elkaar normaliter steeds afwisselen. Tijdens de onzekere periodes is 

er sprake van conflicterende interpretaties over de rolconceptie en standaarden waaraan organisaties, in 

dit onderzoek corporaties, moeten voldoen (Olsen, 2017, p. 32). Hierdoor bestaan ook vaak 

tegenstrijdige verwachtingen met betrekking tot de verantwoordingsmechanismes die hen moeten 

‘controleren’. De verantwoordingsprocessen worden zo meer dynamisch en omstreden waardoor de 

verantwoordingsnormen verschuiven tijdens een onzekere periode. 

Visitaties bij woningcorporaties zijn specifiek een verantwoordingsmechanisme waarvan de 

verantwoordingsnormen sinds hun ontstaan sterk zijn verschoven. In 2002 zijn de visitaties voor het 

eerst geïnitieerd met het primaire doel om systematisch te kunnen leren, waarbij stil werd gestaan bij de 

relaties met stakeholders (Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012, p. 7). In 2009 werd het huidige stelsel 

geïnitieerd. In dit stelsel coördineert Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) de 

vierjaarlijkse visitaties. Een belangrijk doel in 2009 was om het mogelijk te maken op een eenduidige 

manier verantwoording af te leggen over maatschappelijke prestaties (website SVWN, over SVWN). 

Deze maatschappelijke prestaties betekenen meer dan het enkel leveren van publieke goederen of 

diensten, maar omvatten de meerwaarde die de woningcorporaties aan de maatschappij toevoegen 

(Karré & van Montfort, 2011). Ook het leren van elkaars fouten en successen is nog steeds een primair 

doel van de visitaties (Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012). Om die dubbele werking worden visitaties 

ook geroemd in de literatuur: ze dienen én ter (externe) publieke verantwoording én als (intern) 

leerinstrument (Korsten, 2004a, p. 322; Schillemans, 2009).  

 

1.2 Probleemstelling 

1.2.1 Doelstelling 

Het is de vraag of de visitaties bij woningcorporaties nog wel diezelfde effecten (kunnen) genereren in 

de huidige onzekere tijd en nieuwe dynamiek. In lijn met Olsen (2017) is te verwachten dat de rol van 

visitaties bij woningcorporaties als verantwoordingsinstrument op dit moment onhelder en veranderlijk 

is. Deze onduidelijkheid maakt het belangrijk om te onderzoeken aan welke doelen van verantwoording 

de visitaties bij woningcorporaties op dit moment (nog) bijdragen. Hiervoor is het nodig perspectieven 
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te selecteren om te evalueren in hoeverre de visitaties bijdragen aan verschillende functies van 

verantwoording. Vanuit de literatuur zijn vele, vaak vrij overeenkomstige, perspectieven ontwikkeld om 

verantwoording op die manier te evalueren (o.a. Romzek & Dubnick, 1987; O’Donnell, 1998; Aucoin 

& Heintzman, 2000; Scott, 2000; Behn, 2001; Bovens & ’t Hart, 2005; Schillemans, 2007; Bovens & 

Schillemans, 2009). De functies of doelen bepalen welke perspectieven nodig zijn om het 

verantwoordingsarrangement te kunnen analyseren.  

De perspectieven die in deze scriptie worden gehanteerd, worden dus geselecteerd op basis van 

de doelen van de visitaties en de huidige dynamiek en omstandigheden bij corporaties. Ze moeten 

daarom recht doen aan de ‘unsettled order’. Zo kan het zo zijn dat sommige doelen nog niet helder 

gespecificeerd zijn, maar dat ze door de huidige omstandigheden wel een belangrijk streven van de 

visitaties zijn. De doelen en verwachte bijdragen van de visitaties worden daarom in de volgende 

paragraaf uiteengezet. Dat leidt tot de selectie van perspectieven en de centrale vraagstelling van deze 

scriptie.  

 

1.2.2 Selectie perspectieven 

Uit de Parlementaire enquête Woningcorporaties is naar voren gekomen dat in de corporatiesector een 

groot deel van de incidenten is ontstaan doordat bestuurders te grote risico’s namen en daardoor faalden 

in hun bestuurlijke taak (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606). Tijdens veel van de incidenten uit het 

verleden konden bestuurders hun gang gaan zonder dat dit werd opgemerkt en werd ingegrepen. Om dit 

in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, is het toezichts- en verantwoordingsstelsel aangescherpt, 

met een focus op het voorkomen van soortgelijke incidenten. Ook de visitaties zouden hier een rol in 

kunnen spelen. Allereerst als een instrument dat de conformiteit met normen en regels voor behoorlijk 

bestuur controleert. Daarnaast kunnen visitaties, als er slecht in wordt gescoord, leiden tot meer gerichte 

aandacht van een onafhankelijke toezichthouder op een organisatie (Korsten, 2004b, p. 22). Sinds kort 

is inderdaad ook besloten dat visitaties bij woningcorporaties in toenemende mate door de Aw als een 

informerend instrument over het bestuur en interne toezicht van de corporatie gebruikt moeten worden 

(Ministerie van BZK, 2017-2018, Kamerbrief). De risico’s die de visitaties signaleren, kunnen zodoende 

een belangrijk bron zijn voor het handelen van de Aw. Dit geldt zeker omdat de Aw haar toezicht vrij 

risicogestuurd inricht. Dit betekent dat het toezicht primair wordt gericht op de corporaties of onderdelen 

waar de kans op onrechtmatigheden of risicovolle omstandigheden het grootst is (website Inspectie 

Leefomgeving en Transport, toezicht Autoriteit Woningcorporaties). Zodoende lijkt de nieuwe invulling 

van het toezichts- en verantwoordingsstelsel het creëren van een machtsbalans te bevorderen om zo 

crises in de toekomst te kunnen voorkomen. Dit zou erop kunnen duiden dat het verplichte karakter van 

de visitaties ook leidt tot het vermijden van risico’s en waarborgen dat het bestuur zich houdt aan normen 

en regels. De vraag is in hoeverre dit inderdaad zo is. Zorgen visitaties voor meer conformiteit met 

wetten, regels en normen onder woningcorporaties? Vanuit het model van Bovens en Schillemans 
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(2009) is dit het centrale vraagstuk om te bepalen of visitaties een bijdrage hebben in het rechtsstatelijke 

perspectief.  

Verder zijn de visitaties bij woningcorporaties ooit ontstaan als instrument om te kunnen leren 

van (elkaars) fouten en successen. Visitaties worden in de literatuur eveneens primair geprezen om hun 

leervermogen doordat ze feedback genereren vanuit verschillende kanten (Schillemans, 2009; Korsten, 

2004b). Volgens SVWN is in de huidige methodiek het principe ‘leren door verantwoorden’ ook nog 

steeds heel relevant. Uit de literatuur komt echter naar voren dat de koppeling van visitaties aan het 

reguliere, democratische toezicht kan leiden tot een te grote nadruk op het goedhouden van de 

strategische verantwoordingsrelatie tussen, in dit geval, woningcorporaties en de minister of de Aw. 

Fouten worden dan minder gewaardeerd, waardoor het leren van visitaties wordt belemmerd 

(Schillemans, 2009, p. 172). Visitaties zijn middels de herziene Woningwet wettelijk verplicht gesteld. 

Ervoor zorgen dat ondanks, of dankzij, de verplichting van visitaties er van geleerd wordt, is dus van 

centrale waarde (SVWN, 2017). Dit roept de vraag op of visitaties (nog) wel de leerpotentie van 

woningcorporaties versterken. Binnen het model van Bovens en Schillemans (2009) is dit de primaire 

vraag om vast te stellen of visitaties een bijdrage hebben in het cybernetische perspectief.  

Naast het primaire doel van leren, zijn visitaties bij woningcorporaties ontstaan met het idee 

verantwoording af te leggen over maatschappelijke prestaties. Ook meer algemeen worden visitaties 

genoemd als een geschikte manier om externen, of de maatschappij, een helder beeld te kunnen geven 

van de gevisiteerde organisatie (Schillemans, 2009). De directeur-bestuurder van SVWN stelt daarover 

in persoonlijke correspondentie: 

“het eigene van de maatschappelijke visitatie is gelegen in het kritisch onderzoeken, 

beoordelen en bespreken van de maatschappelijke waarde van woningcorporaties in de 

specifieke lokale/regionale context (public value)”.  

Met de Woningwet heeft de overheid de gewenste maatschappelijke focus van woningcorporaties echter 

ingeperkt tot een focus voornamelijk gericht op de kerntaak. Dit houdt in het bouwen en beheren van 

huurwoningen voor mensen met lagere inkomens (website Rijksoverheid, hoofdlijnen Woningwet). De 

verplicht gestelde visitaties beogen juist ook te kijken naar (bredere) maatschappelijke prestaties. Het 

idee van die maatschappelijke waarde komt uit de theorie van Moore (1995). Hij stelt dat de publieke 

waarde van een organisaties anders wordt bezien door verschillende actoren in de samenleving. Voor 

het realiseren van publieke waarde moet daarom voldoende steun zijn onder belanghebbenden. Een 

focus op maatschappelijke prestaties of publieke waarde, kan dus goed het betrekken van 

belanghebbenden zijn. Om ook dit doel van visitaties te onderzoeken wordt als derde perspectief vanuit 

de literatuur van Moore (1995, 2013) en Van de Noort, Douglas en Van der Torre (2017) een perspectief 

op publieke waarde ontwikkeld. Hierbij gaat het er dus om of de visitaties eigenlijk wel gaan om wat de 

omgeving belangrijk vindt. Hebben de visitaties dus een bijdrage in het publieke waarde perspectief?  
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1.2.3 Vraagstelling 

Zoals hierboven besproken, zal in deze scriptie vanuit drie verschillende perspectieven het 

verantwoordingsarrangement visitaties bij woningcorporaties worden beoordeeld. De aard van het 

onderzoek is daarmee evaluatief, met als doel te bepalen wat de bijdrage is van visitaties binnen de drie 

perspectieven. Zodoende luidt de centrale onderzoeksvraag in deze scriptie: 

 

“In hoeverre dragen de visitaties bij aan de rechtsstatelijkheid, leerpotentie en 

publieke waarde van woningcorporaties?” 

 

Om deze onderzoekvraag te kunnen beantwoorden worden de volgende drie deelvragen besproken: 

Deelvraag 1: In welke mate en op welke punten zorgen de visitaties voor conformiteit met wetten, regels 

en normen bij woningcorporaties? (rechtsstatelijk perspectief) 

 

Deelvraag 2: In welke mate en op welke punten zorgen de visitaties voor leren bij woningcorporaties? 

(cybernetisch perspectief) 

 

Deelvraag 3: In welke mate toetsen visitaties de aspecten die de omgeving belangrijk vindt en 

verscherpen ze de focus bij woningcorporaties op die aspecten? (publieke waarde perspectief) 

 

In het onderzoek zal een kwalitatieve onderzoeksbenadering worden gehanteerd, waarbij gebruikt wordt 

gemaakt van meerdere databronnen. Er vinden zowel uitgebreide documentanalyses als interviews 

plaats. In het geval van de interviews worden zowel respondenten vanuit woningcorporaties als 

visitatoren gesproken. Zo zijn de actor en het forum binnen het visitatieproces betrokken. De 

documentanalyse en interviews dienen om meer generieke data over de praktijk van visitaties bij 

woningcorporaties en meer specifieke data voor acht verschillende woningcorporaties te verzamelen.  

 

1.3 Relevantie 

1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is met name relevant omdat woningcorporaties zich sinds de parlementaire enquête naar 

het corporatiestelsel en de daaropvolgende Woningwet in een nieuwe dynamiek en onzekere tijd 

bevinden (in lijn met Olsen, 2017). Zo is de context van het visitatiestelsel flink veranderd. Deze 

onzekerheid maakt het belangrijk meer inzichten te verschaffen in de doelen waar visitaties aan 

bijdragen. In deze scriptie wordt onderzocht of de visitaties bijdragen aan meer rechtsstatelijkheid, leren 

en publieke waarde. Hierdoor wordt tevens duidelijk welke doelen niet (helemaal) worden gehaald. Dit 

zal handvatten kunnen bieden om het systeem van visitaties in de toekomst aan te scherpen en eventueel 

te verbeteren op basis van de gewenste (of vereiste) doelen van het verantwoordingsinstrument.  
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Ook komen corporaties om de zoveel tijd nog steeds kritisch in het nieuws. Ze zouden 

“winstmachines zijn geworden” (De Volkskrant, 2018, 1 maart), “een toename aan overlastmeldingen 

zien door verwarde huurders die thuis moeten blijven wonen” (AD, 2018, 11 mei; NOS, 2018, 19 

januari) en “worden teruggefloten om huurkorting” (NRC, 2017, 25 juli). Dit laat zien dat de vragen 

hoe woningcorporaties hun huidige maatschappelijke rol in moeten vullen en wat de omgeving van hen 

verlangt, aan de orde van de dag zijn. Dit onderzoek kan nadere inzichten verschaffen in hoe visitaties 

zouden kunnen bijdragen aan de invulling van die rol.  

Daarnaast puzzelen meer publieke organisaties met een geschikte manier om zich te 

verantwoorden over de publieke waarde die door hen wordt gecreëerd (Van de Noort, Douglas & Van 

der Torre, 2017). Door onder andere vanuit dit perspectief de visitaties te beoordelen, beoogt deze 

scriptie bij te dragen aan de kennis over de bruikbaarheid van visitaties voor de verantwoording over 

publieke waarde.  

 

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie: 

Publieke verantwoording is al vaak op een succesvolle manier vanuit meerdere normatieve 

perspectieven onderzocht (o.a. Romzek & Dubnick, 1987; Aucoin & Heintzman, 2000; Behn, 2001; 

Schillemans, 2007; Bovens & Schillemans, 2009). Dit is een geschikte manier gebleken om een 

verantwoordingsarrangement te kunnen beoordelen op haar functioneren in een specifieke situatie. In 

dit onderzoek zal, om de visitaties bij woningcorporaties te onderzoeken, ook gebruik worden gemaakt 

van een veel gebruikt en gevalideerd beoordelingskader (o.a. Bovens & ’t Hart, 2005; Bovens, 2007; 

Bovens & Schillemans, 2009). In deze scriptie zal dat beoordelingskader worden gecombineerd met een 

nieuw normatief perspectief dat onderzoekt hoe verantwoording zich verhoudt tot publieke waarde. Op 

die manier beoogt het een nieuwe dimensie toe te voegen aan de bestaande kaders.  

Deze publieke waarde dimensie sluit specifiek aan deze tijd waarin publieke waarde 

management een steeds belangrijker paradigma wordt in zowel de bestuurlijke praktijk als de 

wetenschappelijke literatuur. De stroming ‘publieke waarde management’ wint namelijk met name de 

laatste jaren in Europa veel terrein (Stoker, 2006; Hartley, Alford, Knies & Douglas, 2017). Veel 

onderzoeken starten vanuit de gedachte dat het uitgangspunt van de publieke sector de zoektocht naar 

publieke waarde van een organisatie zou moeten zijn: datgeen wat het toevoegt aan de maatschappij 

(o.a. Moore 1995; 2013; Alford & O’Flynn, 2009, Gains & Stoker, 2009; Geuijen, 2014; Van de Noort, 

Douglas & Van der Torre, 2017; Geuijen, Moore, Cederquist, Ronning & Van Twist, 2017). Publieke 

waarde is echter een concept dat tot op heden nog moeilijk verenigbaar is met verantwoording (Geuijen, 

2014; Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017). Deze complexe relatie wordt uitgebreid benoemd 

in de literatuur en er worden enkele aanknopingspunten gegeven voor de mogelijke publieke 

verantwoording over publieke waarde (o.a. Moore, 2013; Van de Noort, Douglas, Van de Torre, 2017; 

Gains & Stoker, 2009). Dit staat echter nog in de metaforische kinderschoenen en moet nog verder 

worden uitgewerkt. Zeker is dit belangrijk, aangezien passende publieke verantwoording onbetwist 
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belangrijk is voor het functioneren van de publieke sector en ook in de bestuurskundige literatuur een 

groot onderzoeksgebied behelst (o.a. Romzeck & Dubnick, 1998; Behn, 2001; Bovens & Schillemans, 

2009). Daarnaast kan verantwoording niet alleen over de abstracte publieke waarde gaan, maar moet het 

in een democratische rechtstaat ook aan rechtsstatelijk normen voldoen en wordt vaak beoogd om bij te 

dragen aan andere doelen, zoals leren. Het huidige onderzoek zal de nieuwe dimensie van publieke 

waarde ter innovatie toevoegen aan het bestaande beoordelingskader. 

 Daarnaast worden in deze scriptie de visitaties in de woningcorporatiesector onderzocht in de 

huidige tijd waarin er sprake is van een ‘unsettled order’ (Olsen, 2017). Deze onzekere tijd en dynamiek 

zijn een belangrijke reden waarom het zo relevant is om dit onderzoek uit te voeren bij visitaties juist in 

de woningcorporatiesector. Indien inderdaad conflicterende interpretaties over de doelen van 

verantwoording worden gevonden, kan dit de these van Olsen (2017) verder bevestigen. Daarnaast kan 

dit onderzoek bijdragen aan de kennis over de ontwikkeling van een verantwoordingsarrangement in 

tijden van een ‘unsettled order’. 

 

1.4 Leeswijzer 
Het huidige hoofdstuk (1) introduceert dit onderzoek. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, zal de 

relevante achtergrond schetsen van de woningcorporatiesector en het visitatiestelsel om het huidige 

vraagstuk te begrijpen. In hoofdstuk 3 zal de theorie over publieke verantwoording worden beschreven 

en worden drie normatieve perspectieven theoretisch uitgewerkt. Op deze perspectieven zal vervolgens 

in hoofdstuk 4, de methodologie, worden voortgeborduurd. Dat hoofdstuk presenteert namelijk de 

operationalisering van de drie normatieve perspectieven en zet de dataverzameling en 

respondentenselectie uiteen. Hoofdstuk 5 zal vervolgens de resultaten bespreken. Hierin worden de 

visitaties beoordeeld op hun bijdrage aan de drie perspectieven. Hoofdstuk 6 dient om een conclusie op 

basis van die resultaten te trekken en zo de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. In hoofdstuk 7 wordt 

afgesloten met enkele aanbevelingen voor de visitaties bij woningcorporaties. 
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2. ONTWIKKELING CORPORATIES EN VISITATIES 
Dit hoofdstuk schetst de achtergrond van woningcorporaties en het visitatiestelsel. Het zal allereerst de 

ontwikkeling die woningcorporaties hebben doorgemaakt historisch inkaderen tot en met de meest 

recente Woningwet 2015 (2.1). Vervolgens zal de huidige werking van het toezichts- en 

verantwoordingsstelsel rondom corporaties uiteen worden gezet (2.2). Ten slotte wordt de ontwikkeling 

van visitaties bij woningcorporaties uitgelicht (2.3).   

 

2.1 Historische ontwikkeling woningcorporaties 

2.1.1 Eerste periode van woningcorporaties 

Op 21 februari 1852 werd de eerste woningbouwvereniging De Vereeniging ten Behoeve der 

Arbeidersklasse opgericht door een groep rijke burgers (Beekers, 2012). Het idee komt naar voren in de 

naam: in een tijd waarin het zeer slecht gesteld stond met de woonomstandigheden van lagere-

inkomensgroepen, stelden de initiatiefnemers zich als doel om de huisvesting van arme arbeiders te 

verbeteren (Van der Woud, 2010). Alle woningbouwverenigingen ontstonden in die tijd vooral als 

particuliere initiatieven. Ze hadden veelal een dubbele doelstelling waarin ze balanceerden tussen markt 

en maatschappij: het waren ondernemingen voor winst, maar tevens verenigingen van actieve burgers 

die zich inzetten voor hun naasten door huisvesting voor arbeiders te realiseren (Beekers, 2012). Ze 

sloten daarmee aan bij de tijdsgeest waarin veel nieuwe instituties voor collectieve actie en verenigingen 

met maatschappelijke doelstellingen ontstonden (Bokhorst, Edelenbos, Koppenjan & Oude Vrielink, 

2015, p. 3). De corporaties waren in hun beginjaren nog zeer autonome organisaties die onafhankelijk 

van de overheid opereerden. Ondanks dat de corporaties een taak uitoefenden die ook een 

maatschappelijke functie had, hadden ze geen aangewezen publieke bevoegdheid of plicht dit te doen. 

Met de Woningwet van 1901 veranderde dit doordat de overheid besloot om de particuliere 

woningbouwverenigingen wettelijk te funderen als ‘toegelaten instellingen’. Hierdoor kregen de al 

bestaande woningbouwverenigingen de officiële uitvoeringsverantwoordelijkheid van de 

grondwettelijke publieke volkshuisvestelijke taak. Enerzijds konden de corporaties nu subsidies, 

leningen en garantstellingen van de overheid krijgen. Anderzijds ging het Rijk ook eisen stellen aan hun 

bouwvoorschriften en organisatiestructuur om ‘toegelaten’ te worden en werd toezicht ingesteld om af 

te rekenen met kwalitatief ondermaatse woningbouw (SCP, 2012, p. 161). In het grootste deel van de 

rest van de 20e eeuw had de overheid vervolgens een actieve rol in de borging van de publieke 

volkshuisvesting, hoewel periodes van meer zelfstandigheid en periodes met meer overheidscontrole 

elkaar afwisselden (Scherpenisse, Chin-A-Fat, Van der Steen & Van Twist, 2014). De 

woningcorporaties werden zodoende veel afhankelijker van de overheid. Ook in deze ontwikkeling 

waren woningcorporaties niet uniek: in het begin van de 20e eeuw was er sprake van een ‘verstatelijking 

van het maatschappelijk middenveld’, omdat de politieke druk toenam om als overheid zorg te dragen 

voor zaken als onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting (Tesselhoff, 2007, p. 14). 
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2.1.2 Stelselherziening begin jaren ’90 

In de jaren ’80 groeiden de overheidsuitgaven snel en ontstond het meer algemene besef dat de 

verzorgingsstaat onhoudbaar was. In verschillende rapporten werd vervolgens liberalisering en 

herordening van de woningcorporatiesector voorgesteld. Deze lijnen kwamen samen in de nota 

‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ van staatssecretaris Heerma (CDA), waarin de verzelfstandiging 

van woningcorporaties een belangrijk punt was. Deze verzelfstandiging werd in verschillende stappen 

gerealiseerd, met als ‘hoogtepunt’ de zogeheten bruteringsoperatie. In de bruteringsoperatie werden nog 

uitstaande subsidietoezeggingen aan corporaties weggestreept tegen nog openstaande rijksleningen 

(Koffijberg, 2005). Tegelijk met de brutering werden ook woninggebonden subsidies afgeschaft. Dit 

betekende verzelfstandiging van de woningcorporatiesector. Woningcorporaties kregen namelijk meer 

bestuurlijke zelfstandigheid, financiële vrijheid en dus autonomie (Scherpennise et al., 2014). Voor de 

woningcorporatiesector werd zelfregulering zodoende de centrale sturingsfilosofie. Die gewenste 

zelfregulering kwam laat en traag tot stand, maar werd uiteindelijk zichtbaar in de oprichting van de 

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de totstandkoming van 

Governancecodes (vanaf 2007) en het instellen van visitaties (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606, p. 19). 

Dit waren allemaal initiatieven uit ‘het veld’.  

Rond de verzelfstandiging formuleerde de Rijksoverheid in algemene termen kaders, maar had 

het niet meer de mogelijkheid om via subsidievoorwaarden beleidsmatige invloed uit te oefenen op de 

woningcorporaties. Wel bleef de minister direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht 

op de sector en op de verzelfstandiging van de corporaties, hoewel dit deels naar de gemeenten werd 

gedecentraliseerd. Binnen dit toezicht werd voornamelijk gekeken naar de financiën, de rechtmatigheid 

van het handelen, de integriteit van bestuurders en de prestaties (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606, p. 

11). Achteraf is geconcludeerd dat in die periode het toezicht vrij reactief werd ingevuld. Dit wil zeggen 

dat de toezichthouders zich vrij afwachtend opstelden en met name reageerden op signalen dat prestaties 

achterbleven of dat er niet integer werd gehandeld (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606, p. 18). 

Doordat woningcorporaties geen beroep meer op de overheid konden doen voor de bouw van 

sociale huurwoningen, ontstonden er op verschillende plekken tekorten. Daarom begonnen corporaties 

hun taken te verruimen. Ze bouwden meer woningen in de vrije sector en werden soms ook 

projectontwikkelaar met als doel om projecten in de sociale sector te kunnen blijven financieren. Deze 

noodzaak werd versterkt toen enkele jaren later ‘leefbaarheid’ en ‘wonen en zorg’ als prestatievelden 

werden toegevoegd aan het takenpakket van corporaties in de sociale sector.  

Hoewel de woningcorporaties steeds meer werden beheerst door marktlogica, speelde de 

overheid nog steeds een belangrijke rol. Dit kwam met name doordat de corporaties nog altijd een 

publieke taak uitoefenden (Scherpennise et al., 2014, p. 7) en extern toezicht vanuit de Rijksoverheid 

plaatsvond om te controleren of werd voldaan aan de wettelijke eisen en op verantwoorde wijze met 

geld werd omgegaan (Beekers, 2012). Concluderend was in de tijd na de bruteringsoperatie: 
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“een mix ontstaan van overheidssturing, marktwerking en zelfregulering. Het huidige 

Nederlandse corporatiestelsel heeft daardoor een hybride karakter gekregen: een 

samenstel van sturingsmechanismen en instituties die richting proberen te geven aan 

zelfstandige corporaties met veel bestuurlijke en beleidsmatige vrijheid” (Tweede 

Kamer, 2014-15, 33 606, p. 27).  

Die hybriditeit is in sommige situaties een kracht, maar brengt ook gevaren met zich mee. 

Verzelfstandiging kan namelijk leiden tot te grote (bestuurlijke) risico’s en corruptie (Hood, 1991; 

Christensen & Lægreid, 2004). Vaak ontstaat dit omdat de ‘private kant’ van de organisatie de overhand 

krijgt en bestuurders risico’s nemen om zoveel mogelijk winst te realiseren. Hierdoor wordt afbreuk 

gedaan aan het dienen in het publieke belang. Daarnaast heeft het invoeren van marktmechanismes 

binnen de publieke sector het lastiger gemaakt om te bepalen welke verantwoordingsmechanismes 

toegepast moeten worden (Romzek, 2000).   

 

2.1.3 Periode met incidenten  

Bij woningcorporaties bleken de risico’s van de hybriditeit en verzelfstandiging uit te komen. In 2012 

werd duidelijk dat de directie van de grootste corporatie van Nederland, Vestia, voor miljarden euro’s 

aan derivatencontracten met banken had afgesloten. Dat liep uiteindelijk uit in een groot financieel 

probleem met miljardenverlies. In dezelfde periode kwam langzaam naar voren dat meer incidenten zich 

hadden voorgedaan in de woningcorporatiesector (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606). Hoewel de andere 

gevallen niet tot een dusdanig groot verlies hadden geleid, ontvouwde wel langzaam een beeld van een 

ontregelde sector. De grote autonomie bij bestuurders van woningcorporaties had in sommige gevallen 

namelijk tot zonnekoning gedrag geleid en de rol van projectontwikkelaar ging niet elke corporatie goed 

af. Het tekstkader gaat in op enkele voorbeelden van incidenten. 

Na de Vestia-casus stelde de Tweede Kamer een parlementaire enquête in om aan waarheidsvinding te 

Incidenten uitgelicht 
In 2014 besluit het OM om de ‘Maserati-directeur’ van een grote corporatie in Amsterdam te vervolgen wegens fraude, 
verduistering en witwassen. Het volkshuisvestelijk vermogen van die corporatie werd namelijk besteed aan een weekendje 
Hilton rond de directeur’s verjaardag, de telefoonkosten van het hele gezin en etentjes van zijn vrouw. Hoewel de ruim drie 
jaar cel die hij kreeg om fraude ging en niet om de Maserati als dienstauto, stond die Maserati wel landelijk symbool voor 
zijn gedrag. 
 
Een relatief kleine corporatie in Geertruidenberg was op een gegeven moment de grootste grondbezitter in Nederland. Hier 
bleken echter miljoenenleningen achter te zitten, die ook nog eens deels verzwegen werden. Zoals we ook in de bankencrisis 
zagen, leiden meer leningen dan bezit uiteindelijk tot een financiële ondergang. De rekening van 118 miljoen euro werd 
overgeslagen op de hele sector. 
 
Om een kwakkelende wijk in Rotterdam te vernieuwen, kocht een woningcorporatie een cruiseschip. Het had een 
maatschappelijk doel om de leefbaarheid te verbeteren: het schip zou een hotel moeten worden om zo de wijk meer allure te 
geven. Het werd juichend in de haven ontvangen, met name door de gemeenteraad. In de jaren die volgden, verdween de 
vreugde echter snel. De begrote kosten werden keer op keer overschreden zonder dat er tegenkracht werd geboden en werd 
ingegrepen. Uiteindelijk werd het schip verkocht aan een horeca-exploitant en ging 227 miljoen euro aan volkshuisvestelijk 
vermogen verloren. 
 
Bronnen: NU.nl ‘Rochdale-bestuurder Möllenkamp: Van Maserati naar arrestantenbusje’ (2015, 10 december); Volkskrant 
‘Zeven zonden van woningcorporaties: van cruiseschip tot Maserati (2014, 4 juni); Tweede Kamer, 2014-15, 33 606, p. 10. 
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doen en te onderzoeken hoe de incidenten waren ontstaan. De parlementaire enquêtecommissie 

concludeerde dat de incidenten samenhingen met het stelsel en het stelsel daarom moest veranderen om 

in de toekomst incidenten te voorkomen. De hoofdoorzaak zou liggen in tekortkoming in de opzet en 

werking van de governance (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606). Ook het interne toezichtstelsel bleek 

onvoldoende te functioneren. Zo had de directeur-bestuurder in veel corporaties een te machtige positie 

en was de raad van commissarissen niet altijd in staat om als volwaardige tegenkracht te functioneren. 

Daarnaast bleek ook het externe toezicht door de overheid te beperkt: corporaties verzuimden veelvuldig 

hun meldingsplicht voor nevenactiviteiten zonder dat daarop werd ingegrepen; het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting1 hield onvoldoende zicht op de risicovolle financiële keuzes die corporaties maakten 

en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) had het gebruik van de complexe derivaten bij 

Vestia zelfs gefaciliteerd (Tweede Kamer, 2014-15, 33 606).  

De incidenten, de crisis op de woningmarkt en een eerdere uitspraak van de Europese 

Commissie dat alleen ‘diensten van algemeen economisch belang’ (daeb) in aanmerking mochten 

komen voor staatssteun, hadden al geleid tot voorbereidingen voor wijziging van de Woningwet. Toen 

de resultaten van de parlementaire enquête verschenen, werd de liggende herziene Woningwet 

aangescherpt middels een novelle en aangenomen om in 2015 in werking te treden (Veelgestelde vragen 

Woningwet 2015).  

 

2.1.4 De Woningwet 2015 

De Woningwet van 2015 heeft het woningcorporatiestelsel ingrijpend veranderd tot het stelsel zoals we 

dat nu kennen. Daartoe bracht de Woningwet verschillende nieuwe maatregelen. Ten eerste moeten 

woningcorporaties zich nu vooral richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen 

met lagere inkomens. In andere woorden: ze moeten zich gaan bezighouden met hun kerntaak. Dit 

betekent onder meer dat woningcorporaties minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen 

(tot €710,68) toe moeten wijzen aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens (in 2017 €36.135) 

(website Rijksoverheid, hoofdlijnen Woningwet; toewijzen betaalbare woningen). Daarnaast mogen 

corporaties nog beperkt uitgaven doen aan bijvoorbeeld leefbaarheid, omdat dat buiten de kerntaak valt.	  

De Woningwet verplicht verder een scheiding tussen bezit in ‘diensten van algemeen 

economisch belang’ (daeb) en in niet-daeb bezit. Het daeb-bezit gaat om maatschappelijke bezit en dus 

om sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed (buurthuis, wijkbibliotheek of opvanghuis). 

Onder het commerciële, ‘niet-daeb’, bezit vallen huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en 

commercieel vastgoed. Deze mogen alleen onder strenge voorwaarden worden gebouwd en enkel als 

commerciële bedrijven geen interesse hebben. Dat moet blijken uit een zogeheten markttoets die de 

                                                        
1 Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 opgegaan in de toen opgerichte 
Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Het is geen formele voorganger van de Aw, omdat de Aw een bredere doelstelling heeft 
en op meer aspecten toezicht houdt.    
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gemeente uitvoert. Voor niet-daeb bezit is tevens geen borging van financiering meer beschikbaar via 

het WSW (VNG adviescommissie, 2013, p. 12; website Rijksoverheid, activiteiten woningcorporaties). 

Verder is een belangrijke doelstelling van de Woningwet om te zorgen voor meer invloed van 

gemeenten en huurdersorganisaties op het beleid van de corporaties. Dit moet gebeuren via 

prestatieafspraken. De drie partijen spreken daarin gezamenlijk (meetbare) doelen af voor de 

nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van woningen, huisvesting van specifieke 

doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen en woonomgeving (VNG adviescommissie, 

2013, p. 4). Deze prestatieafspraken bestonden al voor de invoering van de Woningwet, maar de 

Woningwet stelt meer (juridische) verplichtingen ten aanzien van deze afspraken en initieerde 

tegelijkertijd om ook de inbreng van huurders mee te nemen. 

Voor het maken van die prestatieafspraken worden gemeenten aanbevolen vooraf een woonvisie 

uit te brengen. Deze woonvisie moet vallen binnen de grenzen van de landelijke wet- en regelgeving en 

de ruimtelijke kaders die provincies hebben vastgesteld. Een woonvisie is niet verplicht voor gemeenten, 

maar ruim twee derde van de gemeenten in Nederland heeft een woonvisie vastgesteld (Staat van de 

volkshuisvesting, 2017, p. 8; p. 62). Bij aanwezigheid van een woonvisie zijn woningcorporaties wel 

verplicht om prestatieafspraken te maken. Het beleid van de Rijksoverheid stimuleert daardoor 

gemeenten om een woonvisie te ontwikkelen. Ter ontwikkeling van de prestatieafspraken moeten 

woningcorporaties elk jaar een voorstel van hun bijdrage aan de gemeente indienen, gebaseerd op de 

woonvisie. Ze zijn namelijk door de herziene Woningwet verplicht om “naar redelijkheid bij te dragen 

aan het gemeentelijke beleid” (Staat van de volkshuisvesting, 2017, p. 66). De woonvisie, het overzicht 

van voorgenomen werkzaamheden en de verslagen over het gelopen jaar leggen vervolgens de basis van 

het gesprek tussen de gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie(s) en zo de basis voor het 

vastleggen van prestatieafspraken. Via de woonvisie, vervolgens vertaald in prestatieafspraken, kan de 

gemeente dus inhoudelijk sturen op het beleid van de corporatie.  

Daarnaast stelt de minister elke vier jaar prioriteiten, in overleg met gemeenten, corporaties en 

bewonersorganisaties. Het idee is dat deze prioriteiten worden meegenomen in de totstandkoming van 

de prestatieafspraken en ze ook meer aandacht krijgen in de verantwoording (website Woningwet 2015, 

lokale driehoek). De volkshuisvestelijke prioriteiten voor de periode 2016 tot en met 2019 zijn 

betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep; het realiseren van een energiezuinige sociale 

huurwoningvoorraad; het realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting; en het huisvesten van 

urgente doelgroepen en spoedzoekers (Staat van de volkshuisvesting, p. 6).  

Ten slotte zijn corporaties sinds de Woningwet 2015 wettelijk verplicht om zich elke vier jaar 

te laten visiteren over: 

“a. de resultaten van haar werkzaamheden, zowel uit het oogpunt van het belang van de 

volkshuisvesting als van het maatschappelijke belang van die werkzaamheden; b. de 

wijze waarop de belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen 

op het beleid, en c. de kwaliteit van de governance” (artikel 53a Woningwet). 
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In principe is in de uitvoering van het visitatiestelsel niets veranderd door de wet, behalve dat de 

visitaties tot een wettelijke verplichting zijn gemaakt. Met die wettelijke verplichting wordt beoogd om 

ook de corporaties die zich nog nooit hadden laten visiteren, hiertoe te bewegen.  

 

2.2 Huidige toezicht- en verantwoordingsstelsel  
Sinds de herziene Woningwet van 2015 zijn de eisen van toezicht en verantwoording sterk aangescherpt. 

De overheid kan zo via het toezicht- en verantwoordingsstelsel weer meer invloed uitoefenen op de 

corporatie en de grote autonomie van corporaties is ingeperkt. Een woningcorporatie legt nu onder 

andere door het versturen en publiceren van de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestings-

verslag verantwoording af aan betrokkenen over de geleverde prestaties (website Woningwet 2015, 

verantwoording). Daarnaast zijn er verschillende organen die toezicht uitoefenen of waarborgen dat 

publieke verantwoording wordt afgelegd. Uitgangspunt bij het externe toezicht is dat de minister altijd 

aan de Tweede Kamer verantwoording moet kunnen afleggen over de uitvoering van publieke taken en 

de besteding van publieke middelen (website Woningwet 2015, verantwoording).  

In het toezichtsstelsel bestaat ten eerste de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Het toezicht 

vanuit de Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en wordt ook in naam van de minister uitgeoefend. De Aw is een ambtelijke 

organisatie en organisatorisch ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het ziet erop 

toe dat “woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag 

inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen” (website Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit 

Woningcorporaties). Dit doet de Aw door te controleren of woningcorporaties zich houden aan de 

bepalingen van de woningwet. Hierbij stelt de Aw (good) governance in haar toezicht centraal, omdat 

verondersteld wordt dat een goed functionerende governance de belangrijkste voorwaarde is voor 

efficiënt, doelmatig en rechtmatig presteren van corporaties en voor het op juiste wijze omgaan met 

risico’s (Autoriteit woningcorporaties, 2017, p. 9). Meer specifiek let de Aw bij de woningcorporaties 

op de integriteit van het bestuur, het functioneren van de RvC, de financiële positie en mogelijke 

samenwerking met andere instellingen. Zowel bij het financiële als bij het inhoudelijke toezicht werkt 

de Aw risicogericht: het is extra alert op signalen die duiden op risico’s (Autoriteit woningcorporaties, 

2017; website Rijksoverheid, toezicht woningcorporaties).  

Daarnaast heeft elke woningcorporatie een raad van commissarissen (RvC) die intern toezicht 

houdt. In andere sectoren is dit vaak de raad van toezicht. De RvC houdt toezicht op het beleid van het 

bestuur en de algemene gang van zaken. Zij geeft het bestuur van de corporatie gevraagd en ongevraagd 

advies en heeft de plicht de minister, eventueel via de Aw, actief te informeren. Ook benoemt zij de 

externe accountant. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties is de beroepsvereniging 

die de belangen behartigt van de raden van commissarissen en daarnaast de kwaliteit en ontwikkeling 

van het interne toezicht stimuleert (website Rijksoverheid, toezicht woningcorporaties).  
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Verder bestaat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is een 

privaatrechtelijke stichting die borg staat voor de leningen van woningcorporaties en objectief 

risicomanagement bewaakt. Het gaat na of corporaties financieel solide zijn en of corporaties geen 

onnodige risico’s zijn aangegaan. Op basis daarvan bepaalt het of een corporatie nieuwe leningen kan 

krijgen (website WSW, over WSW; website Inspectie Leefomgeving en Transport, organisaties in het 

woningcorporatiestelsel). De Aw houdt toezicht op het WSW als onderdeel van het publieke toezicht. 

Een andere actor in het stelsel is Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). 

SVWN bewaakt de kwaliteit en de uniformiteit van de visitaties. Hiertoe heeft SVWN een 

visitatiemethodiek ontwikkeld en enkele deskundige bureaus geaccrediteerd die de visitaties mogen 

uitvoeren. Visitatie staat in principe los van het reguliere toezicht van de Aw, maar de handhaving van 

de visitatieplicht rust sinds de herziene Woningwet wel in handen van de Aw. Daarnaast kunnen de 

visitaties als input dienen zijn voor het toezicht door de Autoriteit (website Woningwet 2015, visitatie).  

Meer informeel spelen andere actoren een rol in het toezicht. Ten eerste gemeenten en 

huurdersorganisaties, omdat zij prestatieafspraken maken met woningcorporaties. Vooral gemeenten 

kunnen vanuit die hoedanigheid teruggrijpen op de prestatieafspraken en stellen dat een 

woningcorporatie niet voldoende bijdraagt aan de opgave van volkshuisvesting. Als de gemeente en de 

corporatie hier niet uitkomen, kunnen ze de minister vragen in te grijpen.  

Daarnaast is Aedes de belangenbehartiger van woningcorporaties. Ook zij heeft sinds 2016 geen 

rol meer in het formele toezicht. Ze stelt wel de Governancecode op met richtlijnen voor bestuurders en 

toezichthouders. Woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes, zijn verplicht deze na te leven. Ook 

voert Aedes jaarlijks de Aedes-benchmark uit. Deze geeft op verschillende velden een score op de 

prestaties van corporaties. De Aedes-benchmark is niet verplicht voor corporaties, maar vanuit die score 

kunnen corporaties wel worden vergeleken en verbeterpunten worden ontdekt (website Aedes, 

benchmark op hoofdlijnen). Alle besproken actoren worden weergegeven in Figuur 12. 

Figuur 1. Gesimplificeerde weergave van het huidige toezicht- en verantwoordingsstelsel. Dikgedrukte lijnen betekenen 

toezicht op woningcorporaties; gestreepte lijnen toezicht op andere actoren binnen het stelsel.  

                                                        
2 SVWN en visitaties zijn moeilijk in deze gesimplificeerde weergave te plaatsen en hun positie in het schema is 
bediscussieerbaar. Visitaties worden namelijk vaak gezien als horizontaal verantwoordingsinstrument (o.a. Schillemans, 2009). 
Vanwege het verplichte karakter en de rol van visitatie in het formele toezicht is SVWN echter in dit geval geschaard onder 
verticale verantwoording (zie voor definitie van horizontale en verticale verantwoording hoofdstuk 3.1). Daarnaast kiezen de 
corporaties zelf wel een visitatie-organisatie (intern), maar is SVWN een door de minister aangewezen instantie (extern).  
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Sinds de herziene Woningwet hebben woningcorporaties last van de verantwoordingseisen vanuit de 

vele verschillende organisaties en kampen ze met hoge regeldruk (Sira Consulting, 2017). In 2016 en 

2017 hebben de Aw en WSW daarom hun samenwerking geïntensiveerd om woningcorporaties 

eenduidiger te kunnen beoordelen. Het doel is om dubbel werk te vermijden en zo administratieve lasten 

voor corporaties te verminderen (Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW, 2018).  

Ook tussen de Aw en SVWN zijn eind 2017 samenwerkingsafspraken gemaakt over het 

benutten van elkaars gegevens, de planning van toezicht- en visitatieactiviteiten en de taakverdeling in 

de toekomst. Dit gaat met name over governance, aangezien beide organen dat beoordelen en het voor 

corporaties onvoldoende duidelijk is hoe beide instrumenten zich tot elkaar verhouden (SVWN, 2017). 

Zo is onder andere afgesproken dat de Aw geen governance-inspectie uit zal voeren in dezelfde periode 

als waarin een visitatie plaatsvindt. Verder gaat de visitatiecommissie gebruik maken van documenten 

die naar aanleiding van een governance-inspectie door de Aw zijn opgesteld. Het idee is dat “de Aw 

voor haar governance-toezicht gebruik [maakt] van visitatierapporten op het onderdeel governance, 

met name ‘besturing’ en ‘intern toezicht’; en daarnaast van de zienswijze van de corporatie (bestuur en 

RvC) op de bevindingen van de visitatiecommissie” (SVWN, 2017). Op langere termijn wordt getracht 

de taken zo te verdelen dat visitaties zich primair richten op het maatschappelijk functioneren en de Aw 

erop toeziet dat in de (interne) governance voldoende waarborgen bestaan voor het goed functioneren 

van een corporatie (Ministerie van BZK, 2017-2018, Kamerbrief ).  

 

2.3 Visitaties 
Binnen het toezicht- en verantwoordingsstelsel richt deze scriptie zich specifiek op het visitatie-

instrument. De visitaties zullen daarom uitgebreider in deze paragraaf worden besproken. Al decennia 

vinden visitaties plaats in de publieke sector. Ze zijn met name bekend uit het (hoger) onderwijs en 

komen ook voor bij omroepen en grote steden (Korsten, 2004b). Visitaties zijn daarnaast een belangrijke 

manier geworden ter verantwoording bij woningcorporaties. De visitaties bij woningcorporaties worden 

hier in historisch perspectief geplaatst door de ontwikkelingen sinds het ontstaan ervan te bespreken. 

 

2.3.1 De eerste visitatie-organisaties bij woningcorporaties 

In 2002 werd door Aedes de eerste visitatie-organisatie ‘Raeflex’ opgericht. In eerste instantie waren 

deze visitaties vrijwillig, niet openbaar en gericht op het beleidsproces, bedrijfsproces, maatschappelijke 

prestaties en de samenwerkingsrelatie met stakeholders (Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012, p. 7). 

Doordat de visitaties niet openbaar waren, lag het resultaat met name in leren door een extern oordeel. 

In de periode 2003-2007 werd naar een systeem toegewerkt waarin visitaties een verplichtend en 

openbaar karakter kregen. In 2005 werd daartoe de ‘Auditraad’ gevormd. Deze Auditraad wenste te 

komen tot een stelsel van onafhankelijke en gezaghebbende maatschappelijke visitaties dat verder moest 

gaan dan vrijblijvende zelfregulering, maar niet moest doorschieten naar overheidstoezicht. De 
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Auditraad zag voordelen van minder vrijblijvendheid en vond dat de visitaties ook moesten gaan dienen 

als extern verantwoordingsinstrument en niet enkel als leerinstrument. De toetsing zou zodoende meer 

moeten gaan om resultaten dan om het proces. Tijdens de visitaties moesten corporaties daarom laten 

zien wat er van hun plannen terecht was gekomen, hoe ze hun geld inzetten en hoe ze verankerd waren 

in de samenleving (Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012, pp. 8-9). Zo verschoven de doelen en daarmee 

de normen naar een meer extern instrument.  

In 2007 werd door diezelfde Auditraad het visitatiesysteem ontwikkeld dat de basis vormt voor 

het huidige systeem (Auditraad, 2008 in SVWN Jaarverslag, 2016). Er werd toen bewust gekozen voor 

de term maatschappelijke visitaties, omdat de maatschappelijke prestaties de kern vormden van de 

visitatie en de term tevens verwees naar de gewenste rol voor de belanghebbenden. De maatschappelijke 

prestaties gaat naast het zorgen voor voldoende woningen, om de meerwaarde die de corporaties 

toevoegen aan de maatschappij in bijvoorbeeld leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast 

werd besloten om de visitatierapporten te openbaren, een marktmodel in te stellen met geaccrediteerde 

bureaus die de visitaties uitvoeren en een onafhankelijke instantie voor het borgen van het visitatiestelsel 

te benoemen. Aedes nam in de Governancecode van 2007 de visitaties op als een verplichting. Dit 

betekende dat elke corporatie die aangesloten was bij Aedes zich verplichtte om eenmaal per vier jaar 

een visitatie uit te laten voeren. 

 

2.3.2 De ontwikkeling sinds de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 

Op 1 juli 2009 werd een nieuwe onafhankelijke organisatie opgericht om de taken te coördineren: 

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) (Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012, pp. 

7-12). Dit werd besloten door het ministerie (van Wonen, Wijken en Integratie), de VNG, Aedes, de 

Nederlandse Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Het 

initiatief kwam daarmee zowel vanuit ‘de overheid’ als vanuit de verenigde woningcorporaties, huurders 

en toezichthouders en daarmee ‘uit het veld’. SVWN draagt sinds dat moment het doel een onafhankelijk 

stelsel van visitaties voor woningcorporaties te ontwikkelen en beheren. SVWN zorgt zodoende voor 

een passende visitatiemethodiek, voor de accreditatie van bureaus die de visitaties mogen uitvoeren en 

voor de publicatie van visitatierapporten (website SVWN, over SVWN).  

In 2011 werd na wat bezwaren vanuit de sector een adviescommissie ingesteld door Aedes om 

te onderzoeken waar de visitaties voor zouden moeten dienen. Onder de titel ‘Leren door 

Verantwoorden’ kwam naar voren dat er steeds minder ruimte was voor het leren dat bij eerdere 

visitaties wel meer aan bod kwam. Daarnaast zouden de kwalitatieve aspecten een grotere rol moeten 

spelen (Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012, pp. 41-42). Mede hierom ontwikkelde SVWN de 

(huidige) methodiek 5.0 waarin het leren weer meer centraal staat. Zo verschoven de 

verantwoordingsdoelen opnieuw en ontstond er een nieuwe balans tussen verantwoorden en leren.  

Zoals eerder beschreven zijn visitaties sinds de herziene Woningwet van 2015 wettelijk 

verplicht; daarvoor waren de visitaties al wel verplicht voor leden van Aedes en de VTW. Visitatie is 
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nu, naast de Aedes Governancecode, opgenomen in de Woningwet. De minister heeft SVWN 

aangewezen als onafhankelijke instantie voor de visitaties. Dat betekent dat SVWN wordt erkend als 

een door de minister aangewezen privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat openbaar gezag heeft. 

In dat kader is SVWN belast met het aanwijzen van instanties die de visitaties mogen uitvoeren. Dit 

doet SVWN door een systeem van accreditatie (website SVWN, organisatie; SVWN, 2015). Door deze 

verplichtstelling en het veranderde toezichtstelsel wordt actief nagedacht over de gewenste toekomstige 

inrichting van het visitatie instrument. Zo voert SVWN enkele experimenten uit om te onderzoeken hoe 

de betrokkenheid van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden van corporaties bij visitaties 

versterkt kan worden (website SVWN, experimenten).  Dit laat zien dat SVWN en (enkele) 

woningcorporaties zoekende zijn naar een geschikte vorm voor visitaties in de huidige tijd. Te 

verwachten is dat de beoordelingsnormen dus zullen blijven bewegen, zeker ook in deze onzekere tijd 

sinds Woningwet. Precies dat maakt het interessant, en relevant, om de visitaties in de 

woningcorporatiesector te onderzoeken.  

 

2.4 Conclusie 
Woningcorporaties en het visitatie-instrument hebben door de tijd heen veranderlijke doelen en rollen 

gekend. Woningcorporaties begonnen als particuliere initiatieven los van de overheid, zijn toen 

verstatelijkt tot toegelaten instellingen, vervolgens geliberaliseerd naar de markt en balanceren sinds de 

herziene Woningwet tussen hun privaatrechtelijke vorm op de markt en de strenge regels, eisen en 

toezicht vanuit de overheid. Ze hebben te maken met wisselende bewegingen van autonomie en sturing 

door de overheid. Daarnaast is er sprake van verschuivende verwachtingen over hun rol in de 

maatschappij. Deze ontwikkeling kan gesimplificeerd worden weergegeven in onderstaande figuur.  

Figuur 2. Ruwe weergave van de beweging van woningcorporaties tussen overheid, samenleving en markt. 

 

De tijd na een nieuwe wet of ‘operatie’ is altijd onzeker, omdat op zoek moet worden gegaan naar de 

nieuwe functie of rol van corporaties binnen de sector (Olsen, 2017). Deze zoektocht kost tijd, waardoor 

het soms lang duurt voordat het gewenste beleid ook wordt geïmplementeerd. Na de bruteringsoperatie 

moest bijvoorbeeld lang worden gewacht voordat de gewenste zelfregulering tot stand kwam.  
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Met de verschoven conceptie van woningcorporaties, is de verantwoording mee veranderd. Dit 

geldt zowel voor de mate van verantwoording, als ook voor de vormen die verantwoording en toezicht 

door de tijd hebben aangenomen. Ook bij het visitatie-instrument zijn verschuivende verantwoordings-

doelen en -normen waar te nemen. Zo hebben rondom het visitatie-instrument stabiele en onzekere 

periodes elkaar eveneens afgewisseld, waarbij telkens is gezocht naar een nieuwe rolconceptie ervn (in 

lijn met Olsen, 2017). Visitaties begonnen bij Raeflex als een vrijwillig en niet openbaar instrument met 

het voornaamste doel om intern te leren. Tijdens het beheer onder de Auditraad en SVWN, ontwikkelden 

de visitaties zich tot een instrument dat ook bedoeld was om externe verantwoording af te kunnen 

leggen. Daarin werd gezocht naar een balans tussen verantwoorden en leren (Van Bortel, Hoekstra & 

Elsinga, 2012). Door de wettelijke verplichting sinds de herziene Woningwet en de nieuwe rol van 

visitaties in het toezicht van de Aw, bevinden de visitaties zich nu opnieuw in een onzekere tijd. Deze 

onzekere tijd vergroot het belang van dit onderzoek, dat inzicht zal verschaffen in de bijdragen van 

visitaties bij woningcorporaties.  

Nu we weten hoe de visitaties zich hebben ontwikkeld, gaat het volgende hoofdstuk in op de 

theorie over verantwoordingsinstrumenten en op perspectieven om een verantwoordingsinstrument te 

beoordelen. Hiermee kunnen we in het vervolg van de scriptie evalueren aan welke doelen de visitaties 

in de huidige onzekere tijd bijdragen.  
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3. THEORETISCH KADER 
Dit hoofdstuk presenteert de academische literatuur die gebruikt zal worden om de visitaties als 

verantwoordingsarrangement te beoordelen. In het beschrijvende kader (3.1) zal worden ingegaan op de 

complexiteit rondom het concept verantwoording. Daarna wordt de definitie die wordt gehanteerd in de 

huidige scriptie uitgelegd en worden de verschillende manieren om verantwoording te classificeren 

uiteengezet. Vervolgens wordt het normatieve kader (3.2) gepresenteerd waarin drie 

beoordelingsperspectieven theoretisch worden uitgewerkt. Het hoofdstuk sluit af met een 

samenvattende conclusie (3.3). 

 

3.1 Publieke verantwoording: beschrijvend kader 

3.1.1 Definitie 

De visitaties bij woningcorporaties worden onderzocht vanuit het theoretische perspectief van 

verantwoording. Verantwoording en haar Engelstalige variant ‘accountability’ zijn zeer complexe 

begrippen. Iedereen heeft er wel een gevoel bij, maar ze zijn lastig te definiëren (Mulgan, 2000; Behn, 

2001; Pollitt & Hupe, 2011). Dit komt met name doordat de definities in de afgelopen decennia 

langzaam zijn verschoven en verbreed (Erkkilä, 2007). Ondertussen is verantwoording een “ever-

expanding concept” (Mulgan, 2000; Bovens, 2010). Verantwoording wordt daardoor vaak verward met, 

of als synoniem gebruikt van, begrippen die ofwel linguïstisch nauw overeenkomen of die in de praktijk 

soms worden gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Pollitt en Hupe (2011) spreken in dit verband over 

verantwoording als een ‘magisch concept’. Dit betekent dat verantwoording een heel breed concept is 

waarvoor auteurs verschillende, soms conflicterende, definities hanteren. Daarnaast hebben magische 

concepten een uitgesproken positieve connotatie en worden ze universeel gebruikt (p. 643). Hierbij 

benadrukken Pollitt en Hupe (2011) dat specifiek het concept verantwoording de afgelopen twee 

decennia een expansie in betekenissen en populariteit heeft gekend (p. 648).  

De meer traditionele noties van verantwoording starten vanuit de principaal-agent relatie. Het 

centrale idee is dat wanneer de macht van besluitvorming (of eventueel uitvoering) wordt overgedragen 

van een principaal naar een agent, er een mechanisme moet zijn om de agent verantwoordelijk te houden 

voor zijn of haar beslissingen (Lindberg, 2013, p. 103). Op macroniveau zijn de burgers de principaal 

en dragen zij hun besluitvormingsmacht over aan de volksvertegenwoordigers als agent. Daarom moet 

de volksvertegenwoordiging verantwoording afleggen over hun beslissingen aan de burgers. 

Verantwoording is daarmee een sociaal mechanisme of proces van het ter verantwoording worden 

geroepen door een ander over je acties (Mulgan, 2000; Erkkilä, 2007). Hierbij staan een paar kenmerken 

centraal. Allereerst wordt verantwoording afgelegd aan een externe partij, wat vaak een forum wordt 

genoemd. Daarnaast komt er autoriteit bij kijken; het forum heeft autoriteit over de partij die 

verantwoording moet afleggen. Het begrip verantwoording gaat meer traditioneel zodoende over een 

relatie tussen een actor en een forum, waarbij de actor verplichtingen heeft naar het forum en het forum 
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bepaalde rechten en bevoegdheden heeft (Mulgan, 2000; Bovens & Schillemans, 2009, p. 20; Bovens, 

2010, p. 951).  

Deze traditionele definitie is in sommige duidingen verbreed met verwante concepten zoals 

transparantie, verantwoordelijkheid, responsiviteit, verantwoord gedrag en controle (Mulgan, 2000; 

Willems & Van Dooren, 2012). In de huidige scriptie wordt verantwoording juist afgezet tegenover deze 

concepten. Verantwoording is in die zin iets anders dan verantwoordelijkheid, dat gaat over wie 

bepaalde taken of verplichtingen draagt. Het is ook niet verantwoord handelen: deugdelijk of ‘goed’ 

handelen (Bovens, 2010). Transparantie kan een belangrijke conditie van verantwoording zijn, maar 

omvat niet het hele proces van verantwoording (Mulgan, 2003; Politt & Hupe, 2011). Ook het 

controleren van instituties of het responsief zijn naar burgers of betrokkenen zijn activiteiten die nauw 

verwantschap hebben met verantwoording, maar net een andere connotatie dragen (Mulgan, 2000).  

In deze scriptie wordt dan ook de traditionele, nauwere definitie van verantwoording 

gehanteerd. Hierin wordt aangesloten bij verscheidene auteurs, waaronder Mulgan (2000). Hij heeft 

benadrukt dat de meeste uitbreidingen van de definitie meer gezien kunnen worden als 

wetenschappelijke creaties dan als het resultaat van verschuivingen in het praktische gebruik (p. 571). 

Daarnaast kan een te grote verbreding van het begrip ertoe leiden dat de betekenis wordt uitgehold en 

een leeg concept overblijft, waarmee niet meer precies kan worden aangegeven wat wordt bedoeld. 

Specifieker ga ik in deze scriptie daarom uit van de definitie van Bovens en Schillemans (2009, p. 20): 

“Er is sprake van verantwoording wanneer er een relatie is tussen een actor en een 

forum, waarbij de actor zich verplicht voelt om informatie en uitleg te geven over zijn 

optreden, het forum nadere vragen kan stellen, een oordeel uit kan spreken en dit 

oordeel consequenties kan hebben voor de actor.” 

Deze definitie is gekozen als handvat, omdat het ten eerste valt onder de nauwe benadering van 

verantwoording die ik wens te hanteren. Ten tweede zorgt het voor een constante invalshoek, omdat de 

normatieve perspectieven ten aanzien van verantwoording grotendeels op dezelfde auteurs worden 

gebaseerd.   

Als we deze definitie toepassen op de visitaties bij woningcorporaties, kunnen we eenvoudig 

stellen dat de woningcorporaties de actor zijn. Het forum is degene aan wie de corporaties 

verantwoording af moeten leggen met de visitaties. Dit zijn heel direct de visitatiecommissies, maar 

indirect ook SVWN, de Autoriteit Woningcorporaties waar de rapporten heen gestuurd moeten worden 

en de minister. Aangezien bij visitaties het ook gaat om maatschappelijke verantwoording en de 

rapporten hierom openbaar worden gemaakt, kan ook de maatschappij worden gezien als een forum. Dit 

illustreert de complexiteit van de toepassing van de definitie en van verantwoording als concept. Vaak 

is er namelijk dus sprake van meerdere fora, zelfs binnen één verantwoordingsarrangement. Philp (2009) 

benadrukte dat al door te stellen dat “A is accountable with respect to M when some individual, body or 

institution Y, can require A to inform and explain/justify his or her conduct with respect to M” (p. 32). 
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Dit is in het licht van de visitaties dus een relevante toevoeging aan de gehanteerde definitie van Bovens 

en Schillemans (2009).  

Vanuit de definitie van Bovens en Schillemans (2009) kan publieke verantwoording in drie 

analytisch te onderscheiden fases worden ingedeeld. Deze fases zijn alle drie noodzakelijk om te kunnen 

spreken van een verantwoordingsrelatie. 

Ten eerste de informatiefase: de actor verstrekt informatie aan het forum over zijn optreden of 

uitvoering van de taken.  

In de tweede fase, de debatfase, heeft de informatie ertoe geleid dat het forum aan de actor 

vragen stelt en debatteert over de informatie en de evaluatie ervan. In deze fase is een sleutelrol 

weggelegd voor het verklaren en ‘rechtvaardigen’ van de gegeven informatie (Mulgan, 2000, p. 569).  

In de derde oordeelsfase kan het forum iets goed-, of afkeuren en/of tot een positief of negatief 

oordeel komen (Bovens & Schillemans, 2009, p. 21). Aan een oordeel kunnen ook consequenties 

verbonden zijn. In het academische debat is er nog geen volledige overeenstemming of de mogelijkheid 

van sancties noodzakelijk is voor een verantwoordingsrelatie (Bovens, 2010, p. 952). Ik ga hierin mee 

met Bovens (2010): de mogelijkheid van consequenties, een neutrale vorm voor sancties, is een vereiste 

in een verantwoordingsmechanisme, omdat dat betekent dat de actor aansprakelijk kan worden gesteld 

voor de taken of verplichtingen waar hij verantwoordelijk voor is. Wel is het hierbij belangrijk dat de 

consequenties ook impliciet of indirect kunnen zijn: een slechte evaluatie die wordt geopenbaard, wordt 

vaak als een sanctie ervaren (Bovens & Schillemans, 2009, p. 22) en sommige procedures leiden indirect 

tot sancties via het justitiesysteem (Mulgan, 2003). Behn (2001) benadrukt dat met name deze fase voor 

de actor centraal staat: “for those whom we want to hold accountable, accountability means 

punishment” (p. 3).  

Deze fases komen vrij nauw overeen met de elementen die andere auteurs, die vanuit de nauwe 

definitie starten, hebben onderscheiden. Davies (2001) noemt als belangrijkste elementen het zetten van 

standaarden; het verkrijgen van een beschrijvend verslag en informatie; het beoordelen van de 

informatie; en het kiezen over de consequenties (Davies in Fisher, 2004, p. 497). Mulgan (2000) 

onderschrijft als kenmerken dat de verantwoording plaatsvindt aan een externe partij; dat er sociale 

interactie en uitwisseling is tussen de actor die uitleg geeft en het forum dat vragen stelt; en dat het 

forum sancties kan uitdelen (p. 555).   

In het huidige onderzoek is als laatste aspect van de definitie belangrijk te benoemen dat het 

specifiek gaat om publieke verantwoording. Verantwoording wordt publieke verantwoording wanneer 

deze is gericht op “organisaties die publieke middelen besteden of publieke bevoegdheden uitoefenen, 

deze verantwoording publiek wordt gemaakt en plaatsvindt vanuit het perspectief van de publieke zaak” 

(Bovens & Schillemans, 2009, p. 24). Specifiek publieke verantwoording is een essentieel onderdeel 

van onze democratische rechtsstaat om te waarborgen dat de publieke middelen juist besteed worden en 

publieke taken zo goed mogelijk worden volbracht (Behn, 2001).  
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Daarnaast is het voor het huidige onderzoek belangrijk dat we verantwoording bestuderen in 

een onzekere periode (Olsen, 2017) waarin voor visitaties gezocht wordt naar een passende rol. 

Onzekere periodes verklaart Olsen (2017) als “transformative periodes, with unsettled orders, when the 

major institutions and their purpose, organization, and role are challenged” (p. 27). Tijdens dergelijke 

periodes zijn de verantwoordingsrelaties en -processen meer controversieel en dynamisch. Er zijn dan 

conflicterende interpretaties over de rolconcepties, de normatieve standaarden en het is ingewikkeld om 

vast te stellen hoe instituties hebben gepresteerd (p. 32). Dit betekent dat er ook tegenstrijdige 

verwachtingen zijn met betrekking tot de verantwoordingsmechanismes die hen moeten ‘controleren’ 

en verantwoording vaak sterk verschuift in een dergelijke periode.  

 

3.1.2 Classificatie 

Binnen het concept publieke verantwoording kunnen we onderscheid maken tussen verschillende 

vormen van verantwoording. In andere woorden: er zijn verschillende manieren hoe ‘organisaties die 

publieke middelen besteden of publieke bevoegdheden uitoefenen’ verantwoording afleggen. Er zijn 

vele classificaties om dit onderscheid te kunnen maken. Zo heeft Lindberg (2013) in een literatuurreview 

100 verschillende ‘sub-types’ ontdekt (p. 204) en heeft Fisher (2004) al benadrukt dat de literatuur over 

verantwoording vooral leest als een gids van alle verschillende soorten (p. 497).  

Hoewel er wellicht geen 100 verschillende subtypes nodig zijn, is het wel belangrijk om een 

onderscheid tussen de verschillende typen verantwoording te maken. Met elke vorm gaan namelijk ook 

verschillende normen en regels gepaard en daarom zijn er ook verschillen in hoe ze beoordeeld moeten 

worden (Bovens, 2007). Daarnaast helpt het identificeren van de vorm van verantwoording bij het 

verbeteren van het verantwoordingsmechanisme (Fisher, 2004). In lijn met Bovens en Schillemans 

(2009) zijn drie lijnen te onderscheiden waarlangs het onderscheid in types kan worden gemaakt. Zij 

kijken naar de aard van het forum, de aard van het optreden en de aard van de relatie (pp. 26-29).  

De aard van het forum gaat om de vraag aan wie verantwoording wordt afgelegd. Op basis 

hiervan zijn de meeste typologieën gebaseerd (b.v. Romzek & Dubnick, 1987; Ranson, 2003; Erkkilä, 

2007; Willems & Van Dooren, 2012). In het algemeen zijn er vijf vormen te onderscheiden: politieke 

verantwoording aan volksvertegenwoordigers of politieke partijen, juridische verantwoording aan 

rechtbanken, administratieve verantwoording aan financiële of bestuurlijke toezichthouders zoals 

rekenkamers, inspecties of onafhankelijke autoriteiten, professionele verantwoording aan vakgenoten 

via tuchtrechtspraak of visitatiecommissies en maatschappelijke verantwoording aan belangengroepen, 

burgers en andere stakeholders (Bovens & Schillemans, 2009). Erkkilä (2007) beargumenteert dat met 

name mechanismes van professionele verantwoording steeds belangrijker zijn geworden door de 

vergrote complexiteit van overheidstaken. Deze indeling van vijf subtypes is door vele auteurs op een 

soortgelijke manier gebruikt, waarbij soms andere benamingen worden gebruikt of vormen worden 

samengenomen. Een compleet overzicht van de subtypes door verschillende auteurs kan worden 

gevonden in Willems en Van Dooren (2012, p. 1020).  
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De aard van het optreden gaat om de vraag waarover verantwoording moet worden afgelegd. 

Hoewel de precieze invulling hiervan heel context-specifiek is, kan wel een onderscheid worden 

gemaakt tussen financiële, procesmatige of beleidsmatige verantwoording (Bovens & Schillemans, 

2009). Dit onderscheid overlapt grotendeels met Behn (2001), die differentieert tussen verantwoording 

over financiën, verantwoording over redelijkheid en verantwoording over prestaties (p. 6).  

De aard van de relatie gaat primair over waarom de actor besluit verantwoording af te leggen. 

Verticale verantwoording is de meer traditionele vorm van verantwoording waarbij er sprake is van 

formele macht van het forum over de actor, bijvoorbeeld door een hiërarchische relatie. Dit is meestal 

het geval bij politieke of juridische verantwoording. Sommige auteurs maken binnen ‘verticale 

verantwoording’ ook nog onderscheid tussen opwaartse en neerwaartse verantwoording (b.v. Scott, 

2000) Bij horizontale verantwoording wordt verantwoording afgelegd op basis van vrijwilligheid en is 

er geen hiërarchische relatie3. Ook kan er sprake zijn van diagonale verantwoording, wat inhoudt dat 

een tussenpersoon belast is met toezicht of controle op het handelen. Dit is meestal bij administratieve 

verantwoording het geval.  

In steeds meer gevallen worden verscheidene van de bovenstaande types verantwoording 

gecombineerd bij één actor. De wens om verantwoording te versterken en verbreden, komt meestal als 

gevolg van politieke, economische of sociale crises met het doel een crisis in de toekomst te kunnen 

voorkomen (Romzek, 2000; Olsen, 2017, p. 30). Als resultaat daarvan hebben we te maken met een 

“verweving van een dik web van meerdere, overlappende verantwoordingsrelaties waarbinnen 

openbare bestuurders werken” (Romzek, 2000, p. 23). Dit kan enerzijds leiden tot conflicterende 

vraagstukken en verwachtingen van de diverse verantwoordingsfora. Aan de andere kant kan 

meervoudige verantwoording er ook juist voor zorgen dat bepaalde doelen van verantwoording beter 

worden gehaald (Willems & Van Dooren, 2012). Zoals Mulgan (2003) hierover opmerkt: “A circle of 

spotlights uncovers more than is revealed by a single spotlight, however strong that single light may 

be” (p. 219). Dit sluit ook aan bij Scott’s model van ‘redundantie’ (2000) dat stelt dat overlappende 

verantwoordingsmechanismes de centrale plaats van één arrangement reduceren en zo gezamenlijk beter 

onheil kunnen voorkomen (pp. 52-53).  

 

3.2 Publieke verantwoording: normatief kader 
Een van de kerneigenschappen van een ‘magisch concept’, zoals verantwoording, is dat het een zeer 

positieve connotatie kent (Pollitt & Hupe, 2011). Dit sluit ook aan bij het idee van “nobody can be 

against it” (Bovens, 2005, p. 182). Verantwoording zorgt namelijk in eerste instantie voor een betere 

controle op de besteding van publiek geld en de uitvoering van de publieke taak en kan nog andere 

                                                        
3 Voor de volledigheid is het belangrijk te benoemen dat bij dit onderscheid het concept horizontale verantwoording iets afwijkt 
van O’Donnell, aan wie het begrip nauw verbonden is. Horizontale verantwoording betekent voor hem dat nationale 
instellingen, die geen hiërarchische relatie tot elkaar hebben, elkaar moeten controleren en waar nodig moeten kunnen 
bestraffen (O’Donnell, 1998, p. 113; p. 119).  
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positieve resultaten hebben (Bovens, 2005; Willems & Van Dooren, 2012). Toch is belangrijk eveneens 

te benoemen dat (publieke) verantwoording negatieve kanten en kosten kent. Zo spreken auteurs over 

het verantwoordingsdilemma: verantwoording gefocust op het proces is moeilijk verenigbaar met 

verantwoording gefocust op resultaten. Daardoor kan verantwoording van het proces leiden tot 

verlaagde innovatie, creativiteit en dus tot minder goed presteren (Behn, 2001). Andere auteurs spreken 

over een verantwoordingsparadox van te veel verantwoording, een verantwoordingsvalkuil en een 

verantwoordingscrisis (zie Willems & Van Dooren, 2011). Dit maakt het belangrijk om verantwoording 

niet alleen maar toe te juichen, maar ook kritisch te evalueren. Hierbij gaat het om de vraag of het 

verantwoordingsinstrument voldoet aan de gewenste functies en of de kosten van de (additionele) 

verantwoording niet de baten overtreffen (Pollitt & Hupe, 2011).  Deze evaluatie is met name van belang 

in het licht van de ‘unsettled order’ waarin woningcorporaties en het verantwoordings- en toezichtstelsel 

zich bevinden, omdat er daardoor sprake is van tegenstrijdige en verschuivende verwachtingen van het 

verantwoordingsarrangement (Olsen, 2017).  

Om verantwoordingsarrangementen te kunnen evalueren zijn normatieve perspectieven nodig 

(Bovens, 2007). Deze normatieve perspectieven starten in essentie vanuit de functies of doelen van 

verantwoording. Ze beginnen namelijk met de vraag ‘Waar dient (deze) verantwoording voor?’, om 

vervolgens te kunnen analyseren of de verantwoording dat ook behaalt. De functies of doelen bepalen 

zodoende welke perspectieven nodig zijn voor de beoordeling van het verantwoordingsarrangement. 

Soms is het doel van de verantwoording niet altijd op voorhand duidelijk, omdat de 

verantwoordingsnormen en –doelen van een mechanisme door de tijd heen sterk kunnen verschuiven. 

Ook dan kunnen de perspectieven nuttig zijn om te controleren of aan bepaalde doelen wordt voldaan 

en om juist scherper te krijgen waarvoor het instrument dient. 

Over de functies, waarden of doelen die verantwoordingsarrangementen kunnen hebben, zijn 

verschillende classificaties beschikbaar (zie Willems & Van Dooren, 2012). Zo onderscheidt Scott 

(2000) economische waarden, procedurele- en sociale waarden, en zekerheid- en veiligheidswaarden. 

In de ogen van Aucoin en Heintzman (2000) zijn de functies van verantwoording controle op de macht 

van de staat; verzekering naar burgers, rechters en regering; en continue verbetering (p. 45).  

Bovens en Schillemans (2009) hebben een model ontwikkeld waarin ze tot vier evaluatieve 

perspectieven komen om verantwoording te analyseren. Het model, dat voortborduurt op het model van 

Bovens en ’t Hart (2005), kan worden gezien als een categorisering van de meeste (enkelvoudige) 

functies van verantwoording die uit eerdere studies naar voren zijn gekomen (Schillemans, 2007, p. 83). 

Vanuit hun democratische perspectief is de democratische fundering van de uitoefening van de publieke 

taak van belang. Bij het rechtsstatelijk perspectief staat het vermijden van machtsmisbruik centraal. Het 

cybernetische perspectief ziet verantwoording als de belangrijkste manier om te blijven leren.  Ten slotte 

is er het bestuurlijke perspectief waarbij het versterken van de legitimiteit van het openbaar bestuur en 

het vertrouwen van burgers belangrijke doelen zijn (Bovens & ’t Hart, 2005; Bovens, 2007; Schillemans 

2007; Bovens & Schillemans, 2009). De evaluatieve perspectieven uit het model van Bovens en 
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Schillemans (2009) dienen dus om te controleren in hoeverre een verantwoordingsarrangement 

‘voldoet’ aan de onderscheidde functies. 

Zoals uiteengezet in de inleiding worden binnen deze scriptie het rechtsstatelijke perspectief en 

het cybernetische perspectief van belang geacht. Daarnaast wordt als derde normatieve perspectief het 

publieke waarde perspectief toegevoegd. De eerste twee perspectieven worden voornamelijk uitgewerkt 

vanuit Bovens en Schillemans (2009) en het publieke waarde perspectief met name vanuit Moore (1995; 

2013) en Van de Noort, Douglas en Van der Torre (2017). Deze drie perspectieven zijn geselecteerd, 

omdat wordt verwacht dat de visitaties bijdragen aan rechtsstatelijkheid, de leerpotentie en aan publieke 

waarde van woningcorporaties. Er is bewust gekozen om het democratische en bestuurlijke perspectief 

niet mee te nemen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de democratische fundering en het versterken 

van het vertrouwen van burgers niet naar voren komen als expliciete doelen of functies van de visitaties. 

Dit betekent niet dat visitaties hier niet aan zullen of kunnen bijdragen, maar dat de beoordeling hieruit 

op dit moment minder relevant is. Daardoor zullen betrokkenen zich waarschijnlijk minder bewust zijn 

van de ontwikkeling binnen deze twee perspectieven en de bijpassende indicatoren. Ook vraagt het 

meten van de verandering in het vertrouwen van burgers om een andere methode dan die in het huidige 

onderzoek gehanteerd wordt4.  

 

3.2.1 Rechtsstatelijk perspectief 

Vanuit het rechtsstatelijk perspectief5 heeft publieke verantwoording als doel voorkomen dat een te 

machtige actor alles kan bepalen. Dit geldt zowel voor een gekozen leider als voor een uitvoerende of 

ambtelijke macht. Het perspectief komt voort uit de rechtsstatelijke traditie waarin het individu moet 

worden beschermd tegen de overheid door voldoende tegenmacht te organiseren en te zorgen voor 

controle binnen en tussen staatsmachten (O’Donnell, 1998, p. 119). Door de organisatie van deze 

‘checks-and-balances’ wordt beoogd een dynamisch evenwicht te creëren tussen verschillende machten 

en machtsmisbruik bij de uitvoerende macht tegen te gaan (Behn, 2001; Bovens, Schillemans & ’t Hart, 

2008; Bovens & Schillemans, 2009). Om dit te realiseren, moet een controlerend orgaan voldoende 

macht hebben om verantwoording te eisen, want dan kan de eis om verantwoording ook dienen als een 

vorm van tegenmacht. Dit past bij het beeld dat verantwoording dient om overheidsmacht te controleren 

en beperken (Mulgan, 2000, p. 563).  

Inhoudelijk moet dan verantwoording worden afgelegd over de effectiviteit en behoorlijkheid 

van het proces aan een onafhankelijk controlerend forum zoals een visitatiecommissie (Fisher, 2004). 

De woningcorporatie moet dan kunnen bewijzen dat ze behoorlijk gebruik maakt van publiek geld en 

de burgers waarmee ze te maken heeft, eerlijk behandelt (Behn, 2001, p. 9). Simpel gezegd betekent dit 

                                                        
4 Dat zou vragen om een meer kwantitatief onderzoek (vanwege de schaalgrootte) onder burgers. In het huidige onderzoek is 
gekozen voor een kwalitatief onderzoek onder de actoren die direct met de visitaties te maken hebben.  
5 Dit perspectief wordt ook ‘constitutioneel’ perspectief genoemd. 
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dat de corporatie aan de onafhankelijke visitatiecommissie moet laten zien dat het zich ‘houdt aan de 

wetten en regels’ en binnen de wettelijke grenzen acteert. Anders zijn er namelijk meer risico’s op 

onbehoorlijk bestuur of corruptie (Bovens & Schillemans, 2009). Hiervoor is het belangrijk dat de 

visitatiecommissie, als het forum, werkt met strikte beoordelingskaders. Daarnaast moet het 

sanctionerende bevoegdheden hebben om afwijkend gedrag bij woningcorporaties te kunnen corrigeren 

(Schillemans, 2007, p. 85).  

Er is weinig bekend over de bijdrage van visitaties in het rechtsstatelijke perspectief. Wel is 

benadrukt dat een koppeling van de visitaties aan meer formeel toezicht, nadelen kan hebben voor het 

optimaal functioneren van visitaties (Schillemans, 2009). We hebben hier echter te maken met de 

specifieke casus van woningcorporaties. Vanwege die context is te verwachten dat binnen alle 

verantwoordingsinstrumenten het vermijden van risico’s en zorgen voor compliance met normen en 

regels belangrijk is. Hierom wordt wel een bijdrage van visitaties verwacht aan rechtsstatelijkheid. 

 

3.2.2 Cybernetisch perspectief 

Het cybernetische perspectief ziet verantwoording als de belangrijkste manier om te blijven leren, 

gedrag en beleid bij te stellen en zo uiteindelijk de effectiviteit te vergroten (Bovens & Schillemans, 

2009). Of de relatie tussen verantwoording en leren versterkend of belemmerend is, is een blijvend 

wetenschappelijk debat (zie b.v. Schillemans & Smulders, 2016). Het cybernetische perspectief gaat 

duidelijk uit van een positieve relatie tussen beide concepten, omdat publieke verantwoording publieke 

organisaties scherp houdt en zorgt voor verbetering van de kwaliteit van taakuitvoering (Van Montfort, 

2010). Bij dit perspectief moet verantwoording niet worden gebruikt om met ‘het vingertje te kunnen 

wijzen’, maar om het functioneren te verbeteren (Schillemans, 2007). 

Er kan worden geleerd van verantwoording doordat bestuurders worden geconfronteerd met 

informatie over hun eigen functioneren. Ze moeten dan reflecteren op het door hun uitgevoerde beleid 

en toelichten hoe daarmee om zal worden gegaan in de toekomst. Daarnaast is verantwoording, en met 

name visitatie als verantwoordingsarrangement, een van de manieren waarop feedback vanuit alle 

actoren wordt verkregen (Korsten, 2004b; Bovens, Schillemans & ’t Hart, 2008). Op basis daarvan zal 

de publieke organisatie later zelf actie kunnen ondernemen (Schillemans & Smulders, 2016), oftewel 

het geleerde in de praktijk kunnen brengen.  

Schillemans en Smulders (2016) hebben enkele condities onderzocht die kunnen bijdragen aan 

de leerpotentie van een verantwoordingsarrangement. Deze condities kunnen eveneens toegepast 

worden op visitaties. Zo is het belangrijk dat de visitaties gefocust zijn op lange termijn doelen van de 

organisatie en niet excessief gefocust zijn op controlering. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van een 

gematigd conflict- en dreigingsniveau voor sancties in de meeste situaties voor meer leren. Verder wordt 

het snelst geleerd als bestuurders en medewerkers bij woningcorporaties niet precies weten wat de 

opvattingen en normen zijn van de visitatiecommissie en er sprake is van meer ‘globale’ normen 

(Schillemans, 2009). Men evalueert dan namelijk zijn of haar eigen gedrag al preventief vanuit 
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verschillende gezichtspunten. Hierdoor heeft de visitatie al voor het plaatsvinden ervan effect op de 

kritische zelfreflectie en het leervermogen van de actoren.  

Daarnaast zijn er een aantal condities die belangrijk zijn om te waarborgen dat er inderdaad 

geleerd kan worden van visitaties. Ten eerste is er bij niet-verplichte visitaties geen stok achter de deur 

om alle conclusies op te pikken, waardoor sommige lessen makkelijk naast de gevisiteerden neer worden 

gelegd (Schillemans, 2009). Daarnaast voelen visitaties voor betrokkenen soms als een foto of 

momentopname (Korsten, 2004a, p. 309). In die gevallen voelen organisaties zich weinig gemotiveerd 

om te veranderen. Het is dan immers geen voortdurend probleem, maar enkel op het moment van de 

visitatie. Bij de visitaties moet er dus op worden gelet dat men een beeld creëert van het ‘normale’ en 

praktische handelen en niet alleen een ‘foto’ maakt of de documentatie bestudeert.   

Over het algemeen worden specifiek visitaties geroemd om hun bijdrage aan de leerpotentie van 

organisaties (Schillemans, 2007; 2009). Dit komt dus doordat ze feedback opleveren van veel partijen, 

een gezaghebbend oordeel mobiliseren en balanceren tussen verbeteren en verantwoorden (Schillemans, 

2009, p. 174). Hierom is te verwachten dat ook de visitaties bij woningcorporaties heel positief zijn te 

beoordelen in het cybernetische perspectief. Zeker aangezien dit ook als een belangrijk doel door SVWN 

wordt erkend. 

 

3.2.3 Publieke waarde perspectief 

Het publieke waarde perspectief wordt gebaseerd op Moore’s (1995) idee van ‘public value’. De 

kernboodschap hieruit is dat de focus van publieke organisaties zou moeten liggen bij het creëren van 

meerwaarde voor de samenleving (Moore, 1995). Simpel gezegd moet het in publieke organisaties niet 

enkel gaan om het leveren van publieke goederen of diensten, maar om het leveren van maatschappelijke 

prestaties (Karré & Van Montfort, 2011). In de theorie van Moore (1995) staat de strategische driehoek 

voor de creatie hiertoe centraal (zie Figuur 3). Het idee erachter is dat om publieke waarde te bereiken, 

het noodzakelijk is dat het doel of de missie helder gespecifieerd is, er voldoende gekwalificeerde 

mensen, kennis en middelen beschikbaar zijn en er draagvlak en steun is onder belanghebbenden.  

Figuur 3. Strategische driehoek Moore (1995). 
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Publieke managers kunnen nooit uit zichzelf zeker weten wat de publieke waarde is van hun organisatie, 

omdat de publieke waarde meer kan behelzen - en meestal behelst - dan een bepaalde dienst of goed 

(Moore, 1995, p. 29; Karré & Van Montfort, 2011). Hierom moet de publieke waarde worden bepaald 

door een aantal partijen samen (Geuijen, 2014). Het is een product van de interactie en het gesprek 

tussen betrokkenen. Daarbij gaat het om relevante samenwerkingspartners, maar ook om politici, 

burgers en de ‘cliënten’ voor wie je het doet (Geuijen, 2014). De visie op publieke waarde moet in 

andere woorden ook breed worden gedragen om publieke waarde te kunnen zijn. Verder is voor de 

creatie van publieke waarde nodig dat er voldoende operationele capaciteiten beschikbaar zijn.  

De focus op publieke waarde management groeit zowel wetenschappelijk als bestuurlijk 

(Hartley et al., 2017). Eerdere onderzoeken hebben echter aangestipt dat de verantwoording over 

publieke waarde management zowel praktisch als theoretisch nog niet volledig ontwikkeld is (o.a. Gains 

& Stoker, 2009; Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017). Dit komt doordat de meeste publieke 

organisaties zich moeten verantwoorden over de besteding van publiek geld en de behaalde prestaties. 

Het verantwoorden gebeurt dan vooral door het nalopen van cijfers en regels. Het creëren van publieke 

waarde gaat echter vaak om iets wat complexer en abstracter is en niet te vangen is in cijfers of regels 

(Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017). Er komen wel enkele ideeën uit de literatuur naar 

voren om verantwoording en publieke waarde te kunnen combineren. Volgens Stoker (2006) wordt 

verantwoording over publieke waarde ‘behaald’ door zowel de vaststelling van doelen, als het toezicht 

op die doelen vanuit onderhandeling tot stand te laten komen (p. 52). Aangezien onderhandeling altijd 

een proces betreft tussen verschillende actoren, geeft dit het handvat dat zowel de doelstelling van de 

organisatie als het toezicht erop gezamenlijk met betrokkenen ontwikkeld moet worden. Moore focust 

in zijn boek Recognizing Public Value (2013) op het feit dat verantwoording over publieke waarde ook 

juist kan helpen in de creatie van publieke waarde (p. 105). Dit is weergegeven in Figuur 4.  

 
Figuur 4. Publieke waarde ‘account’ draagt bij aan de creatie ervan (Bron: Moore, 2013, p. 105). 
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Van de Noort, Douglas en Van der Torre (2017) hebben uit die theorie een enigszins vergelijkbaar kader 

gevormd wat de belofte van publieke waarde voor verantwoording specificeert naar de drie hoeken. Die 

beloften zijn uiteengezet in Tabel 1. 
 Belofte publieke waarde voor verantwoording  
Waardeperspectief Focus op definitie en realisatie van maatschappelijk gewenste uitkomsten geeft gedeeld 

toetsingskader voor alle betrokken actoren  

Legitimiteitsperspectief Focus op het betrekken van alle formele en informele belanghebbenden versterkt 
draagvlak en steun voor het beleid  

Operationeel perspectief De aandacht voor alle maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan publieke waarde 
creatie vergroot de gezamenlijke slagkracht  

Tabel 1. Overzicht van theoretische beloften van publieke waarde (Bron: Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017, p. 9). 

 

Hieruit komt naar voren dat verantwoording, en dus visitaties, over publieke waarde eigenlijk om twee 

dimensies gaat. (1) Ten eerste of de visitaties gaan over de publieke waarde zoals de omgeving deze 

ziet. (2) Ten tweede of de visitaties bijdragen aan de creatie van publieke waarde. In andere woorden: 

of de beloftes van publieke waarde voor verantwoording zoals geformuleerd door Van de Noort, 

Douglas en Van der Torre (2017) worden behaald. Van de Noort, Douglas en Van der Torre (2017) 

hanteren dus een brede benadering: ze onderzoeken publieke waarde creatie en wat de rol van 

verantwoording kan zijn in het creëren van publieke waarde. In het huidige onderzoek wordt publieke 

waarde minimaler behandeld, omdat niet publieke waarde, maar verantwoording het centrale concept 

is. Er wordt dan ook onderzocht in hoeverre er verantwoording ‘over’ publieke waarde plaatsvindt, 

oftewel in hoeverre de visitaties kijken naar datgene wat de omgeving belangrijk vindt.  

 Vanuit de theorie is dus met name bekend dat het moeilijk is om te verantwoorden over publieke 

waarde (Geuijen, 2014; Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017). De visitaties bij 

woningcorporaties zijn echter specifiek gericht op het verantwoorden aan de maatschappij en een 

oordeel genereren vanuit de maatschappij. Hierom is te verwachten dat de visitaties vanuit het publieke 

waarde perspectief redelijk positief beoordeeld kunnen worden. 

 

3.2.4 Verhouding tussen de perspectieven 

Verantwoording kent altijd meerdere doelen, effecten en facetten. In dit onderzoek zijn deze doelen, 

effecten en facetten uitgelicht voor de visitaties bij woningcorporaties. Enerzijds kunnen de visitaties 

een rol spelen in het formele toezichts- en verantwoordingsstelsel om misbruik van macht tegen te gaan 

en risico’s te signaleren. Anderzijds kunnen ze een belangrijke manier zijn voor woningcorporaties om 

te leren en hun beleid te verbeteren. Maar de visitaties kunnen ook dienen ter verantwoording over 

maatschappelijke prestaties aan de omgeving. Het is dan ook belangrijk om gebruik te maken van 

meervoudige criteria en verschillende perspectieven te gebruiken in het onderzoeken van het 

verantwoordingsarrangement.  

 Daarbij kunnen verschillende perspectieven in een andere richting wijzen. Sommige kenmerken 

van een verantwoordingsarrangement kunnen namelijk bevorderlijk zijn voor het ene beoordeelde 
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aspect, maar nadelig zijn voor andere aspecten. In het huidige onderzoek is dat met name mogelijk bij 

het rechtsstatelijke en cybernetische perspectief. Zo vraagt het rechtsstatelijke perspectief om een forum 

dat acteert als een sterke tegenmacht, terwijl voor het cybernetische perspectief een gematigd 

conflictniveau van belang is, waarbij er veel ruimte is voor kritische zelfreflectie. Ook zou een nauwe 

focus op integriteit en corruptie positief beoordeeld worden vanuit het rechtsstatelijke perspectief, 

terwijl het vanuit het cybernetische perspectief gezien kan leiden tot een verminderde reflexiviteit 

(Bovens, 2007, p. 467; Bovens, Schillemans, ’t Hart, 2008, pp. 233-234). Ten slotte draagt een strikt 

beoordelingskader bij aan het rechtsstatelijke perspectief, terwijl het cybernetische perspectief vraagt 

om globale normen en het publieke waarde perspectief om normen die gezamenlijk met betrokkenen 

ontwikkeld worden. Ook dit heeft dus tegenstrijdigheden. 

 Het is daarom, meestal, niet mogelijk om binnen alle perspectieven op alle facetten ‘positief’ 

te scoren. Hier moet geen waardeoordeel aan worden gehangen, maar het laat zien dat de manier waarop 

de resultaten zich uiteindelijk tot elkaar verhouden, afhankelijk is van (impliciete) keuzes over welke 

doelen of facetten zwaarder wegen of meer aandacht krijgen bij de visitaties bij woningcorporaties.  

 

3.3 Conclusie 
Vanuit de traditionele definitie van publieke verantwoording zijn de visitaties bij woningcorporaties een 

van de publieke verantwoordingsarrangementen. Er is namelijk sprake van een sociale relatie tussen de 

woningcorporaties en hun verscheidene fora, waarbij de woningcorporatie verplicht is om informatie en 

uitleg te geven, de visitatiecommissie in een gesprek hier nadere vragen over kan stellen, via het 

visitatierapport een oordeel kan geven en dit tot consequenties kan leiden voor de corporatie. Daarnaast 

is het een vorm van publieke verantwoording, omdat woningcorporaties de publieke bevoegdheid 

hebben om te zorgen voor volkshuisvesting, de visitatierapporten publiek worden gemaakt en de 

visitaties plaatsvinden vanuit het perspectief van de publieke zaak (Bovens & Schillemans, 2009).  

De afgelopen jaren rondom corporaties kunnen worden getypeerd als een ‘crisis’. Dit maakt dat 

de corporaties zich nu bevinden in een onzekere tijd waarin het zoeken is naar de vormgeving van hun 

rol. Na een periode van crisis ontstaat daarnaast vaak de wens om verantwoording te versterken en 

verbreden (Romzek, 2000; Olsen, 2017, p. 30). Hierdoor verschuiven de verantwoordingsnormen voor 

de verschillende verantwoordingsarrangementen eveneens en is het ook voor visitaties zoeken naar hun 

nieuwe rol. Zeker omdat het groeiende aantal verantwoordingsarrangementen verscheidener is, maar 

deze soms ook overlap kennen. Het is belangrijk hier bij de evaluatie alert op te zijn, omdat de visitaties 

ook andere verantwoordingsarrangementen beïnvloeden en op die manier bepaalde doelen kunnen 

halen. Om de visitaties te kunnen beoordelen op de mate dat zij aan verschillende doelen bijdragen, zijn 

drie theoretische perspectieven geselecteerd en uitgewerkt. Dit rechtsstatelijke, cybernetische en 

publieke waarde perspectief zullen in de methodologie worden geoperationaliseerd tot meetbare criteria. 
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4. METHODOLOGIE 
Dit hoofdstuk zal uiteenzetten welke benadering (4.1) en methode (4.2) wordt gehanteerd om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Daarna zullen de theoretische perspectieven worden 

geoperationaliseerd tot criteria die te onderzoeken zijn (4.3) en wordt gereflecteerd op de gehanteerde 

methodiek (4.4).  

 

4.1 Onderzoeksbenadering 
In deze scriptie is een kwalitatieve onderzoeksbenadering gehanteerd. Deze benadering is gekozen 

omdat we te maken hebben met een complex en veranderlijk fenomeen, namelijk de verantwoording 

van woningcorporaties via visitaties (Boeije, 2016, p. 32). Daarnaast sluit dit het beste aan bij de 

doelstelling van deze scriptie. ‘Evaluatie’ is namelijk het belangrijkste doel (Van Thiel, 2007, p. 24). 

Het is geen traditioneel evaluatieonderzoek, waarin wordt nagegaan of een bepaald beleid de beoogde 

doelstellingen heeft gehaald, maar er wordt wel vanuit normatieve criteria ‘gecontroleerd’ hoe de 

visitaties functioneren. Evaluatie als onderzoeksdoel vraagt om een diepgaande benadering in de 

werking van het visitatiearrangement “met de nadruk op betekenissen […] en gezichtspunten van alle 

betrokkenen” (Boeije, 2016, p. 22). Hierom is een kwalitatieve onderzoeksbenadering de gewenste 

benadering. 

 

4.2 Onderzoeksmethode 
Om de drie deelvragen, en zo de hoofdvraag, te kunnen beantwoorden, worden verschillende data 

gebruikt. Het hanteren van verschillenden databronnen voor dezelfde vraag bewerkstelligt een 

triangulatie van bronnen (Van Thiel, 2007). Dit is belangrijk om te kunnen waarborgen dat tot zo 

betrouwbaar mogelijke conclusies wordt gekomen. In het huidige onderzoek is zowel meer generieke 

data verzameld over de praktijk van de visitaties bij woningcorporaties als meer specifieke data voor 

acht verschillende woningcorporaties. Dit heeft plaatsgevonden via documentanalyse en interviews. 

Eerst wordt de selectie van visitaties in casus van de woningcorporatiesector besproken, daarna wordt 

ingegaan op de dataverzameling en ten slotte wordt de respondentenselectie uiteengezet.  

 

4.2.1 Casus selectie 

In deze scriptie worden de visitaties bij woningcorporaties onderzocht. Er is bewust gekozen voor een 

focus op één enkele sector. Dit maakt het mogelijk de visitaties tot in detail te analyseren en een 

beoordeling te geven over de bijdrage die de visitaties specifiek in één sector behalen in plaats van een 

meer algemene beoordeling over visitaties. Hierdoor kunnen ook concretere handvatten worden 

geboden voor de verdere ontwikkeling van visitaties.  
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Daarnaast is met redenen specifiek gekozen voor een focus op de woningcorporatiesector. 

Allereerst is binnen deze sector en binnen het visitatiestelsel rondom de woningcorporatiesector sprake 

van een ‘unsettled order’. Deze onzekere tijd en nieuwe dynamiek maakt het interessant en relevant om 

een onderzoek te doen naar de visitaties bij woningcorporaties waarvoor nog wordt gezocht naar een 

geschikte rol. Dit onderzoek kan door de specifieke focus hieraan bijdragen. Daarnaast kunnen ook 

algemene inzichten worden opgedaan over verantwoording in een ‘unsettled order’.  

 

4.2.2 Dataverzameling 

Documentenanalyse 

Het zoeken van documenten die er ‘gewoon al zijn’ is een vorm van dataverzameling die vaker wordt 

gehanteerd binnen kwalitatief onderzoek (Bryman, 2012, p. 543). Op deze documenten kan vervolgens 

een inhoudsanalyse worden uitgevoerd om eerste inzichten te verkrijgen in de deelvragen.  

Welke documenten per criterium zijn gebruikt, wordt besproken in de operationalisering (4.3). 

In ieder geval zijn voor de acht woningcorporaties het visitatierapport en het position paper van de 

woningcorporatie bestudeerd. In Bijlage 1 is de volledige lijst met geanalyseerde documenten te vinden. 

 

Interviews 

Interviews zijn een manier van dataverzameling waarbij een grote diversiteit aan informatie kan worden 

gegenereerd vanuit het oogpunt van experts. Voor dit onderzoek zijn zowel de actor als het forum binnen 

het visitatieproces bij woningcorporaties gesproken. Er zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd. 

Hierbij staan de onderwerpen van het gesprek vast en is gewerkt met een vooraf bepaalde topiclijst (Van 

Thiel, 2007). Deze keuze is gemaakt omdat in het huidige onderzoek uit de theorie een vrij specifiek 

kader naar voren is gekomen en er dus sprake is van deductieve toetsing. Ook zorgt een topiclijst die is 

gebaseerd op een al bestaand analytisch kader voor een systematische datacollectie en zo voor een 

verhoogde betrouwbaarheid (Yin, 2011). Het laat daarnaast wel ruimte voor respondenten om hun 

verhaal te vertellen, kennis over te dragen en hun perspectief te verduidelijken (Boeije, 2016, p. 78). 

Indien in een specifiek visitatierapport aspecten naar voren kwamen die vragen opriepen of interessant 

waren, zijn deze voor een bepaalde corporatie in de topiclijst verwerkt en werd dus minimaal afgeweken 

van de topiclijst. De gehanteerde topiclijst is opgenomen in Bijlage 2.  

 

4.2.3 Respondentenselectie 

Woningcorporaties 

Er zijn acht woningcorporaties geselecteerd waarbij zowel een documentanalyse als interview is 

uitgevoerd. In dit geval is gekozen voor visitaties waar de kans groot is dat deze goed zijn verlopen, 

oftewel waar een ‘stabiele’ visitatie heeft plaatsgevonden. Dit omdat visitaties nog niet eerder vanuit 

het normatieve verantwoordingsmodel waren beoordeeld en het publieke waarde perspectief helemaal 

voor het eerst is toegepast. Om het visitatiestelsel adequaat te kunnen beoordelen, is het verder wenselijk 
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dat de visitaties zijn verlopen zoals met de methodiek wordt bedoeld. In het huidige onderzoek is dus 

gebruik gemaakt van most likely cases. De assumptie die daaraan ten grondslag ligt, is dat als in deze 

casussen bepaalde voorwaarden of elementen niet aanwezig zijn, dit waarschijnlijk nergens het geval 

is. De consequentie daarvan is dat er sprake zal zijn van een positieve bias en de resultaten niet volledig 

te generaliseren zijn.  

Om passende most likely casussen te selecteren, heb ik een achttal criteria vastgesteld waaraan 

de casussen moesten voldoen. Vanwege de relatief grote basissteekproef - er zijn zeker 300 

woningcorporaties gevisiteerd - was het mogelijk deze ‘strenge’ criteria te hanteren. De criteria zijn: 

1.   De visitatie moet plaats hebben gevonden op basis van de visitatiemethodiek 5.0. Dit is nodig om 

de huidige visitatiemethodiek te beoordelen en om een zekere consistentie binnen de steekproef te 

garanderen. Op deze manier kon eveneens de huidige werkelijkheid worden onderzocht. De 

visitatiemethodiek 5.0 geldt sinds midden 2014. 

2.   De woningcorporatie moet dezelfde directeur-bestuurder hebben als tijdens de laatste visitatie. Op 

die manier kan gegarandeerd worden dat het betreffende interview tot nuttige resultaten leidt en de 

directeur-bestuurder zelf te maken heeft gehad met de visitatie. 

3.   De visitatie moet minimaal de tweede zijn voor de woningcorporatie. Op deze manier wordt 

gewaarborgd dat in alle visitatierapporten in wordt gegaan op leren ten opzichte van de eerdere 

visitatie.  

4.   De woningcorporatie moet meer dan 1000 verhuureenheden hebben. Wanneer de woningcorporatie 

namelijk minder dan 1000 verhuureenheden heeft, valt het binnen de ‘XXS’ groep, waarvoor een 

aangepaste visitatiemethodiek geldt.  

5.   Er moet geen fusie hebben plaatsgevonden sinds de laatste visitatie. Dan zijn er namelijk vaak 

bestuurders gewisseld en gelden de visitatieresultaten niet meer precies voor de ‘nieuwe’ 

organisatie. 

6.   De woningcorporatie moet zich niet enkel richten op specifieke doelgroepenhuisvesting (studenten 

of ouderen), maar algemene huisvesting aanbieden. Woningcorporaties die specifieke 

doelgroepenhuisvesting aanbieden, hebben namelijk meer kans om af te wijken van een gemiddelde 

corporatie. 

7.   De visitatie moet op de vier algemene onderdelen (‘perspectieven’) van de visitaties geen 

onvoldoende hebben gescoord. Een onvoldoende op een los aspect dat wel uitmondt in een 

gemiddelde voldoende op een perspectief is wel mogelijk. Op die manier zijn ‘probleemcasussen’ 

uitgesloten. 

8.   De woningcorporatie moet zich binnen één uur reistijd met het openbaar vervoer vanaf Utrecht 

Centraal bevinden. Dit is belangrijk voor de haalbaarheid van het onderzoek. 

 

SVWN biedt alle visitatierapporten op haar website aan. Er is allereerst gefilterd op visitatierapporten 

binnen de versie methodiek 5.0 (criterium 1). Hieruit werden 289 resultaten gevonden. Vervolgens zijn 
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deze allemaa doorgenomen op hun reistijd tot Utrecht Centraal en de beschikbaarheid van minimaal 

twee visitatierapporten (criterium 3 en 8). Hierna bleven er nog 57 visitatierapporten over. Bij deze 

rapporten is de grootte en referentiegroep genoteerd (criterium 4 en 6), zijn de visitatierapporten bekeken 

op wie toen de bestuurder was en de algemene beoordeling en is uitgezocht wie nu de bestuurder is 

(criterium 2, 4 en 7). Uit die analyse zijn 30 potentiële casussen naar voren gekomen. Binnen deze groep 

is verondersteld dat het irrelevant is welke casussen worden geselecteerd, omdat ze allemaal aan de acht 

gestelde voorwaarden voldoen. Daarom is de laatste selectie op basis van convenience sampling gedaan 

(Boeije, 2016, p. 64): de woningcorporaties waarvan ik makkelijk aan e-mailadressen van de directeur-

bestuurder kon komen en die bevestigend reageerden, zijn uiteindelijk in het onderzoek betrokken. 

Vervolgens is met de betreffende corporaties een interview ingepland. Voor die interviews geldt dat 

doordat de bestuurders waren aangeschreven, deze in het grootste deel van de gevallen ook zijn 

geïnterviewd. In twee gevallen is de mail doorgezet naar een medewerker of bestuurslid die het meest 

actief is geweest in het visitatieproces en is deze geïnterviewd. De volledige lijst met respondenten is te 

vinden in Bijlage 3. Voorafgaand aan elk interview is de documentanalyse op het position paper en het 

visitatierapport uitgevoerd. 

 

Visitatoren 

Naast (bestuurders van) woningcorporaties zijn enkele visitatoren geïnterviewd om ook inzicht te 

verkrijgen in de invalshoek van het forum in het visitatieproces. Hiervoor zijn alle (vijf) bureaus, die 

geaccrediteerd zijn om visitaties uit te voeren, aangeschreven op hun algemene of secretariaat e-

mailadres. Van drie bureaus heb ik een positief antwoord ontvangen. Uiteindelijk heb daarom ik drie 

telefonische interviews uitgevoerd. Twee interviews zijn met directeuren van de betreffende bureaus 

geweest die zelf ook visitaties uitvoeren. Het derde interview was met twee visitatoren tegelijkertijd, die 

beide binnen een bureau werken. Deze respondenten zijn eveneens opgenomen in Bijlage 3. 

 

4.3 Operationalisering evaluatieve perspectieven 
In hoofdstuk 3.1 zijn de theoretische fasen van publieke verantwoording uiteengezet. De stappen van 

het visitatieproces bij woningcorporaties zijn gekoppeld aan die theoretische fasen uit de academische 

literatuur. Aansluitend zijn de theoretische perspectieven die in hoofdstuk 3.2 zijn besproken, toegepast 

op elke fase en zijn criteria geformuleerd. Daarnaast is besloten welke methoden ingezet zullen worden 

per fase. Een overzicht van de operationalisering is weergegeven in de tabel op de volgende pagina. 
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Tabel 2. Normatieve beoordeling vanuit de verschillende verantwoordingsperspectieven naar de visitatiefasen.  
1. Voor de interviews geldt dat in elke visitatiefase interviews met zowel respondenten vanuit woningcorporaties als visitatoren 
relevant waren. 
 

Per perspectief wordt nu in detail beschreven hoe dit wordt geoperationaliseerd.  

 

4.3.1 Rechtsstatelijk perspectief 

Het centrale beoordelingscriterium binnen het rechtsstatelijke perspectief is of in de visitaties bij 

woningcorporaties wordt gecontroleerd op de conformiteit met wetten, regelgeving en normen. In de 

methodiek van de visitaties en in de praktische uitvoering ervan moeten die wetten en normen dan ook 

zichtbaar zijn opgenomen. De vragen die daarbij horen zijn (gebaseerd op Bovens, Schillemans & ’t 

Hart, 2008; Bovens & Schillemans, 2009): 

 

1)   Zijn de relevante normen en wetten opgenomen in de methodiek? 

Dit is het geval als de normen en wetten die in de huidige Woningwet en de Governancecode 

woningcorporaties 2015 worden benoemd, ook terugkomen in de visitatiemethodiek. Hierbij gaat het 

met name over de normen en wetten die gaan over behoorlijk bestuur en de governance structuur.  

 

2)   Gaan de aangeleverde documentatie en position papers over die normen en wetten? 

Dit is het geval als de normen en wetten voorkomen binnen de position papers van de corporaties en als 

respondenten aangeven dat de normen centraal staan in de rest van de ontvangen documentatie.   

 

3)   Gaan de gesprekken ook over die normen en wetten? 

Dit is het geval als respondenten aangeven dat in de gesprekken tijdens de debatfase wordt gesproken 

over de normen en wetten en de compliance daarmee. 

Theoretische fase Feitelijke fase Rechtsstatelijk perspectief Cybernetisch perspectief Publieke waarde 
perspectief 

Databronnen1 

Formele 
verantwoordings-
normen  

Ontwikkeling van 
de visitatie 
methodiek  

Zijn de relevante normen en 
wetten opgenomen in de 
methodiek? 

Bevat de methodiek open/ 
globale verantwoordings-
normen gericht op lange 
termijn doelstellingen? 

Wordt de beoordeling 
samen met betrokkenen 
ontwikkeld en gaat die over 
publieke waarde? 

Documentanalyse 
methodiek (t.o.v. 
documentatie) 
plus interviews 

Informatiefase Position paper en 
aangeleverde 
documentatie  

Gaan de aangeleverde 
documentatie en position 
papers over die normen en 
wetten? 

Worden corporaties 
geprikkeld om te reflecteren 
in het position paper? 

Gaan de position papers in 
op de publieke waarde van 
de woningcorporatie? 

Documentanalyse 
position papers 
plus interviews 

Debatfase Gesprekken 
tijdens visitatie 

Gaan de gesprekken ook 
over die normen en wetten? 

Is er sprake van 
(zelf)reflectief debat bij een 
gematigd conflictniveau? 

Worden alle belang-
hebbenden betrokken 
tijdens de visitaties? 

Interviews  

Oordeelsfase  Visitatierapport  Gaan de rapporten over die 
normen en wetten en zijn er 
(in)directe sancties tav 
normovertreding? 

Brengen de rapporten 
concrete lessen? 

Gaan de rapporten over dat 
wat de omgeving belangrijk 
vindt? 

Documentanalyse 
o.a. rapporten 
plus interviews 

Implementatiefase Periode na 
visitatie 

Worden er acties 
ondernomen om compliance 
met de normen (verder) te 
verbeteren? 

Prikkelen de visitaties de 
bestuurders tot 
institutionalisering van de 
lessen? 

Helpen de visitaties te 
focussen op dat wat de 
omgeving belangrijk vindt? 

Interviews  
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4)   Gaan de rapporten over die normen en wetten en zijn er (in)directe sancties ten aanzien van 

normovertreding? 

Dit blijkt als in de visitatierapporten over normen en wetten wordt geschreven en erin naar voren komt 

in hoeverre de woningcorporaties zich houden aan de normen en wetten.  

Er is sprake van het direct kunnen leiden tot sancties als de visitatiecommissie of SVWN de 

bevoegdheid heeft om sancties op te leggen. Dit zal met name uit documentatie en informatie op de 

website van SVWN naar voren komen en anders worden aangevuld met interviews met visitatoren.  

Visitaties zouden indirect kunnen leiden tot sancties doordat visitaties ondertussen een input 

zijn voor het toezicht van de Aw en doordat afspraken over het benutten van elkaars gegevens zijn 

aangescherpt. Hierom zal het voor de beoordeling vanuit het rechtsstatelijk perspectief eveneens nodig 

zijn om te achterhalen of visitaties kunnen leiden tot sancties door de Aw. Dit zal blijken uit de rol die 

visitaties spelen in het toezicht door de Aw en het geval zijn als de Aw sancties op kan leggen naar 

aanleiding van resultaten uit de visitaties. Hiervoor moet meer inzicht worden verkregen in de 

bevoegdheden van de Aw en de veranderde afspraken tussen de Aw en SVWN. De lijst met documenten 

die daarvoor is geanalyseerd is opgenomen in Bijlage 1.  

 

5)   Worden er acties ondernomen om compliance met de normen (verder) te verbeteren? 

Dit is het geval als respondenten vanuit woningcorporaties aangeven dat ze na de visitaties aan de slag 

gaan met verbeterpunten die gaan over de compliance met normen en wetten, bijvoorbeeld over 

behoorlijk bestuur. Daarnaast moeten visitatoren dan vertellen dat zij actie ondernemen na de visitaties 

om bij woningcorporaties de compliance met de normen verder te verbeteren.   

	  

4.3.2 Cybernetisch perspectief 

Het centrale beoordelingscriterium vanuit het cybernetische perspectief is of visitaties lessen opleveren 

voor verbetering en of visitaties de woningcorporaties stimuleren deze verbetering door te voeren. Het 

is belangrijk hierbij te benoemen dat het lastig is te onderzoeken of er geleerd wordt en in het bijzonder 

of dit teweeg is gebracht door de visitaties (Schillemans, 2007). Voor empirische redenen wordt daarom 

binnen het cybernetische perspectief gekeken naar de leerpotentie van visitaties bij woningcorporaties. 

De vragen die daarbij horen zijn (gebaseerd op Bovens & Schillemans, 2009; Schillemans & Smulders, 

2016): 

 

1)   Bevat de methodiek open/ globale verantwoordingsnormen gericht op lange termijn 

doelstellingen? 

Dit is het geval als de normen globaal zijn geformuleerd en niet zijn gespecificeerd tot in details. Verder 

geldt dit als de normen gaan over lange termijn doelen en visie en niet over specifiek controleerbare 

doelen. Respondenten van woningcorporaties zouden dan aan moeten geven dat ze niet precies weten 
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wat de normen zijn waarop ze beoordeeld worden. Ook visitatoren moeten dan aangeven dat ze 

controleren op basis van globale normen en kijken naar lange termijn doelstellingen.  

 

2)   Worden corporaties geprikkeld te reflecteren in het position paper? 

Dit is het geval als in de position papers door de directeur-bestuurders kritisch wordt gereflecteerd op 

het functioneren van de corporatie. Verder moeten respondenten vanuit de corporaties dan antwoorden 

dat ze tijdens het schrijven van het position paper op hun gedrag en op het functioneren van de corporatie 

reflecteren. Daarnaast moeten visitatoren dan aangeven dat zij vinden dat in de position papers over het 

algemeen voldoende reflecterend vermogen wordt getoond.  

 

3)   Is er sprake van een (zelf)reflectief debat bij een gematigd conflictniveau? 

Dit is het geval als respondenten aangeven dat de gesprekken tussen bestuurders en de 

visitatiecommissie vragen om zelfreflectie op het gedrag. Om optimaal te kunnen leren, moeten de 

bestuurders de rolopvatting van de visitatiecommissie dan karakteriseren in termen als ‘meedenkend’ 

en de sfeer als ‘kritisch maar reflectief’ (Schillemans, 2007, p. 109). Ook de visitatoren zouden hun 

eigen rol als zodanig moeten herkennen.   

 

4)   Brengen de rapporten concrete lessen? 

Dit is het geval als in de visitatierapporten een aantal concrete lessen zijn opgenomen. Om een mogelijke 

les te zijn, moet de les ook concrete handvatten bieden hoe doelstellingen beter gerealiseerd kunnen 

worden. Daarnaast blijkt dit als bestuurders van woningcorporaties aangeven dat ze de lessen uit het 

visitatierapport concreet vinden.  

 

5)   Prikkelen de visitaties de bestuurders tot institutionalisering van de lessen? 

Dit blijkt als de bestuurders van woningcorporaties aangeven dat ze zich aangemoedigd voelen met de 

lessen aan de slag te gaan. Verder moeten ze dan beamen dat ze toezien op de institutionalisering en 

verspreiding van geleerde lessen en uitleggen hoe ze dit intern aanpakken.  

	  

4.3.3 Publieke waarde perspectief 

Vanuit het publieke waarde perspectief is het centrale beoordelingscriterium of visitaties de aspecten 

toetsen die de omgeving belangrijk vindt en als publieke waarde beschouwt. Zoals uiteengezet in het 

theoretisch kader, is in deze scriptie gekozen voor een minimale benadering van het perspectief. Dat 

heeft zoals benoemd allereerst een inhoudelijke reden: verantwoording en niet publieke waarde is hier 

het centrale concept. Daarnaast is een betrouwbaarheidsafweging gemaakt. Datgeen wat publieke 

waarde is, is namelijk abstract en zeer aan interpretatie onderhevig. Als ik als onderzoeker op zoek wil 

naar de publieke waarde, moet ik zelf keuzes maken in wat als publieke waarde wordt beschouwd. Zeker 

in het licht van een normatief perspectief, zou dit de objectiviteit en daarmee de betrouwbaarheid van 
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het onderzoek kunnen aantasten. Door te onderzoeken in hoeverre visitaties kijken naar dat wat de 

omgeving belangrijk vindt, kunnen de visitaties wel worden geanalyseerd vanuit het publieke waarde 

perspectief, maar komt de objectiviteit van het onderzoek niet in het geding. De verschillende fases 

leiden tot de volgende vragen die in het onderzoek beantwoord zullen worden: 

 

1)   Wordt de beoordeling samen met betrokkenen ontwikkeld en gaat die over publieke waarde? 

Dit is zo indien de beoordelingsnormen binnen de visitaties gezamenlijk zijn ontwikkeld met de 

belanghebbenden. Daarnaast moeten respondenten dan aangeven dat er binnen de methodiek veel ruimte 

is voor een reflectie op publieke waarde.  

 

2)   Gaan de position papers in op de publieke waarde van de woningcorporatie? 

Dit is het geval als in de position papers wordt besproken wat de woningcorporatie als de publieke 

waarde ziet die zij wil produceren. Verder moeten respondenten dan aangeven dat ze het belangrijk 

achten tijdens het schrijven van het position paper in te gaan op de publieke waarde van de corporatie. 

 

3)   Worden alle belanghebbenden betrokken tijdens de visitaties? 

Dit is het geval als belanghebbenden bij de visitaties worden betrokken. Daarnaast moeten respondenten 

dan aangeven dat ze de belanghebbenden die worden betrokken, zien als alle (formele en informele) 

belanghebbenden van woningcorporaties.  

 

4)   Gaan de rapporten over dat wat de omgeving belangrijk vindt? 

Dit blijkt als in de visitatierapporten wordt beoordeeld op hetgeen wat de gemeenten en huurders 

belangrijk vinden. Om te bepalen wat de gemeenten en huurders belangrijk vinden, worden algemene 

documenten onderzocht op de punten die zij naar voren brengen. Die punten worden vervolgens langs 

de methodiek en visitatierapporten gelegd om zo te bepalen in hoeverre hierover wordt geoordeeld in 

de visitaties. De hiervoor onderzochte documenten zijn opgenomen in Bijlage 1. Daarnaast moeten 

respondenten dan aangeven dat in de visitaties wordt gelet op wat de omgeving belangrijk vindt. 

 

5)   Helpen de visitaties te focussen op dat wat de omgeving belangrijk vindt? 

Dit is het geval als respondenten bevestigen dat de visitaties helpen in de focus op wat de omgeving 

belangrijk vindt en als de visitaties ervoor zorgen dat een debat ontstaat over wat de publieke waarde 

van de woningcorporatie is. 

 

4.4 Reflectie op de methodiek 
In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Bij een 

kwalitatieve onderzoeksbenadering is er sprake van een hoge betrokkenheid van de onderzoeker in 
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zowel de dataverzameling als de data-analyse (Boeije, 2016, p. 152). Het onderzoek kan dan worden 

beïnvloed door de interpretatie van de onderzoeker. Dit kan een bedreiging zijn voor de betrouwbaarheid 

van het onderzoek. Daarnaast is de operationalisering van de perspectieven, en dus van het onderzoek, 

door diezelfde onderzoeker ontwikkeld. Dit zou de validiteit van het onderzoek kunnen bedreigen. In 

het huidige onderzoek zijn beide bedreigingen op een paar manier opgevangen.  

Ten eerste is gebruik gemaakt van een triangulatie van bronnen om zowel de validiteit als de 

betrouwbaarheid te versterken. Hierdoor kunnen uitspraken namelijk worden getoetst aan feitelijkheden 

in documenten of aan uitspraken van andere respondenten. Aangezien zowel respondenten vanuit 

woningcorporaties (de actor) als visitatoren (de fora) zijn gesproken, kunnen opmerkingen over het 

proces worden gecontroleerd. Enkel wanneer er overlap zit in bepaalde antwoorden of bevindingen, zijn 

deze opmerkingen meegenomen als resultaat. Wanneer er weinig overlap is gevonden, zijn die resultaten 

ofwel niet vermeld of is expliciet benoemd dat een gedachte maar een enkele keer is gedeeld. 

Daarnaast komen de gehanteerde indicatoren en criteria voort uit een model dat veelvuldig is 

toegepast in eerder onderzoek. Dit verzekert de validiteit van de gehanteerde criteria. Door vanuit dit 

model op zoek te gaan naar passende ‘codes’ uit de interviews en documenten, is de theorie, en niet mijn 

interpretatie, leidend. Dit wordt versterkt door het gebruik van een topiclijst die is gebaseerd op een 

analytisch model (Yin, 2011). Hier moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat dit niet volledig 

het geval is bij het perspectief van publieke waarde. Dat perspectief is minder gebaseerd op een 

veelvuldig toegepast model; het is immers juist een toevoeging binnen het huidige onderzoek en 

vergroot daarmee de wetenschappelijke relevantie. Hoewel daar absoluut rekening mee dient te worden 

gehouden, zorgt het feit dat het perspectief is opgebouwd vanuit dezelfde verantwoordingsfases en het 

feit dat theoretische literatuur is gebruikt voor het ontwerp, wel voor een grote kans op een valide 

meetinstrument. Door het gebruik van een topiclijst komt tevens de betrouwbaarheid niet in het geding, 

omdat het de herhaalbaarheid vergroot. 

Een andere bedreiging voor de validiteit is sociale wenselijkheid of ‘reactiviteit’: het feit dat 

mensen hun antwoorden veranderen omdat ze onderdeel zijn van een onderzoek (Boeije, 2016, p. 152). 

Doordat het huidige onderzoek niet enkel meningen, maar ook feitelijkheden, heeft bevraagd en doordat 

gebruikt is gemaakt van een interne check door het gebruik van verschillende bronnen, wordt de invloed 

van deze sociale wenselijkheid klein geschat.  

In het huidige onderzoek moet wel rekening worden gehouden met de positieve bias in de 

respondentenselectie bij woningcorporaties. Doordat most likely cases zijn gebruikt om te onderzoeken 

of bepaalde criteria binnen de verschillende perspectieven ‘überhaupt’ aanwezig zijn, is de data niet 

volledig te generaliseren. In de conclusie moet dus worden meegenomen dat indien het onderzoek zou 

worden uitgevoerd bij woningcorporaties met slechtere visitatiescores of –ervaringen, bepaalde criteria 

wellicht niet aanwezig zouden zijn. Wel biedt het onderzoek eerste inzichten in de aanwezigheid van 

bepaalde criteria en kan het dus belangrijke aanknopingspunten bieden voor nieuwe vragen of 



 47 

hypotheses. Vervolgonderzoek zal dan mogelijk kunnen aantonen of de gevonden resultaten op de 

gehele populatie van woningcorporaties van toepassing zijn.  

Ten slotte is het onderzoek enkel uitgevoerd op visitaties binnen de woningcorporatiesector. 

Hierom zal de generaliseerbaarheid, of de externe validiteit, van het onderzoek gering zijn. Er kunnen 

enkel conclusies worden getrokken over de bijdragen van visitaties bij woningcorporaties en niet over 

visitaties in andere sectoren. Het onderzoek zou wellicht kunnen bijdragen aan inzichten over 

verantwoording in een ‘unsettled order’, maar alleen als het hierin verbonden kan worden aan inzichten 

uit de literatuur.  
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5. VISITATIES BIJ WONINGCORPORATIES BEOORDEELD  
 

Dit hoofdstuk presenteert de empirische bevindingen ten aanzien van de visitaties bij woningcorporaties. 

Deze zijn gebaseerd op de kwalitatieve data die is voortgekomen uit de interviews en documentanalyse. 

In paragraaf 5.1 wordt de uitvoering van de visitaties uitgelicht op basis van de huidige methodiek 5.0. 

Daarna wordt in paragraaf 5.2 een korte algemene indruk van visitaties geschetst die uit de interviews 

naar voren kwam. In de paragrafen 5.3 tot en met 5.5 worden de visitaties vanuit de drie 

evaluatieperspectieven geanalyseerd. Hierbij zijn de vijf fases en geformuleerde indicatoren uit het 

vorige hoofdstuk leidend. Dit zal het mogelijk maken een beoordeling vanuit elk perspectief te kunnen 

vormen. Per perspectief wordt besloten met een eindoordeel. Het hoofdstuk sluit af met een 

concluderende samenvatting (5.6). 

 

5.1 De huidige uitvoering van visitaties  
De visitaties vinden op dit moment plaats op basis van de ontwikkelde methodiek 5.0. In alle 

onderzochte gevallen heeft het visitatieproces ook op basis van deze methodiek plaatsgevonden. Het 

visitatieproces bestaat dan uit zeven stappen. Deze worden in het onderstaande tekstvak beschreven.  

De visitaties vinden in principe één keer in de vier jaar plaats door één van de vijf geaccrediteerde 

visitatiebureaus. De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van het visitatieproces wordt 

gedragen door de corporatie en de visitatiecommissie tezamen.  

Stappen visitatieproces woningcorporaties (Methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 5.0, pp. 9-13): 

1. Voorbereiding door de corporatie. De corporatie moet documenten verzamelen en een position paper schrijven. Daarnaast 

moet de corporatie belanghebbenden informeren over het voornemen tot visitatie.  

2. Offerte en selectie visiterend bureau. De corporatie houdt met een of meer geaccrediteerde bureaus een intakegesprek en 

vraagt om gewenste offerte(s). De corporatie selecteert uiteindelijk een van de bureaus en meldt dit bij SVWN. 

3. Uitvoering visitatie. De uitvoering van de visitatie gebeurt op basis van gesprekken, (management-) documenten, verslagen 

van vergaderingen, bijeenkomsten met belanghebbenden, de cv’s van de bestuurder(s) en de RvC-leden, relevante 

omgevingsrapporten en/of de verwerking daarvan in eigen documenten. Verder gebruikt de visitatiecommissie het position 

paper.  

4. Rapportage. De visitatiecommissie maakt een conceptrapport dat ze bespreekt met de corporatie en schrijft vervolgens het 

uiteindelijke rapport. Deze wordt nogmaals besproken met de bestuurder en raad van commissarissen van de corporatie en 

wordt daarna naar SVWN gestuurd. SVWN toetst hierbij steekproefsgewijs op het correct toepassen van de methodiek. Het 

visiterend bureau verwerkt de opmerkingen hieruit en stuurt daarna een definitieve versie naar SVWN en de corporatie. 

5. Reactie corporatie. De corporatie schrijft een bestuurlijke reactie op de bevindingen waaruit zij laat blijken hoe zij om zal 

gaan met de verbeterpunten van de visitatiecommissie. 

6. Publicatie. De corporatie publiceert het rapport samen met de inhoudelijke reactie op haar website. Dan heeft de corporatie 

voldaan aan de visitatieverplichting en zal SVWN het rapport ook publiceren op haar website. 

7. De corporatie bespreekt het rapport met haar belanghebbenden. 
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De visitatiecommissie beoordeelt in het visitatieproces en het uiteindelijke rapport de 

maatschappelijke prestaties van corporaties over de verstreken vier jaar vanuit vier perspectieven6. Deze 

zijn het presteren naar opgaven en ambities, het presteren volgens belanghebbenden, het presteren naar 

vermogen en de governance. Hierbij worden op verschillende onderdelen rapportcijfers uitgereikt om 

tot een oordeel per perspectief te komen. De beoordelingen op deze vier perspectieven worden 

samengevat in een scorekaart. Daarnaast schrijft de visitatiecommissie een recensie waarin zij komt tot 

een integraal oordeel over het presteren en handelen van de corporatie en instructies geeft aan de 

corporatie om in de toekomst te verbeteren. De perspectieven worden hier kort toegelicht. Een volledige 

beschrijving van de perspectieven en de scorekaart is opgenomen in Bijlage 4.  

 

Perspectief 1: Presteren naar opgaven en ambities 

Binnen dit perspectief gaat het erom of de corporaties zich houden aan de prestatieafspraken die zij 

hebben gemaakt met de gemeenten en huurdersorganisaties. De corporaties worden hier binnen vijf 

prestatievelden beoordeeld:  

•   Huisvesting voor de primaire doelgroep (mensen met een laag inkomen) 

•   Huisvesting voor bijzondere doelgroepen met extra zorgvragen 

•   Kwaliteit van woningen en beheer: onderhoud, dienstverlening en duurzaamheidsmaatregelen 

•   (Des)investeringen in vastgoed 

•   Kwaliteit van wijken en buurten 

Tevens wordt naar ambities gekeken. Hierbij gaat het erom of de ambities die de corporaties in hun 

ondernemingsplan hebben opgenomen, voldoende aansluiten bij de externe opgaven en of ze hun 

ambities ook halen. 

 

Perspectief 2: Presteren volgens belanghebbenden. 

Voor het tweede perspectief wordt aan belanghebbenden gevraagd hoe zij vinden dat de corporatie 

presteert. De belanghebbenden zijn in ieder geval huurders, de gemeente en meestal zorg- en 

welzijnspartijen. Zij geven rapportcijfers op de vijf prestatievelden, op de relatie en communicatie met 

de corporatie en op hun invloed op het beleid. Ook mogen ze lessen of verbeterpunten meegeven.  

 

Perspectief 3: Presteren naar vermogen 

Binnen perspectief drie geeft de visitatiecommissie een oordeel of de corporatie haar geld optimaal 

benut en het voortbestaan van de corporatie niet riskeert.  

 

                                                        
6 De terminologie ‘perspectieven’ wordt door SVWN in hun methodiek gebruikt. In deze scriptie wordt voor de beoordeling 
van de bijdragen van visitaties gebruikt gemaakt van (evaluatie)perspectieven. Om mogelijke verwarring te voorkomen, zal in 
de rest van de scriptie voor de perspectieven van SVWN de term ‘perspectief’ zoveel mogelijk worden vermeden en het anders 
nadrukkelijk worden vermeld. 
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Perspectief 4: Governance 

In het vierde perspectief wordt de governance beoordeeld door te kijken naar de kwaliteit van het 

bestuur, de kwaliteit van het interne toezicht en de externe legitimering en verantwoording.  

 

5.2 Visitaties bij woningcorporaties: algemeen oordeel  
Respondenten7 zijn gevraagd naar hun algemene oordeel over de bijdrage van het visitatieproces. Uit de 

interviews komt naar voren dat de respondenten verschillen in het voornaamste doel of functie die ze 

aan visitaties toeschrijven. Sommige respondenten geven aan dat het vooral gaat om te laten zien hoe 

de corporatie presteert (RV3, RW3, RW8), andere zien het primair als een terugblik waarin op een rijtje 

wordt gezet wat de plannen waren en wat ervan terecht is gekomen (RW1, RW4, RW6) en weer andere 

respondenten zien de grootste bijdrage in een spiegel voorgehouden krijgen en scherp worden gehouden 

(RV1, RV2, RW5, RW7). Dit grote verschil in de primaire doelen van visitaties is opvallend; er lijkt 

geen voornaamste focus aanwezig te zijn. Ook in de rest van dit hoofdstuk zullen we zien dat de visitaties 

aan verschillende doelen een beetje bijdragen. Deze observatie van conflicterende, of verschillende 

doelen, geeft al een eerste signaal af dat de visitaties ter discussie staan binnen het veranderende stelsel. 

Ook dit zal in de rest van het hoofdstuk vaker bevestigd worden. 

Er valt daarnaast ook een duidelijk algemeen kritiekpunt van de respondenten op. In elk gesprek 

kwam ter sprake dat bestuurders van corporaties vinden dat de visitaties een dubbeling kennen met 

andere verantwoordingsarrangementen. In het licht van geld en tijd die dit kost, zien sommige 

bestuurders van corporaties dit als een probleem. De gesproken visitatoren verschillen daarover juist 

van mening. Eén visitator ziet hierin geen dubbeling, omdat visitaties hele andere accenten leggen dan 

de andere toezichtinstrumenten (RV2). Een andere visitator vindt dat met name vermogen al door 

voldoende andere organisaties wordt bekeken (RV1). Deze ervaren overlap tussen 

verantwoordingsinstrumenten binnen het openbaar bestuur is overigens een bekend fenomeen (Romzek, 

2000).    

 

5.3 Visitaties in rechtsstatelijk perspectief 
Visitaties dragen bij aan het rechtsstatelijke perspectief indien ze sterk controleren op de conformiteit 

met wetten, regels en normen. Hoewel de visitaties binnen het gehele toezichts- en 

verantwoordingsstelsel hier niet formeel de belangrijkste rol in hebben, kunnen visitaties hier wel in 

verschillende fases aan bijdragen. Om dit te analyseren, zal deze alinea het functioneren van het 

rechtsstatelijke perspectief in de vijf verschillende fases bespreken. 

 

                                                        
7 De respondenten worden aangeduid met een willekeurige nummering die enkel bij de onderzoeker bekend is. Indien uit 
rapporten wordt geciteerd, wordt de respondent en haar nummer niet weergegeven. Dan zou namelijk achterhaald kunnen 
worden welke respondent bij welke corporatie hoort. 



 51 

Formele verantwoordingsnormen: visitatiemethodiek is redelijk norm- en wetgericht 

De verantwoordingsnormen bij visitaties zijn relatief veel gestoeld op normen en wetten. Dit is allereerst 

duidelijk zichtbaar in de methodiek. De belangrijkste herziening uit de Woningwet, dat corporaties zich 

voor 90 procent moeten bezighouden met hun kerntaak (Woningwet art. 48.1), wordt getoetst in de 

visitaties. Voor de rest is de Woningwet niet letterlijk vertaald in de methodiek. Dit kan komen doordat 

de herziene Woningwet pas officieel later in werking is getreden dan de huidige methodiek. Aangezien 

de meeste aspecten uit de Woningwet al wel bekend waren toen de methodiek werd ontwikkeld, is de 

‘geest’ van de wet wel vertaald in de methodiek. Ook is in de methodiek genoeg ruimte om de eisen uit 

de Woningwet, die aansluiten bij hetgeen dat in de visitaties wordt gecontroleerd, mee te nemen in de 

visitatiebeoordeling (website SVWN, FAQ). Binnen de controle op vermogen, wordt in de methodiek 

uitgebreid stilgestaan bij externe en algemene toezichteisen voor vermogen en kasstromen. Hier wordt 

veel gebruikt gemaakt van de opgestelde normen en regels van andere toezichthouders. Verder staat de 

Governancecode centraal binnen het visitatieperspectief over governance en ‘sijpelt’ deze ook door in 

de rest van de methodiek. Het naleven van de Governancecode wordt binnen meerdere elementen 

namelijk heel direct beoordeeld en de visitatiecommissie moet binnen verschillende onderdelen 

pluspunt(en) geven afhankelijk van “hoe actief de Governancecode daadwerkelijk [wordt] nageleefd”.  

Dat de methodiek een strakke controle op wetten en normen vereist, merken de respondenten 

vanuit de woningcorporaties ook. Zij zijn daarbij kritisch, met name op het “moeten voldoen aan alle 

procedurele stapjes” (RW2) en op de “onzin uit de Woningwet waar je alleen maar vanaf komt als je 

het vinkje kan zetten” (RW8). Een van de visitatoren (RV3) maakt hierbij juist de kanttekening: 

 “Wij zijn niet de Governancecode controleur, wij lopen niet de hele Governancecode langs. 

Meestal zijn afwijkingen al geconstateerd door de accountant of autoriteit. Onze waarde zit met 

name dan ook in die soft controls, dus hoe gaat het dan in de praktijk, waaruit blijkt dat het is 

doorleefd en eventuele afwijkingen worden opgepakt voor de toekomst?” 

Op papier staan de normen en wetten dus redelijk centraal, hoewel niet letterlijk elk (wets)artikel is 

vertaald in de methodiek en de visitaties niet dienen als (formele) controle op de hele Woningwet of 

Governancecode.  

 

Informatiefase: veel documentatie gaat in op wetten en normen, de position papers nauwelijks  

Daarnaast vereist de methodiek dat er een grote hoeveelheid documenten wordt opgestuurd. Zo ging het 

“in het papieren tijdperk om twee verhuisdozen vol” (RW8). Een groot deel van deze documenten is 

vrij normgericht. Zo wordt in elk geval om veel statuten, reglementen, oordeelsbrieven van andere 

toezichtshouders en documenten over de toepassing van de Governancecode en de Overlegwet 

gevraagd. De naleving van de Governancecode wordt dan ook grotendeels op basis van die documentatie 

beoordeeld (RV1).  

In drie van de acht onderzochte position papers gaat de bestuurder in op de naleving van de 

Governancecode of handhaving van de wet (RW1, RW6, RW7). Dit is in alle gevallen ongeveer één 
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alinea in een paper van rond de vier pagina’s. Later zal blijken dat deze verhouding typerend is voor de 

visitaties: daar waar het vanuit de methodiek wordt verplicht, gaat het sterk over normen en wetten; daar 

waar de respondenten vanuit corporaties zelf invulling mogen geven, lijken ze de normen en wetten juist 

wat meer te vermijden.  

 

Debatfase: gesprekken gaan enkel in op wetten en normen waar het moet of nodig is 

De visitatiecommissie heeft voordat ze de gesprekken in gaat alle documentatie gelezen. Wat vervolgens 

centraal staat in de gesprekken tussen de visitatiecommissie en de bestuurder(s), hangt erg af van wat 

de commissie opvalt in de documentatie en van wat nog niet op orde is (RV1, RW7). Dat kan dus non-

conformering aan bepaalde wetten of normen zijn, maar kan ook meer gaan over waarom bepaalde 

keuzes zijn gemaakt en wat de werkwijze van de corporatie is. Voor visitatoren is het vooral belangrijk 

om te achterhalen of het voldoen aan de normen niet alleen op papier het geval is, maar of dit in de 

praktijk ook daadwerkelijk nageleefd wordt (Methodiek visitaties; RV3). Daarvoor eist de methodiek 

dat op het gebied van governance een aantal dingen in de gesprekken worden gecontroleerd (RV1). 

Toch gaf geen van de respondenten aan dat de normen en wetten het primaire gespreksonderwerp waren.   

 

Oordeelsfase: rapport gaat over normen waarop impliciete of indirecte sancties kunnen volgen 

Zoals de methodiek al voorschrijft, oordeelt het rapport over de compliance met normen en wetten. 

Allereerst gaat dit om de wijze waarop de corporatie de Governancecode (en de Woningwet) toepast 

door daar in de praktijk naar te handelen. Hierbij geeft SVWN aan dat “voor de beoordeling in de 

visitatie het vooralsnog voldoende [is] wanneer de code in de geest wordt toegepast, zonder dat de 

statuten ook reeds zijn gewijzigd” (website SVWN, FAQ). Echter valt op dat nagenoeg elke afwijking 

van de Governancecode in het rapport wordt beschreven en vaak ook wordt meegenomen in het oordeel. 

In de meeste onderzochte rapporten gaat dit om één of twee afwijkingen. Zo staat in één visitatierapport 

bijvoorbeeld vermeld dat:  

“als er niet een kleine onvolkomenheid [was] geconstateerd in het naleven van de 

governancecode in de periode vlak voorafgaande aan de fusie (meer dan twee zittingstermijnen 

van twee commissarissen), dan was de overall beoordeling gewoon goed geweest.” 

Daarnaast wordt in het rapport besproken in hoeverre de vijf verschillende normen van het WSW 

worden nageleefd en hoe aspecten door de accountant zijn beoordeeld. De stukken over vermogen en 

governance lezen daarmee als een opsomming van regels en normen waaraan juist wel of juist niet wordt 

voldaan. Een respondent spreekt hier eveneens over een uitgeschreven “afvinklijst” (RW5).  

De meeste visitatiecommissies schetsen rondom deze afvinklijst wel eveneens de specifieke 

context voor de corporatie. Hierbij leggen ze dan uit waardoor het komt dat een corporatie niet voldoet 

aan bepaalde normen. Een voorbeeld hiervan is: 

“Gedurende de visitatieperiode heeft de Raad van Commissarissen alleen in 2011 een 

zelfevaluatie uitgevoerd. Van de door de Governancecode beoogde aantoonbare borging van de 
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kwaliteit van het eigen functioneren is derhalve onvoldoende sprake. Dit betekent niet dat de 

RvC geen reflectie op het eigen functioneren zou plegen. Uit de gesprekken heeft de 

visitatiecommissie opgemaakt dat de RvC middels het uitvoeren van een analyse op basis van 

de ‘Belbin systematiek’ wel degelijk aandacht heeft voor zijn functioneren en competenties van 

de leden. Per saldo stelt de visitatiecommissie vast dat de RvC in praktisch opzicht voldoende 

zelfkritisch vermogen aan de dag legt. Op basis van de visitatiemethodiek echter stelt zij vast dat 

niet wordt voldaan aan het ijkpunt voor een zes.” 

Het voldoen aan de normen is daarmee duidelijk van groot belang om voldoendes te halen. Respondent 

W8 zegt hierover: “Wij hebben op één onderdeel een toetsingskader niet, dan kun je al geen voldoende 

meer halen, ondanks dat op een hele hoop andere zaken het goed zit. Dat is dan omdat het in de 

Governancecode staat”. Ook een visitator (RV1) schetst een soortgelijke situatie bij een andere 

corporatie. Wat betreft de focus op de norm compliance, zijn sommige respondenten vanuit 

woningcorporaties ook op een ander punt kritisch. Ze zijn namelijk van mening dat het visitatierapport 

wel een overzicht biedt van de handhaving die wel en niet goed is gegaan, maar nooit nieuwe dingen 

ontdekt die de andere toezichthouders niet al geconstateerd hadden (RW5, RW6).  

 Voor een verdere bijdrage aan het rechtsstatelijke perspectief in de oordeelsfase is het 

noodzakelijk dat het rapport tot (indirecte) sancties kan leiden. De visitatiecommissies en SVWN 

hebben geen enkele directe bevoegdheid om sancties uit te delen, ook niet in het geval van 

normovertreding. Eén van de visitatoren zegt hierover: “Wij hebben een puur signalerende functie, maar 

wel een signaal dat op internet wordt gepubliceerd” (RV3). In het geval van een slecht rapport is er dus 

wel sprake van impliciete sancties, met name door de kans op reputatieschade (Bovens & Schillemans, 

2009). 

Daarnaast gaan de rapporten allemaal naar de Aw. De Aw gebruikt die rapporten in toenemende 

mate om de corporaties in de gaten te houden (RV2; Ministerie van BZK, 2017-2018, Kamerbrief). Als 

de corporatie op het besturen een recente visitatiescore van een 5,5 of lager heeft of indien de 

bestuurlijke reactie op het visitatierapport onvoldoende ingaat op de verbeterpunten, kan de Autoriteit 

beslissen haar toezicht te verdiepen en een inspectie (eerder) uit te voeren (Jaarwerkplan Autoriteit, 

2018; Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW, 2018). Als in de rapporten zwaarwegende 

normovertredingen worden gesignaleerd, heeft de Aw tevens de bevoegdheid om op basis daarvan in te 

grijpen, een aanwijzing te geven, om verduidelijking te vragen of toezicht in te stellen (RV1, RV2; 

Autoriteit woningcorporaties, 2017). Ook andere toezichthouders zoals de WSW of de interne RvC 

reageren op het rapport en ondernemen soms op basis daarvan acties als bepaalde dingen niet op orde 

zijn (RV3, RW8).  

Toch geven de respondenten over het algemeen aan dat ze het gevoel hebben niet zo snel 

afgerekend te (zullen) worden op basis van de visitaties. Hierbij maken ze wel de kanttekening dat dit 

ook kan komen door het ‘brave gehalte’ van hun corporaties (RW4, RW7, RW8). Concluderend is er 
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dus zeker sprake van de mogelijkheid van consequenties en sancties, maar kunnen deze enkel impliciet 

of indirect zijn (Bovens & Schillemans, 2009; Bovens, 2010). 

 

Implementatiefase: bij onvoldoendes leiden visitaties tot acties om norm-compliance te verbeteren 

Doordat de Aw sancties of consequenties kan verbinden aan normovertreding, heeft het ook (een deel 

van) de taak om norm-compliance bij corporaties te verbeteren. De Aw kan op basis van haar 

bevoegdheden ingrijpen of bij een volgende inspectie kijken hoe de corporatie de signalen vanuit de 

visitaties heeft opgepakt (RV2, RV3). Daarnaast kan de autoriteit beslissen dat er vaker visitaties 

uitgevoerd moeten worden dan éénmaal per vier jaar (Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW, 

2018). De functie van de Aw om norm-compliance te verbeteren, geldt echter wel primair in het geval 

van onvoldoendes. In de bestudeerde visitatierapporten is in vier van de acht visitatierapporten een vijf 

(onvoldoende) gegeven op minimaal een van de 14 aspecten binnen vermogen en governance. Dat zijn 

de aspecten die gaan om norm- en wethandhaving. In drie rapporten ging dat om één onvoldoende; één 

corporatie kreeg drie onvoldoendes. Binnen de onderzochte rapporten werd dus in iets meer dan vijf 

procent van de aspecten over norm- en wethandhaving een onvoldoende gegeven. In geen van deze 

onderzochte gevallen werd aangegeven dat de Aw actie had ondernomen op basis van de onvoldoendes.  

De gesproken visitatoren ondernemen geen actie om compliance met de normen te verbeteren, 

omdat zij onafhankelijk moeten blijven (RV2) en tot twee jaar na de visitaties geen enkel ander werk 

bij een corporatie mogen doen (RV1). Wel wordt aangegeven dat de visitatie van vier jaar later een 

belangrijk moment is om te controleren welke stappen zijn ondernomen op het gebied van 

normhandhaving. Hierbij wordt extra gelet op aandachtspunten die uit de vorige visitatie naar voren 

kwamen (RV3). De opvolgende visitatie moet hierbij wel altijd worden uitgevoerd door een andere 

commissie. Respondent V2 suggereert daarom dat bij onvoldoendes door normovertreding, dezelfde 

visitatiecommissie na twee jaar een deelvisitatie zou moeten kunnen uitvoeren op de paar punten waar 

een onvoldoende op is gescoord. Dat zou dan werken: 

“als een soort stok achter de deur, maar ook als een soort tegemoetkoming naar corporaties, want 

het rapport is openbaar en dat staat vier jaar op allerlei websites.”  

Ten slotte gaan respondenten vanuit woningcorporaties in de huidige situatie meestal met enkele 

verbeterpunten uit het rapport aan de slag, maar spreekt geen van allen hierbij specifiek over de 

verbeterpunten die betrekking hebben op compliance met normen en wetten. Concluderend heeft de Aw 

dus een rol in de implementatiefase indien er onvoldoendes zijn gescoord, maar wordt door andere 

actoren in het proces weinig actie ondernomen die specifiek gericht is op verbeterde norm-compliance.   

 

Eindoordeel: visitaties bij woningcorporaties hebben een beperkte bijdrage aan de rechtsstatelijkheid 

We kunnen visitaties niet beschouwen als een echte vorm van controle op de compliance met normen, 

wetten en regelgeving. Andere instanties hebben hier de primaire functie in en kunnen hier ook 

consequenties aan verbinden. Toch is de methodiek, en daardoor het uiteindelijke rapport, vrij wet- en 
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normgericht. Zo leidt het niet naleven van een enkel punt uit de wet of (governance)code in de 

onderzochte gevallen geregeld tot een negatief oordeel.  

Respondenten vanuit woningcorporaties vinden de focus op normen en wetten enigszins 

belemmerend, omdat het voor hen weinig toevoegt en er wel negatieve openbare oordelen aan worden 

verbonden. Hoewel de sector zich dus in de richting van strikter toezicht op norm- en wethandhaving 

aan het ontwikkelen is, staat de rol van de visitaties daarin voor de gesproken respondenten nog ter 

discussie (in lijn met Olsen, 2017). In het position paper en de gesprekken, fases waarin zij meer leidend 

kunnen zijn over de onderwerpen, worden de normen en wetten dan ook nauwelijks centraal gezet. 

Vanuit woningcorporaties is de bijdrage in het rechtsstatelijke perspectief dus beperkt. 

De bijdrage van visitaties in het rechtsstatelijke perspectief ligt vooral in de signalerende functie 

voor andere toezichthouders, zoals de Aw, WSW en raad van commissarissen. Deze andere 

toezichthouders kunnen vervolgens consequenties aan die signalen verbinden. De toegevoegde waarde 

van visitaties voor de toezichthouders geldt allereerst omdat de visitaties leiden tot een integrale en 

samenhangende visie tussen de norm- en wethandhaving in verschillende velden (governance, financiële 

huishouding en volkshuisvestelijke taken). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de manier dat 

normen en wetten in de praktijk worden toegepast, zeker op het gebied van governance. Ten slotte draagt 

het bij als een extra moment van controle op de norm- en wethandhaving. Toch moet deze bijdrage niet 

overschat worden; volgens de respondenten vanuit woningcorporaties worden in de visitaties namelijk 

nauwelijks aspecten gesignaleerd die andere toezichthouders nog niet geconstateerd hadden. De bijdrage 

van visitaties sluit dus met name aan bij het model van redundantie (Scott, 2000). Dit betekent dat 

overlappende verantwoordingsmechanismes gezamenlijk beter onheil voorkomen, doordat ze de kans 

op gemiste overtredingen verkleinen (Scott, 2000).  

 

5.4 Visitaties in cybernetisch perspectief 
Visitaties dragen bij aan het cybernetische perspectief als ze de leerpotentie bij woningcorporaties 

verbeteren door lessen voor verbetering te geven en de corporaties te stimuleren deze door te voeren. 

Dit sluit nauw aan bij de doelen van visitaties, omdat visitaties bij woningcorporaties een lange 

geschiedenis kennen met leren als een belangrijk doel. Ook in de huidige methodiek 5.0 is het één van 

de wensen dat het leren meer centraal staat. Om te beoordelen of de visitaties hier inderdaad aan 

bijdragen, zal deze alinea in de vijf verschillende fases het functioneren vanuit het cybernetische 

perspectief bespreken. 

 

Formele verantwoordingsnormen: vrij precies normenkader, maar ook ruimte voor context en lange 

termijn visie 

De visitatiemethodiek geeft vrij precies aan waar een corporatie aan moet voldoen om een bepaald cijfer 

te halen. Dit komt door het visitatiestelsel met ijkpunten voor een voldoende en plus- en minpunten die 
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een hoger of lager cijfer indiceren. Niet alle respondenten vanuit woningcorporaties kennen de normen 

precies, omdat ze het niet nodig achten deze tot in detail te bestuderen (RW2, RW8). Echter ervaren de 

respondenten die de methodiek wel bestudeerd hebben, het stelsel zeker als een uitgekristalliseerd 

normenkader (RW2, RW4, RW5). Ze weten daardoor precies waar ze op beoordeeld worden. Vaak 

verkleint dit de leerpotentie. Bij globale normen worden organisaties namelijk voor het plaatsvinden 

van een visitatie al geprikkeld om het functioneren van de organisatie op alle aspecten kritisch te 

evalueren en reeds positieve verbeteringen door te voeren. Als er gebruik wordt gemaakt van een precies 

normenkader, vindt die reflectie en verbetering doorgaans op minder punten plaatsen (Schillemans, 

2009). Visitator V2 wijst echter op de noodzaak van zo’n strakke methodiek, omdat de methodiek door 

de verschillende visiterende bureaus op dezelfde manier geïnterpreteerd en gebruikt moet worden. Een 

andere visitator vindt dat door de strakke methodiek weinig ruimte is voor een individuele uitzondering 

(RV1).  

 Wat betreft de lange termijn doelen, kijken de visitaties officieel vier jaar terug. Echter vraagt 

de methodiek 5.0 ook om een reflectie van de visitatiecommissie over de betekenis van de resultaten 

voor de toekomst. Vanuit de methodiek is het verder belangrijk voor corporaties om op meerdere punten 

de link te maken met de visie en strategie. Volgens Respondent V3 “kom je [dan] eigenlijk automatisch 

op een mechaniek dat ook de toekomst van belang is”. Ook een andere visitator geeft aan naast 

terugblikken “een visitatieperiode vooruit te kijken” (RV1). Het feit dat de visitaties tevens kijken naar 

de lange termijn sluit goed aan bij de werkzaamheden van woningcorporaties, omdat de meeste 

projecten langer dan vier jaar beslaan. Die focus op de visie en lange termijn vergroot de leerpotentie 

van de visitaties.  

 

Informatiefase: position papers zijn ingevoerd voor reflectie, dit gebeurt in de praktijk soms 

Om te kunnen leren, moeten corporaties ook gestimuleerd worden op zichzelf te reflecteren in 

verschillende fases. Bij de methodiek 5.0 is het position paper ingevoerd om de reflectie en het leren bij 

corporaties te stimuleren (website SVWN, FAQ). In de methodiek staat over de inhoud van het position 

paper: “daarin geeft de corporatie in max. 2 à 3 pagina’s aan wie zij is, waar ze voor staat, wat ze wil 

bereiken, waar ze nu staat en of de bestuurder daar tevreden over is”. Deze beschrijving duidt, in 

tegenstelling tot het gewenste resultaat, niet meteen op het doel van reflectie en leren.  

Vier van de acht corporaties geeft aan dat ze zich aangemoedigd voelen te reflecteren in het 

position paper8. De andere helft vindt dat het position paper meer dient om je beleidsvisie uit te werken 

en een weergave te geven van hetgeen dat er in de afgelopen vier jaren is gebeurd. Respondent W5 vat 

hierover samen wat die corporaties vaker noemen: “Je bent al het hele jaar door bezig met die reflectie 

van kan het beter. Ik denk dat reflectie [in het position paper] een ondergeschoven kindje zal zijn”.  

                                                        
8 Om respondenten niet onnodig negatief te belasten, wordt hier niet precies weergegeven welke respondenten het wel of niet 
aangaven. 
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De visitatoren verschillen eveneens van mening over de mate van zelf reflecterend vermogen 

van bestuurders in de position papers. Respondent V3 vindt dat de meeste corporaties in de position 

papers op zichzelf kritisch hebben gereflecteerd, maar Respondent V1 vindt dat er maar weinig zijn die 

in het position paper aangeven dat ze iets echt slecht hebben gedaan. Een uitspraak van Respondent V2 

vat dit mooi samen: 

“Je hebt het knip-en-plak werk uit oude ondernemingsplannen of jaarverslagen, waarvan je zegt 

dit levert heel weinig in de reflectieve zin op. Maar ik zie zeker ook position papers waar dat wel 

het geval is. Dan is er ook een gesprek geweest tussen de directeur-bestuurder en de raad van 

commissarissen zodat ze over het position paper een stevig gesprek hebben gevoerd over wat ze 

de commissie willen meegeven.” 

Uit de documentanalyse op de position papers komt naar voren dat in drie van de acht position papers 

door bestuurders kritisch wordt gereflecteerd op het functioneren van de corporatie. Dit is te zien in 

tekstfragmenten zoals:  

“In sommige wijken was het stil vallen van de vernieuwing uiterst pijnlijk. Veel bewoners zagen 

al jaren uit naar een nieuwe woning en hun oude woning had al jaren geen groot onderhoud meer 

gehad. Nieuwkomers zijn in de wijk komen wonen met het perspectief dat de buurt zou worden 

vernieuwd, maar de beloofde nieuwbouw aan de overkant van de straat kwam niet.” 

Hierbij valt overigens op dat de bestuurders die daadwerkelijk kritisch reflecteren, verschillen van de 

bestuurders die aangeven dat ze zich aangemoedigd voelen om kritisch te reflecteren. Samenvattend 

wordt in de praktijk dus soms gereflecteerd in de position papers. 

 

Debatfase: zelf-reflectief debat met een kritische, maar meedenkende visitatiecommissie  

Naast de reflectie op papier, moet er ook sprake zijn van reflectie in de praktijk. Zeven van de acht 

respondenten vanuit corporaties schetsen de gesprekken met de visitatiecommissie als een gesprek 

waarin het reflecteren op het functioneren van hun corporatie centraal staat. De visitatiecommissie krijgt 

dit met name voor elkaar door bestuurders vanuit kennis te bevragen over gemaakte keuzes en drijfveren 

en zo de bestuurders aan het denken te zetten (RV3, RW2, RW4, RW5, RW6). De gesproken visitatoren 

vinden dat de meeste bestuurders in die gesprekken open staan voor zelfreflectie, hoewel de mate van 

zelfreflectie wel verschilt per corporatie (RV1, RV2). De opmerking “over het algemeen heeft men toch 

zoiets, het is een verplichte visitatie een keer in de vier jaar, maar als we er dan toch mee bezig zijn, dan 

willen we er ook wat aan hebben” (RV2), schetst het beeld dat in mijn ogen uit een groot deel van de 

interviews over dit punt naar voren kwam.  

De rol van de visitatiecommissie tijdens deze gesprekken wordt door de respondenten vanuit 

corporaties gekarakteriseerd als ‘een combinatie van kritisch en deskundig’ (RW4), ‘doorvragend’ 

(RW7), ‘het geven van een spiegel’ en ‘het leggen van de vinger op zere plekken’ (RW8). De visitatoren 

gebruiken in de karakterisering van hun eigen rol soortgelijke beschrijvingen. Ze gebruiken hierbij het 

vaakst de woorden ‘kritisch’ en ‘meedenkend’. De respondenten vanuit corporaties geven aan in een 

dergelijk gesprek niks te verbergen te hebben en ook niet gespannen te zijn, hoewel ze niet uitsluiten 
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dat ze in sommige situaties wel wat defensief hebben gereageerd (RW1, RW3). Deze schets van de 

rolopvatting van de visitatiecommissie en de sfeer in het gesprek komt nauw overeen met het ‘gematigd 

conflictniveau’, wat theoretisch een bijdrage levert aan de leerpotentie van de gesprekken en debatfase 

(Schillemans, 2009). Niet totaal onverwacht worden de gesprekken dan ook over het algemeen ervaren 

als een belangrijke fase voor de leerpotentie van visitaties en als waardevol benoemd (RV1, RV3, RW2, 

RW4, RW5, RW6).  

 

Oordeelsfase: het rapport brengt lessen, maar corporaties vinden ze niet altijd nuttig 

Na de gesprekken stelt de visitatiecommissie het rapport op. In de methodiek is over het visitatierapport 

opgenomen dat het verplicht verbeterpunten moet bevatten. Hierbij gaat het “nadrukkelijk om wat er 

verbetering zou behoeven en niet om aanbevelingen hoe dit kan worden verbeterd”. In andere woorden 

schrijft de methodiek dus voor dat de lessen niet concreet moeten worden en dus juist geen handvatten 

moeten bieden hoe doelstellingen beter gerealiseerd kunnen worden. De reden hiervoor is dat de 

visitatiecommissie de taak heeft om te signaleren, reflecteren en beoordelen, maar niet om te adviseren 

(RV1, RV2). Eén visitator vindt dat ook de meest passende rol (RV2), de andere is het daar niet compleet 

mee eens (RV1).  

Bij het lezen van de lessen die uiteindelijk zijn opgenomen in de visitatierapporten, signaleer ik 

grote verschillen in de mate van concreetheid. Zo is bijvoorbeeld de les “Breng de documentatie verder 

op orde: zorg dat verantwoordingsdocumenten geordend worden en makkelijk oproepbaar zijn. Hierbij 

helpt het om de verschillende documenten te dateren” een stuk concreter dan “Zoek naar mogelijkheden 

om de bedrijfslasten omlaag te brengen”. Ook de bestuurders van woningcorporaties hebben 

uiteenlopende ideeën over of de lessen concreet genoeg zijn en geven eveneens aan dat er grote 

verschillen tussen de lessen zitten. In lijn met de doelstelling vanuit de methodiek, zijn de lessen dus 

geregeld niet concreet.  

Over het algemeen vinden corporaties dat de lessen uit het rapport vooral dienen als voedsel tot 

nadenken en om je scherp te houden (RW1, RW2, RW5, RW6, RW8). Dit betekent dat niet alle lessen 

direct worden geïmplementeerd, omdat er vaak ook enkele lessen bijzitten waar de corporaties het niet 

mee eens zijn of waarover ze zelf geen beslissingsbevoegdheden hebben (RW2, RW7, RW8). Daarnaast 

zijn corporaties vaak zelf al bezig met verbeterpunten die in het rapport staan of waren ze zich er in 

ieder geval al bewust van (RW1, RW5, RW6, RW7). Respondent W1 zegt hier bijvoorbeeld over:  

“Wij dachten soms, de visitatoren schrijven op wat wij aangeven in gesprekken of in de position 

paper. Vervolgens lezen we dit weer terug in het visitatierapport als verbetervoorstel.” 

Hoewel de meeste gesproken bestuurders dus wel vinden dat de lessen hen stof tot nadenken geven, 

wijzen de lessen nauwelijks op blinde vlekken of onbekende verbeterpunten. Sommige respondenten 

benoemden hierbij dat ze dit eigenlijk wel logisch vinden, omdat zij als bestuurders elke dag met de 

organisatie bezig zijn en het dus raar zou zijn als er uit een visitatie punten zouden komen die ze nog 

nooit hadden opgemerkt (RW1, RW7). Het feit dat bestuurders aangeven de meeste aspecten al te weten, 
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zou echter ook kunnen komen door een reflex van bestuurders snel te denken dat de meeste aspecten al 

te weten. Dit is menselijk: mensen hebben de neiging meer aandacht te besteden aan informatie die hun 

eigen ideeën bevestigt. Sociaalpsychologen noemen dit de confirmation bias (b.v. Nickerson, 1998). 

Evenzeer kan gesteld worden dat de leerpotentie uit de visitatierapporten dus vooral zit in de stimulans 

tot zelfreflectie en niet zo zeer in de specifieke lessen die het rapport meegeeft. 

 

Implementatiefase: daar waar de lessen nuttig zijn, voelen corporaties zich geprikkeld ermee aan de 

slag te gaan 

In de methodiek wordt eveneens aandacht besteed aan de institutionalisering van de lessen die de 

visitatiecommissie heeft opgeschreven in de ‘recensie’. In de methodiek staat namelijk beschreven dat 

de “recensie zo geschreven [moet zijn] dat het de corporatie uitdaagt iets met de resultaten van het 

rapport te doen”. Bijna elke respondent vanuit een corporatie kon wel één punt noemen waar ze 

inderdaad mee aan de slag zijn gegaan. Respondent W8 noemde: 

“Naar aanleiding van de vorige visitatie heb ik bijvoorbeeld ieder jaar de gemeenteraad 

uitgenodigd hier, om de relatie te verbeteren en beter te vertellen waar wij mee bezig zijn.” 

Daarnaast werd geprobeerd te realiseren dat de lessen intern gaan leven, bijvoorbeeld door een 

bijeenkomst te organiseren of een samenvatting naar medewerkers te sturen (RW2, RW4, RW8). Toch 

heerst ook het gevoel dat niet alle medewerkers van corporaties het visitatierapport even belangrijk 

vinden (RW2).  

Twee van de gesproken bestuurders benoemden actievere stappen om te waarborgen dat de 

verbeterpunten levendig blijven. Respondent W4 bespreekt welke lessen opgepakt worden met de raad 

van commissarissen, rapporteert daar periodiek over naar hen en zet het op de actiepuntenlijst van het 

managementteam. Respondent W6 wil de aanbevelingen uit de visitatie in handen geven van een 

controller, zodat die ze kan bewaken naar de bestuurder en de raad van commissarissen toe. Het 

aanstellen van een interne partij als ‘change agent’ kan een belangrijke manier zijn om het leren en 

doorvoeren van veranderingen te waarborgen (Schillemans, 2009, p. 169).  

Over het algemeen voelen de corporaties zich dus wel geprikkeld met enkele les(sen) aan de 

slag te gaan en deze intern te institutionaliseren. Doordat er volgens de respondenten echter weinig 

nieuws uit de visitaties komt, wordt niet de noodzaak gevoeld om de visitatie en de lessen die daaruit 

volgen, centraal te laten staan in het verbeteren van de corporatie.  

 

Eindoordeel: visitaties bij woningcorporaties hebben een beperkte bijdrage aan de leerpotentie 

Het is duidelijk zichtbaar dat voor de methodiek 5.0 is getracht een systeem te ontwikkelen, waarin het 

leren weer meer centraal staat. Dit is te zien aan de aandacht aan de lange termijn visie, aan het verplichte 

position paper en aan de verbeterpunten die de visitatiecommissie moet meegeven. Op papier is de 

leerpotentie dan ook gewaarborgd. Dit is echter wel met uitzondering van het feit dat er een vrij precies 

normenkader wordt gehanteerd, wat de leerpotentie juist weer verkleint. In de praktijk zijn de bijdragen 
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van het position paper en de lessen beperkter. In de position papers reflecteren bestuurders maar in 

sommige gevallen op het functioneren van hun corporatie en respondenten geven aan dat het grootste 

deel van de benoemde verbeterpunten al bekend is bij de corporaties. Dit laatste zou echter ook het geval 

kunnen zijn door een bestuurlijke reflex om snel aan te geven dat verbeterpunten al bekend zijn. 

 De bijdrage van het cybernetische perspectief ligt dan ook niet zozeer in papieren resultaten, 

zoals het position paper en visitatierapport, maar meer in aan het denken worden gezet. Dit gebeurt met 

name in de debatfase. In deze fase staat zelfreflectie centraal, waardoor er veel geleerd wordt (in lijn 

met Korsten, 2004b). Er is tijdens het gesprek sprake van een gematigd conflictniveau en van een 

kritische en meedenkende visitatiecommissie. Dat zijn de ideale omstandigheden voor leren 

(Schillemans, 2009). Ook de verbeterpunten die in het rapport staan, hebben wel een bijdrage in het 

cybernetische perspectief. Deze bijdrage zit zoals benoemd echter niet in de directe implementatie ervan, 

maar meer in het dienen als stof tot nadenken. Ook geeft het rapport mogelijk een stimulans om 

verbeterpunten (versneld) tot uitvoering te brengen. 

De respondenten vanuit corporaties vinden het in het algemeen dus belangrijk hun corporatie 

actief te verbeteren. De visitaties hebben daar een beperkte bijdrage in doordat ze de bestuurders 

verplichten stil te staan bij het functioneren van de corporatie, maar geen nieuwe lessen mee geven. 

 

5.5 Visitaties in publieke waarde perspectief 
Visitaties dragen bij aan het publieke waarde perspectief indien visitaties de aspecten toetsen die de 

omgeving belangrijk vindt en als publieke waarde beschouwt. Dit is ook een van de punten waarop de 

visitaties zich zouden onderscheiden van de andere verantwoordingsarrangementen rond 

woningcorporaties. Om te beoordelen of de visitaties hier inderdaad aan bijdragen, zal deze alinea het 

functioneren vanuit het publieke waarde perspectief in de vijf verschillende fases bespreken. 

 

Formele verantwoordingsnormen: normen nu nog los van betrokkenen en van publieke waarde 

In het algemeen staat het normenkader binnen de visitaties vast en is deze vrij precies, zoals de vorige 

alinea ook heeft geconcludeerd. De beoordelingsnormen worden zodoende niet samen met betrokkenen 

ontwikkeld. In de methodiek is hierover wel opgenomen dat:  

“de visitatiecommissie [bij presteren volgens belanghebbenden] in principe gebruik maakt van 

deze indeling, maar in bijzondere gevallen – gefundeerd – kan kiezen om gebruik te maken van 

een indeling die meer past bij de aard en context van de corporatie en/of belanghebbenden.”  

Daarnaast voert SVWN, zoals eerder beschreven, enkele experimenten uit binnen de visitaties. In het 

experiment ‘Doen wat écht nodig is’ wordt samen met betrokkenen besloten waar de corporatie op 

beoordeeld wordt en geen vastomlijnd beoordelingskader gehanteerd (website SVWN, experimenten). 

Op dit moment hebben de betrokkenen in principe dus geen invloed op de beoordelingsnormen, maar 

zijn er wel (toekomstige) mogelijkheden. Respondent V3 zegt over deze toekomstige mogelijkheid: 
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“Dit is in principe interessant en het is goed dat ze input kunnen geven, maar ik denk dat binnen 

de kortste keren het allemaal weer dezelfde onderwerpen zijn. De meeste huurders willen 

gewoon een woning met goede kwaliteit voor een lage prijs. Ik kan bijna garanderen dat als je 

een paar van die sessies gehad hebt, dat van zelf dezelfde onderwerpen naar boven komen waar 

ze het over willen hebben.” 

Over de publieke waarde of waar een corporatie ‘voor is’, is weinig opgenomen in de methodiek. Het 

normenkader vraagt ook niet om hierop te beoordelen. Wel kunnen visitatiecommissies in de recensie 

benoemen waar de corporatie voor staat, hoe de corporatie haar rol en visie ziet en hoe zich dat verhoudt 

tot de bevonden resultaten. In deze recensies en uit de interviews komt naar voren dat waar de 

corporaties ‘voor zijn’ best wel verschilt per corporatie. Volgens Respondent W5 is het binnen de 

methodiek zeker mogelijk om aandacht te geven aan deze verschillen en te differentiëren tussen de 

verschillende corporaties. Respondent W2 vindt juist dat de visitaties door de verplichte methodiek niet 

de essentie van woningcorporaties en hun aansluiting bij de omgeving kunnen weergeven: “Die kern 

van ‘wij doen wat maatschappelijk nodig is in onze werkomgeving’, die zou veel meer nog [in de 

visitaties] terug moeten keren”.  

 

Informatiefase: corporaties gaan in op hoe zij hun publieke waarde zien in het position paper 

De methodiek vraagt dus niet om een beoordeling op waar de corporaties voor zijn, maar corporaties 

lijken dit wel een belangrijk thema te vinden. Dit is ook te zien in de position papers. Daarin gaat elke 

onderzochte corporatie namelijk in op waar ze voor staat, hoe ze haar maatschappelijke taak interpreteert 

en op haar missie. Hierbij wordt tevens vaak aandacht besteed aan de relatie met bewoners en het 

‘verankerd zijn’ in de samenleving. Respondent W5 zegt ook over het position paper: 

“Ik ben haast wel zeker dat het meer is van dit is [naam corporatie], dit zijn wij en dit is ons doel, 

dan dat het is van we zouden dat of dat nog willen of we hadden eigenlijk nog dat moeten doen.” 

Deze aspecten kunnen geïnterpreteerd worden als een focus op de publieke waarde in het position paper, 

zeker omdat de uitleg ook sterk verschilt per corporatie. Zo wordt bij één corporatie heel erg ingegaan 

op de verbondenheid met de stad, wat wordt samengevat in: “onze naam [Stadgenoot] is onze ambitie”. 

Een andere corporatie richt zich strikter op de kerntaak: “het huisvesten van mensen met een laag 

inkomen”. Door aan te geven waar ze als corporatie voor staan, definiëren de bestuurders wat ze als hun 

publieke waarde zien. Bij geen van de gelezen position papers wordt echter duidelijk dat deze publieke 

waarde ook samen is gedefinieerd met de omgeving. De publieke waarde zou dus best anders gezien 

kunnen worden door de omgeving en daarmee anders kunnen zijn. De respondenten gaan in de position 

papers enkel in op hoe zij hun publieke waarde interpreteren.  

 

Debatfase: nagenoeg alle belanghebbenden worden betrokken 

Om binnen de visitaties te kunnen toetsen wat de omgeving belangrijk vindt, moeten alle 

belanghebbenden worden betrokken. Bij elke visitatie wordt inderdaad een groep belanghebbenden 
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gesproken (Methodiek 5.0). Corporaties stellen in eerste instantie zelf de lijst op met de 

belanghebbenden die zij belangrijk achten. Hiervoor doen de visitatoren wel een categorieënvoorstel en 

kijken ze of de lijst dekkend is. Ook vragen ze aan andere partijen wat de belanghebbenden van een 

bepaalde corporatie zijn, om te kunnen voorkomen dat er alleen maar partijen worden gesproken die 

heel lovend zijn (RV3).  

 Volgens de methodiek moeten gemeenten, huurders(organisaties) en overige belanghebbenden 

worden gesproken. In de onderzochte praktijk worden de volgende ‘categorieën’ stakeholders meestal 

gesproken: huurders(vertegenwoordiging), raadsleden, ambtenaren, wethouders, zorg- en 

welzijnsorganisaties, collega corporaties en medewerkers van de corporatie. Vaak zijn corporaties actief 

in verschillende gemeenten en in samenwerking met verschillende zorgpartijen en wordt maar een 

beperkte selectie binnen elke categorie gesproken. Twee van de gesproken respondenten vanuit 

corporaties vinden het daarnaast belangrijk om marktpartijen zoals aannemers of bouwbedrijven aan 

tafel te zetten, omdat daar ook veel mee wordt samengewerkt (RW3, RW5). Verder verschillen 

bestuurders in hun voorkeur om directeuren of juist locatiemanagers van bijvoorbeeld zorgpartijen te 

betrekken. Op de vraag of de groepen die in de visitaties worden betrokken alle belanghebbenden zijn, 

antwoorden nagenoeg alle respondenten in eerste instantie bevestigend. Daarna nuanceerden enkele 

respondenten hun antwoord (RW1, RW4). Zo voegde Respondent W1 toe: 

“Wij werken met heel veel partijen samen, we hebben bijvoorbeeld ook weleens met de 

brandweer te maken of de politie, maar of dat nou gelijk partijen zijn die in dit proces ook een 

rol spelen, vind ik wel lastig. De contacten met die partijen zijn toch minder structureel. De vraag 

is of die partijen dan iets kunnen gaan vinden van ons.” 

Ook de gesproken visitatoren vinden dat alle groepen die dicht bij de corporatie staan wel (indirect) 

worden betrokken, maar geven aan dat niet iedereen ook daadwerkelijk wordt gesproken (RV1, RV3). 

Respondent V3 is hier met name kritisch over de huurdersvertegenwoordiging:  

“Wat je nu ziet, is dat het oordeel van de huurders wordt opgehaald via de 

huurdersvertegenwoordiging, maar dat dat toch een groep mensen is die daar interesse of tijd 

voor heeft of dit leuk vindt, maar niet noodzakelijkerwijs een goede afspiegeling van de 

doorsnede van de huurders van de corporatie is. Dan is het wel fijn dat de systematiek toch wat 

andere mogelijkheden biedt, om een enquête uit te zetten voor de huurders of met 

bewonerscommissies te praten.” 

Dit aspect is zeker belangrijk, omdat bijvoorbeeld bij RW4 het rapport grote verschillen constateert 

tussen de opinie van de huurders en die van de huurdersvertegenwoordiging. Ook Respondent V1 vindt 

het toevoegen van een enquête nodig om ook van bepaalde groepen inzichten te krijgen. Concluderend 

kan gesteld worden dat nagenoeg alle groepen met wie een corporatie nauw samenwerkt, worden 

betrokken tijdens de visitaties. Dit gaat echter wel gepaard met praktische dilemma’s ten aanzien van 

representativiteit en volledigheid.  
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Oordeelsfase: waar mogelijk in de methodiek, oordelen de visitaties naar wat de omgeving belangrijk 

vindt 

Om bij te dragen in het publieke waarde perspectief, moet de betrokkenheid van alle belanghebbenden 

zorgen voor een oordeel op de aspecten die de omgeving belangrijk vindt. Bij twee van de vier 

perspectieven uit de rapporten speelt wat de omgeving belangrijk vindt een prominente rol. Respondent 

W1 zegt hierover: 

“Deze [perspectieven] geven een oordeel over de maatschappelijke meerwaarde van de 

corporatie”. 

Er wordt binnen de visitaties namelijk allereerst gekeken naar het presteren op opgaven. Deze opgaven 

zijn gebaseerd op de gemaakte prestatieafspraken die normaliter gezamenlijk zijn vastgesteld door de 

woningcorporaties, gemeenten en huurders. In andere woorden wordt samen met belanghebbenden 

bepaald wat de gewenste opgaven van de corporatie zijn en beoordelen de visitaties op basis van die 

opgaven. Echter wordt deze beoordeling wel geclassificeerd in vijf vooraf vastgestelde prestatievelden. 

De manier waarop verantwoording plaatsvindt over de opgaven, is dus sterk afhankelijk van het 

beoordelingskader van SVWN. Ook bij het presteren naar belanghebbenden staan de opvattingen van 

de omgeving centraal. Hier geldt echter eveneens dat dit gebeurt op basis van dezelfde vooraf 

vastgestelde prestatievelden. Daarnaast geeft Respondent W3 aan dat imago en beelden vaak een vrij 

grote rol spelen in de beoordeling door belanghebbenden en er dus geen objectieve beoordeling op de 

resultaten plaatsvindt.  

De prestatievelden uit het rapport zijn vergeleken met de aspecten die belanghebbenden over 

het algemeen belangrijk vinden. Dit is gedaan door de aspecten die naar voren komen als belangrijkste 

speerpunten van huurders en gemeenten uit de rapporten over prestatieafspraken van Atrivé (2017) en 

de Staat van de Volkshuisvesting (BZK, 2017) te vergelijken met de prestatievelden uit de methodiek. 

Dit blijkt redelijk goed overeen te komen. Huurdersorganisaties blijken veiligheid en overlast 

(leefbaarheid), bouw en aankoop van goedkope woningen, en gemengde wijken (leefbaarheid) het 

vaakst in te brengen voor de prestatieafspraken. Gemeenten vinden de bouw en aankoop van goedkope 

woningen, energiezuinige voorraad, en vluchtelingen met een verblijfsstatus het belangrijkst (Atrivé, 

2017). Al deze onderwerpen worden inderdaad beoordeeld in de visitaties binnen één van de 

prestatievelden. Echter vallen overlast, woningen voor statushouders en duurzaamheid wel onder 

bredere prestatievelden, waardoor er niet altijd heel veel aandacht aan deze aspecten wordt besteed in 

de rapporten. Wel geven respondenten daarnaast aan dat als bijvoorbeeld duurzaamheid een belangrijk 

thema is in de specifieke gemeente waar de corporatie actief is, dit ook als een groter thema wordt 

gerepresenteerd in het visitatierapport (RV2, RW4). Dit is met name het geval als dat thema ook een 

plek heeft gekregen in de prestatieafspraken (RV1, RV2).  

 Doordat de belanghebbenden tevens lessen kunnen formuleren die worden opgenomen in het 

rapport, hebben ze eveneens de ruimte om te oordelen over aspecten die niet volgens de methodiek 

worden bevraagd. Alleen worden deze oordelen niet vertaald in een cijfer. Uiteindelijk is Respondent 
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W4 van mening dat de visitaties door die lessen uitdrukkelijk ophalen wat de omgeving belangrijk vindt. 

Andere respondenten zijn daar kritischer over, omdat ze vinden dat de punten van belanghebbenden 

soms meer boodschappenlijstjes van stakeholders of sociaal wenselijke antwoorden zijn (RW5, RW6, 

RW8). Respondent V3 geeft hier ook aan dat ze erop letten dat de visitaties niet worden gebruikt als 

manier om eigen belangen onder de aandacht te brengen. Dit wordt geïllustreerd met het volgende 

voorbeeld: 

“Maar als de gemeente met de corporatie afspreekt, er zijn een X aantal woningen drempelloos, 

dan kun je als zorgpartij wel roepen van dat is maar de helft van wat er nodig is, maar dan moet 

je zorgen dat dat op het moment van de prestatieafspraken daar terecht komt en dan moet je daar 

je eigen politieke kanalen voor gebruiken. Dat is nou eenmaal het systeem.” 

 

Implementatiefase: corporaties weten ook los van visitaties wat de omgeving belangrijk vindt 

De visitatierapporten oordelen dus redelijk naar wat de omgeving belangrijk vindt. De bijdrage van 

visitaties wordt in het publieke waarde perspectief groter als ze ook helpen te focussen op die aspecten 

die de omgeving belangrijk vindt. Dit blijkt echter niet volledig het geval. Zeven van de acht 

respondenten vanuit corporaties reageren op die vraag namelijk ontkennend. Dat komt voornamelijk 

doordat de gesproken bestuurders benoemen dat ze zelf al op de hoogte zijn van wat de omgeving 

belangrijk vindt. Ze geven daardoor aan geen nieuwe dingen te horen in de visitaties. Respondent W7 

legt daarover uit: 

“Vroeger was het misschien zo dat corporaties heel eigenzinnig optraden. Daar wordt dan een 

instrument voor verzonnen, wat op zich goed is. Maar op het moment dat de probleemstelling 

verandert en de corporatie wel weer in contact is met zijn buitenwereld, dan is het visitatie 

instrument niet zo zinnig.” 

Dit indiceert dat de snel veranderende woningcorporatiesector ertoe leidt dat de rol van visitaties kleiner 

wordt en daarom moet veranderen. Echter kan de reactie van bestuurders dat ze geen nieuwe dingen 

horen ook zijn versterkt, of zelfs veroorzaakt, door de confirmation bias die eerder uiteen is gezet 

(Nickerson, 1998).  

Verschillende bestuurders noemden tevens voorbeelden van projecten waarbij ze zelf 

belanghebbenden hadden betrokken om de koers van de organisatie te bepalen. Ze hebben in hun ogen 

dus geen visitatierapport nodig om inzicht te krijgen in wat de omgeving belangrijk vindt (RW1, RW5, 

RW7). Eén corporatiebestuurder gaf aan dat de visitatie wel enigszins heeft geholpen om meer te 

focussen op wat de omgeving belangrijk vindt en de ambities op basis daarvan aan te scherpen (RW4). 

Hierover zegt de respondent: 

“Zo heb je met veel externe partijen te maken waarvan je weet ‘zij hebben een ander belang’. 

Met elkaar probeer je dan tot een optimum te komen en de visitatie kan helpen om je een beeld 

te geven of je die balans ook inderdaad een beetje netjes hebt gehaald.” 

Echter ervaren de respondenten vanuit corporaties de visitaties dus over het algemeen enkel als een 

bevestiging of toets van wat ze zelf al dachten.  
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Eindoordeel: visitaties bij woningcorporaties hebben een beperkte bijdrage aan de publieke waarde 

De huidige methodiek is (nog) niet echt gericht op verantwoording vanuit publieke waarde. Zo worden 

de beoordelingsnormen in principe niet samen met belanghebbenden ontwikkeld en wordt dus niet 

gezamenlijk bepaald wat wordt gezien als de (beoordeling op) publieke waarde (in lijn met Stoker, 

2006). Op dit moment is het beoordelen op publieke waarde daardoor ook ingewikkeld, omdat de 

publieke waarde van de corporatie niet kan worden vastgesteld door de visitatiecommissie, maar moet 

worden bepaald door de corporatie en de omgeving samen (in lijn met Moore, 1995; Geuijen, 2014). De 

experimenten van SVWN zouden kunnen leiden tot een beoordelingskader dat in de toekomst meer met 

belanghebbenden wordt ontwikkeld en daardoor ook meer kan kijken naar de publieke waarde zoals de 

omgeving die beschouwt.  

 Desondanks ligt de bijdrage vanuit het publieke waarde perspectief met name in het 

gezichtspunt van de belanghebbenden. Woningcorporaties opereren in een positie tussen vele andere 

partijen en die worden bijna allemaal betrokken in het visitatieproces. In de oordeelsfase leidt dit ook, 

daar waar dat kan binnen de precieze methodiek, tot ruimte voor de mening en beoordeling vanuit 

belanghebbenden. In twee van de vier perspectieven komt dat aan bod. Echter heeft het hele 

woningcorporatiestelsel zich de laatste jaren zo ontwikkeld dat corporaties zelf al veel in contact zijn 

met hun buitenwereld. Hierdoor hebben de respondenten niet het idee dat de visitaties hen nieuwe 

inzichten brengen en zo hun acties veranderen.  

Corporaties vinden het wel belangrijk stil te staan bij hun publieke waarde; dat waar ze voor 

zijn. Dit doen ze nu bijvoorbeeld in hun position paper. Corporaties schrijven in het position paper 

namelijk waarvoor ze er zijn. Het is niet verrassend dat bestuurders van publieke organisaties de ruimte 

nemen om uit te leggen waar ze voor staan en wat hun maatschappelijke bijdrage is. De toegevoegde 

waarde zit met name in het feit dat de verantwoording, of controle, kan worden gedaan in het licht van 

de omschreven publieke waarde. Hiervoor geldt wel eveneens dat de methodiek daar nu nog niet 

helemaal op gericht is, maar dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen. Dit lijkt erop te duiden dat 

voor een bijdrage in het publieke waarde het visitatiestelsel zich nog verder moet ontwikkelen. Een 

snelle ontwikkeling is daarbij niet onwaarschijnlijk in de huidige ‘unsettled order’ (Olsen, 2017).  

 

5.6 Beoordeling samengevat 
In dit hoofdstuk zijn de visitaties geanalyseerd aan de hand van de drie evaluatieperspectieven. De 

resultaten vanuit de verschillende perspectieven kunnen worden samengevat in de tabel op de volgende 

pagina.  

 

In die tabel worden de volgende kleurcodes gebruikt: 

  Voldoet aan criterium Voldoet enigszins aan criterium Voldoet niet aan criterium 
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Tabel 3. Resultaten en beoordeling vanuit de verschillende verantwoordingsperspectieven naar de visitatiefasen.  

 

Uit de resultaten blijkt dat aan geen van de perspectieven volledig wordt ‘voldaan’; binnen alle 

perspectieven hebben de visitaties namelijk een beperkte bijdrage. Dit is niet geheel verrassend in de 

huidige onzekere tijd waar nog wordt gezocht naar een passende rol van de visitaties (in lijn met Olsen, 

2017). Verder is met name zichtbaar dat de verschillen tussen de fasen bij het publieke waarde 

perspectief het grootst zijn en de bijdrage binnen dit perspectief uiteindelijk het kleinst. Publieke waarde 

wordt pas de laatste jaren een steeds belangrijker concept in de bestuurlijke praktijk en met name de 

verantwoording erover is nog volop in ontwikkeling (Stoker, 2006; Hartley, Alford, Knies & Douglas, 

2017). Dit kan verklaren waarom de bijdrage van dit perspectief nog minder eenduidig is.  

Op de eindoordelen zal in de conclusie in het volgende hoofdstuk verder worden ingegaan om 

antwoorden te formuleren op de drie deelvragen. De deelvragen dienen vervolgens als bouwstenen voor 

de hoofdvraag binnen dit onderzoek. Ook daar zal in de conclusie in het volgende hoofdstuk verder op 

in worden gegaan. 

  
  

Theoretische fase Feitelijke fase Rechtsstatelijk perspectief Cybernetisch perspectief Publieke waarde perspectief 
Formele 
verantwoordings-
normen  

Ontwikkeling van 
de visitatie 
methodiek  

Visitatiemethodiek is redelijk 
norm- en wetgericht 
 

Vrij precies normenkader, maar 
ook ruimte voor context en 
lange termijn visie 

Normen nu nog los van 
betrokkenen en van publieke 
waarde 

Informatiefase Position paper en 
aangeleverde 
documentatie  

Veel documentatie gaat in op 
wetten en normen, de position 
papers nauwelijks  
 

Position papers zijn ingevoerd 
voor reflectie, dit gebeurt in de 
praktijk soms 

Corporaties gaan in op hun 
publieke waarde in het position 
paper 

Debatfase Gesprekken en 
bezoeken tijdens 
visitatie 

Gesprekken gaan enkel in op 
wetten en normen waar het 
moet of nodig is 
 

Zelf-reflectief debat met een 
kritische, maar meedenkende 
visitatiecommissie 

Nagenoeg alle belang-
hebbenden worden betrokken 

Oordeelsfase  Visitatierapport  Rapport gaat over normen 
waarop impliciete of indirecte 
sancties kunnen volgen 
 

Het rapport brengt lessen, maar 
corporaties vinden ze niet altijd 
nuttig 

Waar mogelijk in de methodiek, 
oordelen de visitaties naar wat 
de omgeving belangrijk vindt 

Implementatiefase Periode na visitatie Visitaties leiden bij 
onvoldoendes tot acties om 
norm-compliance te verbeteren 
 

Daar waar de lessen nuttig zijn, 
voelen corporaties zich 
geprikkeld ermee aan de slag te 
gaan 

Corporaties weten ook los van 
visitaties wat de omgeving 
belangrijk vindt 

Eindoordeel Visitaties bij woningcorporaties 
hebben een beperkte bijdrage 
aan de rechtsstatelijkheid 

Visitaties bij woningcorporaties 
hebben een beperkte bijdrage 
aan de leerpotentie 

Visitaties bij woningcorporaties 
hebben een beperkte bijdrage 
aan de publieke waarde 
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6. CONCLUSIE 
 

Het voorgaande hoofdstuk heeft de bevindingen gepresenteerd op de verschillende indicatoren om zo 

de visitaties bij woningcorporaties te beoordelen. Die resultaten worden gebruikt om in dit hoofdstuk 

de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. Aan het begin van deze scriptie is de volgende centrale 

onderzoeksvraag geformuleerd: “In hoeverre dragen de visitaties bij aan de rechtsstatelijkheid, 

leerpotentie en publieke waarde van woningcorporaties?”. Deze vraag is vervolgens gesplitst in drie 

deelvragen die tezamen het antwoord op de centrale onderzoeksvraag vormen. In dit hoofdstuk zal 

daarom antwoord worden gegeven op de drie deelvragen (6.1) om zo te komen tot een antwoord op de 

centrale onderzoeksvraag (6.2). In beide paragrafen wordt eveneens kort ingegaan op mogelijke 

verklaringen voor de beantwoording en conclusies. Vervolgens worden bredere implicaties voor de 

bevindingen uiteengezet (6.3). Dit hoofdstuk zal afsluiten met een discussie en enkele reflecties op het 

huidige onderzoek (6.4). Uit de bredere implicaties en discussie komen tevens suggesties voor 

vervolgonderzoek voort. 

 

6.1 Beantwoording deelvragen  
Deelvraag 1: In welke mate en op welke punten zorgen de visitaties voor conformiteit met wetten, regels 

en normen bij woningcorporaties? (rechtsstatelijk perspectief) 

De visitaties bij woningcorporaties dragen ondanks een wet- en normgerichte methodiek in de praktijk 

maar beperkt bij aan de conformiteit met wetten, normen en regels. De voornaamste waarde ligt in de 

signalerende functie die de rapporten hebben voor andere toezichthouders, die daaraan sancties kunnen 

verbinden. Aangezien in de visitaties volgens de respondenten weinig nieuws wordt gesignaleerd, 

hebben de visitaties vanuit rechtsstatelijk perspectief vooral een ‘redundante’ bijdrage; de visitaties 

dienen als extra schijnwerper (Scott, 2000; Mulgan, 2003). Door een extra controle te zijn, verkleinen 

ze de centraliteit van andere toezichtinstrumenten (Scott, 2000). Daardoor bevorderen de visitaties een 

machtsbalans om nieuwe crises in de toekomst te voorkomen (Bovens & Schillemans, 2009).  

Echter met name door het gebrek aan directe sancties van de visitatiecommissie om afwijkend 

gedrag bij corporaties te kunnen corrigeren, is de bijdrage van visitaties vrij beperkt. Dit gebrek aan 

sancties komt waarschijnlijk doordat visitatiecommissies in het gehele verantwoordings- en 

toezichtstelsel niet het primaire orgaan zijn om bestuurlijke gehoorzaamheid en norm-compliance te 

realiseren. Hierom hebben de visitatiecommissie en SVWN, in deze relatie de forums, ook niet die 

bevoegdheden toebedeeld gekregen. Dit is niet heel verrassend, omdat voor visitaties oorspronkelijk 

vaak geen sanctionerende rol is weggelegd. Voor deze specifieke casus bij woningcorporaties was echter 

vanwege de recente geschiedenis met incidenten, wel een belangrijke focus op rechtsstatelijkheid 

verwacht. Die wordt dus maar deels waargenomen.  
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Deelvraag 2: In welke mate en op welke punten zorgen de visitaties voor leren bij woningcorporaties? 

(cybernetisch perspectief) 

De visitaties bij woningcorporaties dragen eveneens maar beperkt bij aan de leerpotentie van 

woningcorporaties. Ze stimuleren wel zelfreflectie tijdens de gesprekken, maar benoemen in de praktijk 

maar weinig nieuwe lessen. Dat de visitaties maar beperkt bijdragen aan de leerpotentie strookt om twee 

redenen met de verwachting. Ten eerste zijn de visitaties bij woningcorporaties ooit opgericht met het 

idee om te leren en is dit weer een centraal doel in de huidige methodiek. Ten tweede worden visitaties 

in de literatuur ook primair geroemd om hun leervermogen (Schillemans, 2009). 

De beperkte bijdrage in het cybernetische perspectief is niet direct te verklaren door de 

koppeling aan het reguliere toezicht, zoals soms wordt gesuggereerd (Schillemans, 2009). Dit is te 

concluderen doordat bestuurders bij woningcorporaties zich nog steeds vrij voelen om alles te zeggen 

en de visitatierapporten ook niet worden gezien als iets op basis waarvan je afgerekend wordt. Ook komt 

niet direct naar voren dat de leerpotentie relatief laag is doordat de visitaties te veel een momentopname 

zouden zijn (Korsten, 2004a). De grootste belemmering zit in het feit dat respondenten vanuit 

corporaties aangeven weinig nieuwe dingen te horen.  

 

Deelvraag 3: In welke mate toetsen visitaties de aspecten die de omgeving belangrijk vindt en 

verscherpen ze de focus bij woningcorporaties op die aspecten? (publieke waarde perspectief) 

Aan publieke waarde dragen de visitaties bij woningcorporaties ook maar beperkt bij. De visitaties bij 

woningcorporaties toetsen redelijk goed de aspecten die de omgeving belangrijk vindt, maar zorgen niet 

echt voor het verscherpen van de focus bij woningcorporaties daarop. De grootste bijdrage vanuit het 

publieke waarde perspectief zit in het betrekken van belanghebbenden, omdat publieke waarde niet los 

van belanghebbenden kan worden bepaald (Geuijen, 2014). Visitaties zijn daarom wel een 

verantwoordingsinstrument dat potentie heeft om sterk bij te dragen aan verantwoording over publieke 

waarde. Door de betrokkenheid van belanghebbenden kan namelijk over het algemeen genomen de 

steun voor het gevoerde beleid worden bepaald en het draagvlak worden versterkt (Van de Noort, 

Douglas & Van der Torre, 2017).  

 De uiteindelijk beperkte bijdrage aan publieke waarde is wel verrassend; door de aandacht aan 

‘maatschappelijke prestaties’ werd deze groter verwacht. Dat er toch sprake is van een beperkte bijdrage 

vanuit het publieke waarde perspectief kan verschillende redenen hebben. Ten eerste staan corporaties, 

zeker sinds het maken van prestatieafspraken, al veelvuldig in contact met hun belangrijke 

belanghebbenden. Hierdoor brengt de visitatie weinig nieuws. Daarnaast is publieke waarde nog een 

relatief nieuw fenomeen. Dit zou kunnen verklaren waarom het nog niet volledig is geïncorporeerd in 

de visitatiemethodiek. Die mogelijke verklaring wordt versterkt doordat recente ontwikkelingen en 

experimenten zich wel meer bezighouden met publieke waarde. Zodoende is op te maken dat de 

verantwoordingsnormen zich langzaam meer in de richting van publieke waarde bewegen, maar ze 

hierin nog verder (moeten) ontwikkelen. Een andere verklaring is dat verantwoording over publieke 
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waarde (te) ingewikkeld is (Geuijen, 2014; Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017) en het 

daarom niet volledig slaagt. Dan zou de beperkte bijdrage dus veroorzaakt zijn doordat verantwoorden 

over publieke waarde in de praktijk moeilijk te realiseren is.  

 

6.2 Beantwoording centrale onderzoeksvraag  
De beantwoording van de centrale onderzoeksvraag is een combinatie van de drie deelvragen tezamen. 

Visitaties bij woningcorporaties dragen als verantwoordingsarrangement zodoende beperkt bij aan de 

rechtsstatelijkheid, leerpotentie en publieke waarde van woningcorporaties. In elk perspectief is een van 

de belangrijkste kritiekpunten dat de visitaties weinig nieuws signaleren of brengen. Voor de beperkte 

bijdrage aan conformeren, leren en waarderen zijn verschillende mogelijke verklaringen. 

Allereerst is deze conclusie te plaatsen in de huidige, onzekere tijd waarin voor het visitatie-

instrument wordt gezocht naar een passende rol (Olsen, 2017). Die gevolgtrekking wordt versterkt door 

de observatie dat respondenten uiteenlopende primaire belangen toeschrijven aan de visitaties. De 

interpretaties over de rol zijn dus duidelijk conflicterend en verschuivend (Olsen, 2017). Het feit dat aan 

drie verschillende doelen een beetje wordt bijgedragen kan dus worden verklaard doordat er sprake is 

van een ‘unsettled order’ en de rolconceptie van visitaties bij woningcorporaties in het gehele toezichts- 

en verantwoordingsstelsel nog niet voldoende duidelijk is.   

Daarnaast heeft de herziene Woningwet de autonomie van woningcorporaties verkleind doordat 

de overheid strengere regels heeft ingesteld om controle te houden op woningcorporaties om incidenten 

te voorkomen. Op die manier heeft de overheid geprobeerd het stelsel te veranderen en meer te 

controleren. Vanuit die ontwikkeling geredeneerd zou het rechtsstatelijke perspectief een grotere rol 

toebedeeld krijgen. De visitatiemethodiek kent inderdaad ook veel rechtsstatelijke bijdragen. In de 

praktijk is echter te zien dat zowel corporaties als visitatoren, voor zover zij daar ruimte voor hebben 

binnen de methodiek, meer focussen op (zelf)reflectie en ingaan op publieke waarde van de corporatie. 

Hier is dus een spanning zichtbaar tussen de methodiek op papier en de gewenste werking van visitaties 

in de praktijk. Hierdoor wordt in alle drie de perspectieven een beetje bijgedragen: de rechtsstatelijke 

meer in de fases op papier en de andere twee meer in de praktijk. 

Verder zou de focus op de driedubbele rol van conformeren, leren en waarderen het totale 

resultaat wel eens kunnen beperken. Er zijn verschillende redenen om dit aan te nemen. Ten eerste zijn 

het rechtsstatelijke perspectief en het cybernetische perspectief op sommige aspecten moeilijk 

verenigbaar (Bovens, 2007; Bovens, Schillemans, ’t Hart, 2008). Dit geldt op enkele punten eveneens 

voor het publieke waarde perspectief. Ook dit is te zien in de methodiek: voor een bijdrage in zowel het 

cybernetische als het publieke waarde perspectief zouden de formele verantwoordingsnormen vrij open 

geformuleerd moeten zijn, terwijl ze voor het rechtsstatelijke perspectief strikter norm- en wetgericht 

moeten zijn. In het geval van de visitatiemethodiek blijkt de bijdrage vanuit het rechtsstatelijke 

perspectief het grootst. Ook in de andere fases stel ik vast dat binnen het visitatiestelsel een positieve 
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bijdrage vanuit het rechtsstatelijke perspectief in geen geval samengaat met een positieve bijdrage uit 

de andere perspectieven. Ten tweede constateer ik de aanwezigheid van het verantwoordingsdilemma 

binnen het visitatiestelsel. Dit betekent dat verantwoording over het proces conflicteert met 

verantwoording over resultaten en daardoor de verbetering van resultaten kan hinderen (Behn, 2001). 

Twee van de perspectieven uit de methodiek van SVWN letten met name op financiën en behoorlijk 

bestuur (redelijkheid); die vallen binnen Behn’s classificatie onder verantwoording van het proces. Bij 

het presteren op basis van de prestatieafspraken gaat het echter met name om resultaten. Er zit dus 

tegenstrijdigheid in waarover verantwoording moet worden afgelegd binnen één 

verantwoordingsarrangement.  

Op dit moment dragen de visitaties dus aan verschillende waarden beperkt bij. In die bijdragen 

kennen ze ook overlap met andere verantwoordings- en toezichtsinstrumenten. Dit benoemen bijna alle 

respondenten en concludeert de directeur-bestuurder van SVWN, Koffijberg (2018), in een recent artikel 

eveneens. De Aw en WSW zorgen namelijk tevens voor norm- en regelnaleving. De Aedes benchmark 

dient ook om van te leren. Het vaststellen van de prestatieafspraken en de controle op de opvolging 

ervan, is ook een vorm van ‘toezicht’ op de maatschappelijke prestaties door de primaire 

belanghebbenden. Hoewel dit onderzoek geen inzicht geeft in de behaalde doelen van de andere 

instrumenten, laat dit wel zien dat de bijdrage van visitaties op dit moment waarschijnlijk in het 

algemeen enigszins overlappend, of redundant, is met andere toezichts- en 

verantwoordingsinstrumenten. In de huidige rol van visitaties in het gehele stelsel moet dus worden 

aanvaard dat ze deels overlappend zijn met andere instrumenten. Dit betekent tevens dat de visitaties 

een integraal oordeel (kunnen) vormen (Koffijberg, 2018).  

 

6.3 Bredere implicaties  
Het huidige onderzoek is tot de slotsom gekomen dat de visitaties in drie perspectieven een beperkte 

bijdrage hebben en die beperkte bijdrage is veroorzaakt door de conflicterende interpretatie over de rol 

van visitaties en doordat de perspectieven elkaar hinderen. Dat zijn primair belangrijke conclusies voor 

de toekomstige ontwikkeling van het verantwoordingsinstrument visitaties bij woningcorporaties. In het 

volgende hoofdstuk zullen daar ook enkele specifieke aanbevelingen voor worden gegeven. Deze 

bevindingen zijn echter niet alleen interessant in het licht van de huidige scriptie, maar hebben ook 

bredere implicaties. 

Het onderzoek heeft allereerst bijgedragen aan verantwoording over publieke waarde door het 

ontwikkelen van een evaluatief verantwoordingsperspectief over publieke waarde dat aansluit bij al 

bestaande evaluatieve verantwoordingsperspectieven. In de onderzoekspraktijk bleek deze ontwikkelde 

dimensie goed aan te sluiten bij het bestaande beoordelingskader en was het goed te vertalen in vragen 

in de interviews. Dit perspectief kan dus in het vervolg worden toegepast en eventueel verder worden 

ontwikkeld. 
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 Het feit dat er conflicterende interpretaties bestaan over de rol van visitaties in een tijd dat de 

hele sector zich ontwikkelt en ter discussie staat, heeft ook bredere implicaties. Het sluit namelijk nauw 

aan bij de theorie van Olsen (2017), waardoor het ook een extra bevestiging is dat een onzekere en 

dynamische tijd inderdaad gepaard gaat met verschuivende verantwoordingsnormen. Daarnaast is waar 

te nemen dat de onheldere rol van het verantwoordingsinstrument heeft geresulteerd in het inzetten op 

verschillende, enigszins conflicterende, doelen die maar ‘een beetje’ worden behaald. De observatie dat 

na een crisis op meerdere doelen wordt ingezet, was eveneens waargenomen door Olsen (2017). Doordat 

maar één sector is onderzocht, kan niet worden gesteld dat het in de praktijk vaak het geval is dat al die 

doelen dan maar beperkt worden gehaald. Wel biedt het aanknopingspunten voor vervolgonderzoek om 

meerdere sectoren mee te nemen en te onderzoeken of dit de tendens is in onzekere tijden.  

Verder heeft de bevinding dat doelen elkaar in de weg kunnen zitten ook bredere relevantie. Het 

bevestigt namelijk de onverenigbaarheid van sommige aspecten of doelen binnen één 

verantwoordingsmechanisme (Romzek, 2000; Behn, 2001; Bovens, 2007; Bovens, Schillemans, ’t Hart, 

2008). Dit benadrukt dat bij het ontwerp van een verantwoordingsmechanisme goed afgewogen moet 

worden welke doelen het belangrijkst zijn en waarop ingezet zal worden. 

 Deze bevindingen tonen ook de complexiteit van hedendaagse verantwoording. 

Verantwoording wordt steeds ingewikkelder door de incorporatie van verschillende dimensies binnen 

één verantwoordingsarrangement en door de toepassing van meervoudige 

verantwoordingsarrangementen voor één actor (Romzek, 2000).  

Verantwoordingsarrangementen, zoals visitaties, kunnen bijdragen aan verschillende doelen 

met als bedoeling om de publieke sector optimaal te laten functioneren. Het is echter niet eenvoudig om 

meervoudige doelen en waarden gezamenlijk te incorporeren, zoals ook dit onderzoek heeft laten zien. 

De functies moeten aansluiten op de vorm van verantwoording en op de werkzaamheden van de 

organisatie (Romzek, 2000). Wanneer tegelijkertijd op meerdere doelen wordt gefocust die eigenlijk 

onverenigbaar zijn, lijken doelen maar beperkt te worden gehaald. Dit resulteert in lastige dilemma’s, 

omdat die verschillende waarden wel allemaal belangrijk zijn. Hierdoor ontstaat een ingewikkelde 

situatie rondom een verantwoordingsmechanisme: er kan eigenlijk niet worden gefocust op alle waarden 

die van belang zijn, omdat deze elkaar dan hinderen.  

Tegenwoordig heeft één actor daarnaast dus te maken met meervoudige verantwoordings-

arrangementen. Dat kan aan de ene kant leiden tot conflicterende verwachtingen. Aan de andere kant 

biedt het juist ook kansen om doelen beter te halen (Willems & Van Dooren, 2012), door doelen te 

‘verdelen’ tussen de verantwoordingsarrangementen of ervoor te kiezen sommige doelen juist overlap 

te laten hebben om zo een dubbele controle te realiseren. Dat vraagt dus bestuurlijk om betere 

afstemming tussen verschillende toezichts- en verantwoordingsorganisaties en instrumenten. In de 

woningcorporatiesector zijn hierover in de afgelopen tijd al belangrijk afspraken gemaakt. Dit is dus 

aan te moedigen. Ook breder in de publieke sector is het essentieel om verantwoording optimaal te laten 

functioneren. Verder is dit ook een aanmoediging voor vervolgonderzoek om verder te onderzoeken 
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welke verantwoordingsdoelen of -normen verenigbaar zijn en in welke combinatie van doelen een 

verantwoordingsarrangement optimaal bij kan dragen aan het functioneren van een publieke organisatie 

en de publieke sector. 

 
6.4 Discussie  
Een onderzoek kent altijd enkele beperkingen; dit is inherent aan het maken van keuzes over de 

methodiek en casussen. Het is belangrijk hierop te reflecteren om zo te beschouwen hoe de bevindingen 

het best te plaatsen zijn en omdat dit mooie aanknopingspunten kan bieden voor vervolgonderzoek.  

Ten eerste is in het huidige onderzoek gebruik gemaakt van most likely cases. De assumptie die 

daaraan ten onder ligt, is dat indien bepaalde voorwaarden of elementen in deze casussen niet aanwezig 

zouden zijn, dit waarschijnlijk nergens het geval is. Uit veel interviews kwam echter naar voren dat 

bepaalde effecten juist niet werden gehaald doordat bij de corporatie alles goed gaat; het geen 

onvoldoendes haalt; geen sancties nodig heeft; al veel in contact is met de buitenwereld en op de hoogte 

is van de meeste verbeterpunten. Hierdoor diende de steekproef onverwachts en onbedoeld voor 

sommige indicatoren juist als least likely cases. De conclusie moet dus zo worden gelezen dat bepaalde 

effecten die in het huidige onderzoek nagenoeg afwezig zijn, misschien wel gevonden zouden kunnen 

worden bij corporaties die slechter scoren op de visitaties. Vervolgonderzoek zou kunnen aanwijzen of 

dat inderdaad het geval is. Er wordt verwacht dat in dergelijk vervolgonderzoek de conclusie dat 

bepaalde perspectieven elkaar hinderen, zal blijven staan. Dit komt allereerst omdat dat al eerder uit de 

literatuur naar voren is gekomen. Ook zit er grote diversiteit in wat door respondenten wordt gezien als 

de primaire waarde van visitaties. Verder zijn de verschillen tussen de geschreven methodiek en 

visitatiepraktijk dusdanig groot, dat niet te verwachten is dat dit anders zou zijn bij corporaties die lagere 

cijfers scoren. Ten slotte komen de meeste bevindingen ook naar voren uit de interviews met visitatoren, 

die veel verschillende corporaties bezoeken.  

Daarnaast zijn in het huidige onderzoek primair bestuurders van woningcorporaties en 

visitatoren gesproken. Voor vervolgonderzoek is het relevant om eveneens andere respondenten binnen 

het visitatieproces bij woningcorporaties te spreken. Dat zou huidige bevindingen kunnen versterken. 

Zo is allereerst uit de huidige gesprekken gekomen dat het betrekken van belanghebbenden binnen de 

visitaties een geschikte manier is om hun input te vergaren en dat er redelijk wordt geoordeeld naar wat 

zij belangrijk vinden. Om deze stelling te kunnen bekrachtigen, moeten belanghebbenden in vervolg 

worden bevraagd naar hoe zij de visitaties zien en of de visitaties een invloedrijk instrument voor hun 

input zijn. Verder komt uit de scriptie naar voren dat de bijdrage van visitaties in het rechtsstatelijke 

perspectief met name ligt in de signalerende functie voor andere toezichthouders. Door andere 

toezichthouders hierover in de toekomst te bevragen, zal achterhaald kunnen worden hoe groot die 

bijdrage is voor de andere toezichthouders. Het meest relevant is hierbij de Aw, maar dit gaat eveneens 

op voor WSW en voor de raden van commissarissen. Dit zal helpen om de conclusie over het 

rechtsstatelijke perspectief verder te funderen. Ten slotte zijn met name mensen gesproken die bovenin 
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de organisatie zitten. Zij zullen snel, misschien zelfs onbewust, aangeven dat zij alles over hun 

organisatie al weten. Het is interessant om te onderzoeken of hier binnen de corporatie anders naar wordt 

gekeken en hoe andere mensen in de organisatie het visitatieproces ervaren. Wellicht zorgen visitaties 

er namelijk wel voor dat bepaalde verbeterpunten of inzichten binnen de organisatie beter bekend 

worden. Daarnaast kan het feit dat iets ‘in het visitatierapport staat’ ook een argument worden om 

bepaalde punten door te voeren of op te pakken. De visitaties zouden op die manier een grotere 

uitwerking binnen de corporaties kunnen hebben dan uit de gesprekken met bestuurders naar voren 

komt. Het zou echter ook kunnen dat de bestuurder de enige is die zich in het visitatieproces 

aangemoedigd voelt om op zichzelf te reflecteren. Dan zouden de visitaties juist een kleinere uitwerking 

hebben. Vervolgonderzoek zou zich dus kunnen richten op de uitwerking van visitaties binnen de 

corporaties door ook respondenten te spreken die op andere niveaus werken.   

Er werd verder voor het perspectief van publieke waarde in deze scriptie gebruik gemaakt van 

een minimale benadering van het perspectief. Als in een volgend onderzoek publieke waarde een nog 

centraler concept zou zijn, zou ook de bredere benadering van verantwoording over publieke waarde 

(uit: Moore, 2013, Van de Noort, Douglas & Van der Torre, 2017) gecombineerd kunnen worden met 

het design van het huidige perspectief. Dit zal het mogelijk maken om de bijdrage van verantwoording 

aan publieke waarde nog beter te onderzoeken, en om dit eveneens in verhouding tot de andere 

normatieve verantwoordingsperspectieven te doen. 

Ten slotte is in dit onderzoek gekozen enkel te focussen op visitaties binnen de 

woningcorporatiesector. Dit maakte het mogelijk een diepgravende analyse op dit 

verantwoordingsarrangement uit te voeren en tot expliciete conclusies en aanbevelingen te komen. Dit 

is echter wel een vrij specifieke casus, ook door de huidige dynamiek. De resultaten zijn daardoor niet 

te generaliseren naar visitaties in andere sectoren en er kan dus niet gesteld worden dat visitaties in het 

algemeen beperkt aan conformeren, leren en waarderen bijdragen. Die conclusie geldt alleen voor de 

visitaties in de woningcorporatiesector. Door in de vorige paragraaf die bevindingen te koppelen aan 

eerdere bevindingen uit de academische literatuur, heeft het onderzoek wel een bescheiden bijdrage 

geleverd aan de bredere verantwoordingsliteratuur met inzichten over het combineren van verschillende 

verantwoordingsnormen en over verantwoording in een ‘unsettled order’.  
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7. AANBEVELINGEN 
 

Dit hoofdstuk formuleert enkele aanbevelingen die voortkomen uit de bevindingen en conclusie. De 

aanbevelingen zijn gericht op het verantwoordingsinstrument visitatie voor woningcorporaties.  

 

1.   Maak een keuze in wat de centrale doel(en) en rol(len) van visitaties worden 

Op dit moment is het centrale doel van visitaties niet eenduidig gedefinieerd, terwijl de visitaties 

niet gelijktijdig goed aan alle drie de doelen bij kunnen dragen. Daarom is het van belang om een 

keuze te maken welk, of welke twee, doelen centraal moeten staan bij de visitaties bij 

woningcorporaties9. Bij deze keuze moet worden meegenomen dat het rechtsstatelijke perspectief 

relatief moeilijk verenigbaar is met de andere twee perspectieven. Ook is verantwoording over het 

proces (financiën en redelijkheid) lastig te combineren met verantwoording over resultaten. Hierin 

zal idealiter dus ook één van beide worden gekozen.  

 
Indien wordt gekozen voor een focus op conformeren aan wetten en normen 

2.   Zet in de gesprekken normen en wetten meer centraal 

De gesprekken tijdens visitaties worden al deels benut om te praten over de naleving van normen 

en wetten in de praktijk. Dit wordt echter nog niet gedaan voor alle normen en wetten en focust zich 

vooral op normen en wetten waarbij opvallende zaken zichtbaar zijn. De bijdrage van de gesprekken 

aan het voldoen aan normen en wetten kan worden vergroot door deze het primaire 

gespreksonderwerp te maken. Dan zou ook voor alle normen en wetten doorgevraagd kunnen 

worden of deze in de praktijk worden nageleefd. 

 

3.   Voer een deelvisitatie in bij (matige) normovertreding 

Op dit moment hebben visitatoren geen enkele bevoegdheid om ervoor te zorgen dat een corporatie 

zich beter gaat conformeren aan de normen en wetten. In lijn met een suggestie van een respondent, 

kan dit worden verbeterd door dezelfde visitatiecommissie na twee jaar een deelvisitatie uit te laten 

voeren. Deze deelvisitatie zou dan gaan over de punten waarop normovertreding heeft 

plaatsgevonden en dus een onvoldoende op is gescoord. Dit zou met name in het geval van een 

matige normovertreding, daar waar de Aw niet (meteen) ingrijpt, de corporatie stimuleren het aan 

te pakken en zich meer te conformeren aan de norm of wet. Dezelfde visitatiecommissie zou de 

deelvisitatie uit moeten voeren, omdat deze de voorgeschiedenis kent en zo de kosten beperkt 

kunnen blijven.  

 

                                                        
9 Alle drie de perspectieven hebben belangrijke bijdragen. Vanuit het huidige onderzoek is geen waardeoordeel te vormen welk 
doel centraal moet komen te staan. Dit is een (politieke) keuze die gemaakt moet worden op basis van wat het belangrijkste 
wordt geacht. De rest van de aanbevelingen zal daarom gestructureerd worden per keuze voor een bepaald perspectief. 
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Indien wordt gekozen voor een focus op leren 

4.   Vergroot het aandeel van de gesprekken binnen de visitaties 

De gesprekken kennen een grote leerpotentie. Ze stimuleren namelijk de corporaties om over te 

gaan tot zelfreflectie en leiden daardoor tot nieuwe denkstappen bij de bestuurders. Als het aandeel 

van de gesprekken binnen de visitaties wordt vergroot, kan de visitatiecommissie over nog meer 

aspecten doorvragen. Zo wordt de bestuurder verder geprikkeld tot zelfreflectie en kunnen 

mogelijke blinde vlekken of onbekende verbeterpunten worden ontdekt. Op die manier kan de 

leerpotentie van de visitaties worden versterkt. In de praktijk zou dit ofwel langere of meer 

gesprekken kunnen betekenen.  

 

5.   Geef concretere lessen inclusief handvatten 

De visitatiecommissie zou concretere lessen kunnen formuleren waarbij ze de corporatie handvatten 

biedt om de les tot uitvoering te brengen. Aangezien corporaties de lessen dan makkelijker kunnen 

implementeren, kan dit het effect van de verbeterpunten vergroten. Indien het voor de 

visitatiecommissie lastig is om in te schatten hoe de lessen binnen een bepaalde lokale context het 

best te implementeren zijn, zou dit ook tezamen met de bestuurder bedacht kunnen worden. De 

concreet geworden les kan dan alsnog in het rapport worden opgenomen. Hierbij moet wel worden 

geaccepteerd dat de rol van de visitatiecommissie verschuift naar een iets meer adviserende rol.  

 

Indien wordt gekozen voor een focus op publieke waarde 

6.   Ontwikkel het toetsingskader gezamenlijk met alle belanghebbenden 

De publieke waarde van een corporatie kan niet worden bepaald door SVWN, de visitatiecommissie 

en zelfs niet alleen door de corporatie zelf. Om te kunnen verantwoorden over publieke waarde is 

het daarom belangrijk een toetsingskader gezamenlijk met alle betrokkenen te ontwikkelen, zodat 

iedereen deze deelt. Het gezamenlijk bepalen waarop de corporatie beoordeeld wordt tijdens de 

visitatie, gebeurt al deels door de toetsing aan de prestatieafspraken, die per woningcorporatie 

verschillen. Het zou echter nog versterkt kunnen worden door het gehele beoordelingskader bij elke 

corporatie gezamenlijk met belanghebbenden te ontwikkelen. Hierbij moet wel in acht worden 

genomen dat de visitatierapporten enige uniformiteit kunnen verliezen. De visitatierapporten zouden 

dan meer dienen ter verantwoording aan belanghebbenden vanuit het publieke waarde perspectief 

dan als extern vergelijkingsinstrument. 

 

7.   Benut de visitaties in het bepalen van de publieke waarde van de corporatie 

De visitaties zouden vanuit het publieke waarde perspectief meer ingezet kunnen worden om de 

publieke waarde helder te krijgen. Hierbij is het belangrijk dat niet primair aan belanghebbenden 

om steun of hun ‘score’ op vooraf bepaalde onderdelen wordt gevraagd, maar gezamenlijk met 

betrokkenen wordt bepaald wat de publieke waarde van de corporatie zou (moeten) zijn. Hiertoe 
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kan een dialoogsessie worden ingevoerd met als onderwerp de publieke waarde. De visitaties 

worden dan als verantwoordingsinstrument benut om gezamenlijk met de omgeving te bepalen wat 

de bedoeling is en hoe corporaties hun publieke rol in moeten vullen. Hierbij moet wel in acht 

worden genomen dat sommige corporaties dit zelf al los van visitaties hebben georganiseerd. 
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9. BIJLAGEN 

9.1 Bijlage 1: Documenten voor documentenanalyse 
De volgende documenten zijn geanalyseerd voor meerdere criteria: 

-   Handleiding Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties Methodiek 5.0 van SVWN 

-   Visitatierapport Heuvelrug Wonen 2010-2013, uitgevoerd door Raeflex (2014, 6 oktober). 

-   Visitatierapport Stichting KleurrijkWonen 2011-2015, uitgevoerd door Cognitum (2016, 23 

oktober). 

-   Visitatierapport Woningstichting Rochdale 2012-2015, uitgevoerd door Cognitum (2016, 8 

augustus).  

-   Visitatierapport De Sleutels 2010-2013, uitgevoerd door Raeflex (2014, 29 oktober).  

-   Visitatierapport Stadgenoot 2011-2014, uitgevoerd door Raeflex (2015, 6 oktober). 

-   Visitatierapport Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 2011-2014, uitgevoerd door Ecorys 

(2015, 24 december). 

-   Visitatierapport Stichting Woonstede 2010-2013, uitgevoerd door Raeflex (2015, 14 januari).  

-   Visitatierapport Ons Doel 2011-2014, uitgevoerd door Pentascope (2016, 31 januari).  

 

De volgende documenten zijn geanalyseerd voor het criterium ‘Zijn de relevante normen en wetten 

opgenomen in de methodiek?’: 

-   Woningwet (2018, 1 januari). 

-   Governancecode woningcorporaties 2015 van Aedes en VTW (laatst gewijzigd op 1 juli 2017).  

 

De volgende documenten zijn geanalyseerd voor het criterium ‘Gaat het rapport over die normen en 

wetten en zijn er (in)directe sancties tav normovertreding?’: 

-   Kamerbrief van minister Ollongren (BZK) ‘Meer samenwerking en minder administratieve lasten 

in het woningcorporatiestelsel’ (2017, 5 december) 

-   Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW (2018, 1 februari)  

-   Nieuwsartikel ‘Aw en SVWN stemmen samenwerking op elkaar af’ (2017, 27 november) 

-   Jaarwerkplan Autoriteit Woningcorporaties 2018 (2018, januari) 

-   Brief van de directeur ILT/Aw (drs. C. van Nieuwamerongen) ‘Reactie Aw op onderzoek Aedes: 

Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties’ (2017, 26 september).  

-   Rapport van de Aw ‘Toezicht op governance van woningcorporaties: Bouwen aan vertrouwen’ 

(2017, 26 juni) 

-   Rapport van de Aw ‘Contouren van het toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties’ (2016, 21 

september) 

 

 



 84 

De volgende documenten zijn geanalyseerd voor het criterium ‘Gaat het rapport over dat wat de 

omgeving belangrijk vindt?’: 

-   Rapport van het ministerie van BZK ‘Staat van de Volkshuisvesting 2017’ (2017, 1 mei).  

-   Rapport van Atrivé ‘Zicht op Prestatieafspraken: Analyse Prestatieafspraken 2016’ (2017, 26 april).  
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9.2 Bijlage 2: Topiclijsten interviews 
Topiclijst interview bestuurder of medewerker woningcorporaties 

Introductie: 

-   Voorstellen 

-   Toelichting gegevensverwerking 

 

Middenstuk: 

Algemeen 

-   Waar gaan visitaties voor u over? 

-   Hoe beoordeelt u het visitatieproces? 

 

Aangeleverde documentatie 

-   Wat neemt u als uitgangspunt bij schrijven position paper? 

-   Voelt u zich geprikkeld tot zelfreflectie in position paper? 

-   Gaat u in het position paper in op de (publieke) waarde? Hoe ziet u die? 

-   Bij de andere documenten die aangeleverd moeten worden: wat staat daar bij centraal? 

 

Gesprekken tijdens visitatie 

-   Waar gaan de gesprekken die u voert met visitatiecommissie met name over? 

-   Wordt er gelet op de integriteit van het (jullie) bestuur? 

-   Wordt er gecontroleerd op normen uit de Governancecode?  

-   Is er ruimte/ noodzaak zelfreflectie tijdens gesprek? 

-   Voelt u zich vrij om alles te zeggen? 

-   Karakterisering houding van de visitatiecommissie? 

o   Eventueel: meedenkend ja/nee 

-   Karakterisering sfeer tijdens gesprekken? 

o   Eventueel: kritisch maar reflectief ja/nee 

-   Welke belanghebbenden worden betrokken/gesprekken meegevoerd? 

-   Ziet u dit als alle belanghebbenden? Zo nee, voorbeelden/ waarom rest niet?  

 

Rapport/Oordeel 

-   Weet u van tevoren precies waar u op beoordeeld gaat worden? 

-   Gaat het om korte of lange termijn doelstellingen? 

-   Heeft u het gevoel dat uw corporatie wel eens ‘afgerekend’ is of zou kunnen worden vanwege 

dingen die in de visitaties benoemd zijn? 

o   Door de visitatiecommissie? SVWN? Aw?  
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-   Kunt u wat met de lessen? 

o   Voldoende concreet?  

-   Heeft u het gevoel dat de visitaties echt gaan om de aspecten die de omgeving belangrijk vindt? 

 

Periode na visitatie 

-   Waarmee (lessen) bent u na de visitatie het meest aan de slag gegaan? 

-   Heeft u gelet op de verspreiding van de lessen binnen hele organisatie? Hoe?  

-   Vindt u dat visitaties in de periode erna helpen om meer te focussen op dat wat de omgeving 

belangrijk vindt? 

-   Vindt u dat de visitaties ervoor zorgen dat een debat ontstaat over waar de publieke waarde van 

de woningcorporatie zit? 

 

Afsluiting: 

-   Ruimte voor toevoegingen 

-   Dankwoord 

 

Topiclijst interview visitator 

Introductie: 

-   Voorstellen 

-   Toelichting gegevensverwerking 

 

Middenstuk 

-   Waar gaan visitaties voor u over? 

 

Verantwoordingsnormen 

-   Bent u het eens met de normen waarop jullie beoordelen? 

-   Heeft u het gevoel dat er veel ruimte is binnen de normen? (evt: globaal) 

-   Focust u zich meer op de lange termijn of korte termijn doelstellingen van de corporatie? 

-   Passen jullie hetgeen wat centraal staat in de visitaties aan op wat betrokkenen belangrijk 

vinden? Eventueel verduidelijken met voorbeeld.  

 

Documentatie woningcorporaties die ze opsturen 

-   Wat staat centraal in de documentatie die woningcorporaties opsturen? 

-   Zijn jullie op zoek naar de handhaving met de wet? 

-   Over normen uit de Governancecode? 

-   Vinden jullie dat de meeste bestuurders voldoende reflecteren in position papers? 
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Gesprekken 

-   Waar gaan de gesprekken met name over? 

-   Hoe stellen jullie je op in gesprekken? 

o   Eventueel: Kritisch/ reflecterend/ meedenkend? 

-   Reflecteren de corporaties op zich zelf tijdens de gesprekken? 

-   Welke belanghebbenden worden betrokken/gesprekken meegevoerd? 

-   Ziet u dit als alle belanghebbenden? Zo nee, voorbeelden/ waarom rest niet?  

 

Periode na visitatie 

-   Waarom moeten de lessen gaan om wat er verbetering zou behoeven en niet om aanbevelingen 

hoe dit kan worden verbeterd? 

-   Wat zijn jullie bevoegdheden als woningcorporaties zich niet houden aan de normen/wetten? 

o   Mogelijkheid tot sancties? 

-   Wat is jullie rol na de visitaties? Zorgen voor implementatie? 

 

Afsluiting: 

-   Ruimte voor toevoegingen 

-   Dankwoord 
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9.3 Bijlage 3: Respondenten 
Naam Functie en organisatie  

(bij woningcorporaties: grootteklasse) 

Datum, Plaats 

Robert Kievit en 

Maarten Nieland 

Visitatoren Ecorys  09 mei 2018, belafspraak 

Jos Sleyfer Directeur-bestuurder Heuvelrug Wonen (S) 09 mei 2018, Doorn 

Tjapko van Dalen Directeur-bestuurder Stichting KleurrijkWonen (L) 15 mei 2018, Tiel 

Nico Overdevest Lid Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale (XL) 17 mei 2018, Amsterdam 

Wilma de Water Directeur en visitator Raeflex 22 mei 2018, belafspraak 

Gerda van den Berg Directeur-bestuurder De Sleutels (M)  23 mei 2018, Leiden 

Bert van Rossum Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Vecht en 

Omstreken (XS) 

28 mei 2018, Breukelen 

Wilma Kraaijeveld Bestuurssecretaris Stadgenoot (XL) 28 mei 2018, Amsterdam 

Jan Haagsma Directeur en visitator Cognitum 29 mei 2018, belafspraak 

Marian Teer Directeur-bestuurder Stichting Woonstede (L) 29 mei 2018, Ede 

Christoffel Klap Directeur-bestuurder Ons Doel (S) 30 mei 2018, Leiden 

 

Legenda grootteklasse op moment van visiteren 

XXS  < 1000 verhuureenheden 

XS  1000 – 2500 verhuureenheden 

S  2500 – 5000 verhuureenheden 

M  5000 – 10 000 verhuureenheden 

L  10 000 – 25 000 verhuureenheden 

XL  > 25 000 verhuureenheden 
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9.4 Bijlage 4: Perspectieven binnen visitaties en scorekaart  
Deze bijlage is vastgesteld op basis van de methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 5.0. 

 

Perspectief 1: Presteren naar opgaven en ambities 

Bij de controle op het presteren naar opgaven gaat het om de feitelijke maatschappelijke prestaties van 

de corporaties. Deze worden beoordeeld op basis van alle vastgestelde maatschappelijke opgaven in het 

werkgebied en ingedeeld in zes prestatievelden. De maatschappelijke opgaven zijn meestal de 

prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties, maar kunnen ook beleidsdocumenten van 

overheid(en), woonvisies, energieconvenanten en andere documenten zijn. 

 

Tevens wordt binnen dit perspectief naar de ambities gekeken. Hierbij gaat het erom of de 

geformuleerde voornemens voldoende aansluiten bij de externe opgaven. Voor de beoordeling op dit 

aspect worden met name interne documenten gelezen en gesprekken met de corporatie en andere 

belanghebbenden gevoerd.  

 

Perspectief 2: Presteren volgens belanghebbenden.  

Binnen het tweede perspectief wordt onderzocht hoe belanghebbenden de prestaties van de corporatie 

beoordelen. Onder belanghebbenden worden in eerste instantie drie groepen verstaan: huurders, de 

gemeente en ‘overige belanghebbenden’. Er wordt hun gevraagd rapportcijfers te geven voor 

tevredenheid over de maatschappelijke prestatie van de corporatie (op de zes prestatievelden), de relatie 

en de wijze van communicatie met de corporatie en de mate van invloed op het beleid. Daarnaast wordt 

vanuit de reacties van de belanghebbenden een lijst verbeterpunten opgesteld. 

 

Perspectief 3: Presteren naar vermogen 

Vanuit perspectief 3 beoordeelt de visitatiecommissie in hoeverre de corporatie haar financiële 

mogelijkheden optimaal inzet om maatschappelijke prestaties te realiseren. Tevens wordt gecontroleerd 

of financiën worden besteed op basis van een onderbouwde visie en zonder het voortbestaan van de 

corporatie op het spel te zetten. De visitatiecommissie kijkt naar getallen, maar richt zich voornamelijk 

op de visie en onderbouwing. Uiteindelijk vormt de visitatiecommissie een oordeel over de financiële 

continuïteit, doelmatigheid en vermogensinzet.  

 

Perspectief 4: Governance 

Om vanuit het vierde perspectief de governance te beoordelen wordt gekeken naar de kwaliteit van 

besturing, kwaliteit van het interne toezicht en de externe legitimering en verantwoording. Hierbij wordt 

als uitgangspunt genomen dat deze aspecten gezamenlijk zorgen voor goed maatschappelijk presteren. 

De Governancecode en Overlegwet worden hiervoor deels als basis gebruikt, maar er wordt met name 
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gekeken naar hoe de governance verankerd is in de organisatie en hoe de corporatie daarnaar handelt en 

daarvan leert.  

 

Voor alle perspectieven behalve het presteren naar belanghebbenden geldt dat de corporatie aan de 

visitatiecommissie moet kunnen verantwoorden dat ze minimaal voldoet aan het ijkpunt. SVWN heeft 

bij elk perspectief vastgesteld wat de minimale eisen zijn om een 6 (het ijkpunt) te behalen en daarnaast 

een referentiekader voor plus- en minpunten ontwikkeld op basis waarvan de visitatiecommissie kan 

beslissen om hogere of lagere cijfers te geven. 

 

Binnen de eerste twee perspectieven wordt gekeken naar de prestaties binnen prestatievelden. Dit zijn: 

(1)   Het huisvesten van de primaire doelgroep: zorgen voor woningtoewijzing en doorstroming, 

beschikbaarheid van woningen en betaalbaarheid van woningen.  

(2)   Het huisvesten van bijzondere doelgroepen: zorgen voor woningtoewijzing voor personen met 

specifieke zorg- en huisvestingsbehoefte (b.v. ouderen), personen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking en overige huishoudens die zorg of begeleiding nodig hebben. 

(3)   Kwaliteit van woningen en woningbeheer: zorgen voor woningkwaliteit (voldoende conditie en 

prijs-kwaliteitverhouding), kwaliteit van de dienstverlening en focus op energienormen, 

energielabels en andere duurzaamheidsmaatregelen. 

(4)   (Des)investeren in vastgoed: nieuwbouw, sloop, verbetering bestaand woningbezit door middel 

van renovatie, maatschappelijk vastgoed en verkoop. 

(5)   Kwaliteit van wijken en buurten: leefbaarheid, wijk- en buurtbeheer en aanpak van overlast.  

(6)   Soms wordt als het zesde prestatieveld overige prestaties toegevoegd.  

 

De beoordeling op de vier perspectieven en zes prestatievelden wordt in een scorekaart weergegeven. 

Deze scorekaart is te zien in Figuur 5 op de volgende pagina. 
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Figuur 5. De scorekaart van de methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 5.0 (p. 17). 

 


