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De verhuurdersheffi ng en de crisis, ze grijpen fl ink in op de fi nan-
ciën van woningcorporaties. Niet vreemd dus dat bestuurders de 

fi nanciële toekomst van hun corporatie vorig jaar negatief inzagen. 
Slechts 20 procent verwachtte toen dat de fi nanciële toekomst van zijn 
of haar corporatie de komende vijf jaar stabiel zou blijven. Dit jaar is de 
stemming optimistischer. Ruim drie keer zoveel bestuurders, 67 pro-
cent, voorzien nu een stabiele fi nanciële toekomst voor de eigen corpo-
ratie. Dat hangt waarschijnlijk samen met de duidelijkheid die er is – de 
verhuurdersheffi ng is defi nitief – maar ook met de vooruitziende blik 
van corporaties en de voorzorgsmaatregelen die zij tijdig troffen. Kleur-
rijkWonen in Culemborg anticipeerde bijvoorbeeld al vroeg op de ver-
huurdersheffi ng. Directeur-bestuurder Jaap van Dam: ‘We begonnen in 
2010 met het nemen van voorzorgsmaatregelen. Wij gingen uit van een 
worst-case-scenario en namen die mee in onze meerjarenprognose. In 
dat scenario, dat nu helaas ook werkelijkheid wordt, kunnen we de 
noodzakelijke investeringen blijven doen.’ Ook Wonen Noordwest 
Friesland nam tijdig maatregelen en kan fi nanciële klappen daardoor 
goed opvangen. De corporatie drong bedrijfslasten terug, slankte het 
personeel af zonder gedwongen ontslagen en besloot vijf jaar geleden 
20 procent van de woningvoorraad te verkopen. Voor de toekomst 
houdt Wonen Noordwest Friesland de vinger aan de pols door te bench-
marken. ‘Daar halen wij de nodige nuttige informatie uit voor eventuele 
aanvullende stappen’, vertelt directeur-bestuurder Rein Hagenaars.

MEER MAATREGELEN 
 VERHUURDERSHEFFING
Hoe goed sommige corporaties ook voor-
bereid waren op economisch slechtere tijden, 
de meeste moesten afgelopen jaar toch maat-
regelen nemen om de verhuurdersheffi ng te 
kunnen betalen. Slechts 13 procent (tegen-
over 23 vorig jaar) hoefde niet extra te bezui-
nigen. De verwachting voor 2014 is niet veel 
optimistischer. Zeven op de tien denken dat 
voor 2014 evenveel of meer maatregelen 
nodig zijn. De rest verwacht het met geen 
of minder maatregelen te redden. Jutphaas 
Wonen in Nieuwegein bijvoorbeeld. Die 
corporatie transformeert drie kantoren tot 
150 woningen en dat levert voordelen op, 
vertelt bestuurder Margaret Zeeman. ‘Eerder 
moesten wij hiervoor integratieheffi ng beta-
len, die is komen te vervallen. Daarnaast krij-
gen corporaties een korting van 10.000 euro 
per getransformeerde woning. Dit betekent 
dat wij een groot deel van de heffi ng niet hoe-
ven te betalen en daarom ook geen extra 
maatregelen hoeven te nemen.’ 

TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE

CORPORATIEBAROMETER 2014

MEER VERTROUWEN 
IN DE TOEKOMST

peiling

Hoe denken corporatiebestuurders over de 
huidige situatie in de woningcorporatiesector? 
Aedes-Magazine peilde voor het tweede jaar op 
rij de gevoelstemperatuur met een enquête: de 
corporatiebarometer. Opvallende uitkomsten: 
bestuurders zien de toekomst wat zonniger in en 
energiebesparing staat hoog op de agenda.
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Vaker dan in 2012 bezuinigden corporaties in 2013 op personeel en 
advieskosten. Dat zichtbaar in het aantal corporaties dat een reorganisa-
tie onderging. Vier op de tien ondervraagden geven aan dat de corpora-
tie waar ze werken de afgelopen drie jaar is gereorganiseerd. De helft 
verwacht de komende drie jaar een reorganisatie. Dat zijn vooral middel-
grote corporaties met 2.500 tot 10.000 verhuureenheden. Bij een deel 
van de gereorganiseerde corporaties is de rust nog niet weer-gekeerd. 
Een kwart verwacht de komende drie jaar een tweede reorganisatie. 
Naast bezuinigingen op personeel verhoogde het merendeel (77 pro-
cent) van de corporaties huren om de gevolgen van de heffi ng op te kun-
nen vangen. In 2014 gebruikt 40 procent de maximale huurverhoging 
voor het totale woningbezit. 30 procent voor een deel van het bezit en 
slechts 18 procent verhoogt de huren komend jaar niet. Opvallend is dat 
de kleinere corporaties (tot 5.000 eenheden) gemiddeld een groter ge-
deelte van hun bezit inzetten voor huurverhoging dan de grotere corpo-
raties. Woningbedrijf Warnsveld is daar een van. ‘Voor 2014 benutten 
wij, net als in 2013, de maximale huurruimte. Wij hebben de huurin-

besteden gaan corporaties de komende vijf jaar 
enthousiast aan de slag. 10 procent innoveert 
niet de komende vijf jaar.

SOCIALE HUISVESTER MET 
VASTGOED
De discussies in de politiek over het takenpak-
ket van corporaties heeft weinig invloed op 
hoe bestuurders zichzelf zien. Net als in 2013 
omschrijven zij zich als een sociale huisvester 
met vastgoed (78 procent). De rest ziet zich-
zelf al een vastgoedondernemer met sociale 
taken. Het merendeel (78 procent) wil een 
even breed takenpakket houden als nu. In dat 
takenpakket hoort bijvoorbeeld het voorko-
men van huurschulden, vindt maar liefst zeven 
van de tien respondenten. Ook het zorgen voor 
een veilige leefomgeving en bewoners onder-
steunen in zelfbeheer vinden de meesten een 
taak van corporaties. Bestuurders zijn het min-
der eens met de stelling dat investeren in maat-
schappelijk vastgoed en actief bijdragen aan 
sociaaleconomische stijging van bewoners ta-
ken van de corporatie zijn. Dat hang vooral sa-
men met de overheidsmaatregelen, licht Chris 
Theuws, directeur-bestuurder van Woning-
bouwvereniging Bergopwaarts in Deurne, toe. 
‘Daardoor zijn wij genoodzaakt om terug te 
gaan naar onze kerntaak, het huisvesten van 
mensen die daar zelf moeilijk in kunnen voor-
zien. Maar ik vind dat wonen niet alleen be-
staat uit de stenen maar ook uit de omgeving. 

Door faciliteren, organiseren en verbinden, in plaats van het investeren, 
kunnen wij een belangrijke rol blijven vervullen in de  totstandkoming en 
beheer van maatschappelijk vastgoed.’
Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is voor een ruime meer-
derheid dé drijfveer om bij een corporatie te werken. Meer bestuurders 
dan vorig jaar zeggen dat ze mensen vooral van betaalbare huurwonin-
gen willen voorzien (32 tegenover 26 in 2013). Het overgrote deel (84 
procent) kan met zijn ambitie uit de voeten in de sector. Het is daarom 
ook niet vreemd dat het grootste deel zegt de sector niet te willen 
verlaten als ze de kans krijgt.

MINISTER BLOK MEESTE INVLOED
Gemeenten, huurders en huurdersorganisaties zijn net als in 2012 
de belangrijkste stakeholders van de ondervraagde corporaties. Maar 
ook met zorginstellingen werken corporaties opvallend vaak samen. Een 
logisch gevolg van het fi nancieel scheiden van wonen en zorg, waardoor 
mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. De samenwerking met 
woningzoekenden en collega-corporaties mag wel wat beter, geven de 
respondenten aan. 
Net als vorig jaar staat minister Blok met stip op nummer 1 als meest 
invloedrijke persoon in de sector. Een aantal respondenten noemt Jeroen 
Dijsselbloem en Adri Duijvestein. Een enkeling vindt Marc Calon, de 
wethouders en Henk Kamp de meest invloedrijke persoon van afge-
lopen jaar. Voor die invloedrijke personen is er werk aan de winkel op de 
woningmarkt, wat de bestuurders betreft. De belangrijkste stappen die 
volgens hen nu gezet moeten worden zijn het invoeren van de huursom-
benadering, meer huuraanbod creëren voor middeninkomens net boven 
de liberalisatiegrens en de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen 
verder verhogen.

MIDDELGROTE CORPORATIE ALS IDEAAL
In deze tijden is nadenken over je toekomst als corporatie niet te vermij-
den. 45 procent verwacht dat zijn corporatie over 20 jaar gefuseerd is 
(33 procent in 2013). De kleinere corporaties zullen daardoor verdwij-
nen. Dat zien we terug in de ideale grootte die bestuurders zien voor 
corporaties, die ligt tussen 5.000 tot 10.000 verhuureenheden, vindt 40 
procent van de respondenten. Kleine corporaties zouden graag wat gro-
ter willen zijn en corporaties vanaf 5.000 verhuureenheden vinden hun 
eigen grootte over het algemeen de ideale grootte. Slecht één corporatie 
ziet meer in een ideale omvang die kleiner is dan de corporatie zelf.  
Over vijf jaar zijn er 300 corporaties, 80 minder dan nu, verwacht de 
helft van de ondervraagden. Dat is logisch als je kijkt naar de fusies die 
de bestuurders de komende jaren verwachten. Maar over 20 jaar kan de 
wereld er ook heel anders uitzien. Misschien is de corporatie dan wel 
gebaseerd op een heel ander bedrijfsmodel denken 2 op de 10 onder-
vraagden. Zoals een maatschappelijke onderneming waarin corporaties 
meer samenwerken met de omgeving en belanghouders, denkt Sije Hol-
werda, directeur-bestuurder van Waardwonen. ‘Armoede verbindt en 
leidt tot creativiteit en mogelijkheden. We moeten meer werken in net-
werken om onze maatschappelijke taak, vooral voor de mensen met de 
lage inkomens, goed te blijven uitoefenen. Hierin blijft het contact met 
de bewoner onontbeerlijk.’

WIE IS − BINNEN DE VOLKSHUISVESTING − DE MEEST 
INVLOEDRIJKE PERSOON VAN DIT MOMENT?

Jeroen Dijsselbloem

Adri Duijvenstein

Marc Calon 

Wethouder

WSW

Henk Kamp
Adri Duijvenstein

Henk Kamp
Adri Duijvenstein

Huurder 

Niemand

Sinterklaas

Mark Frequin

Johan Conijn

Stef Blok

2014
2013

346
118
113 

CORPORATIE BAROMETER
directeur-bestuurders 
benaderd

respondenten 
(34% van totaal)

afgeronde vragenlijsten
(33% van totaal)

komsten hard nodig voor onze investeringen in 
energiezuinige renovaties. De hoogte van de 
huidige huren laten dat voor 2014 wat betreft 
betaalbaarheid toe’, licht directeur Rene Rade-
maker toe. Komend jaar beraadt de corporatie 
zich, in overleg met de huurdersorganisatie, 
over het toekomstige strategische voorraad-
beleid en de betaalbaarheid voor de doelgroep.
Opvallend is dat de crisis niet tot apathie leidt. 
Sterker nog: corporaties kijken wat ze nog wel 
kunnen en staan te trappelen om te innoveren. 
Drie kwart is – net als Woningbedrijf Warns-
veld – van plan om te innoveren door energie-
maatregelen. Ook met ketensamenwerking,  
prestatiegericht onderhoud en innovatief aan-

2014

FINANCIËLE 
STABILITEIT

peiling

Ik verwacht dat de fi nanciële positie van de 
SECTOR de komende vijf jaar stabiel blijft.

Ik verwacht dat de fi nanciële positie van mijn 
CORPORATIE de komende 5 jaar stabiel blijft.


