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‘DE OPGAVE 
IS MAGNIFIEK 

EN GROTER 
DAN OOIT’

Hoe denken de corporatiebestuurders over 
de huidige situatie in de woningcorporatie-

sector? En hoe zien zij de toekomst van de 
 sector? Aedes-Magazine peilde de gevoels-

temperatuur met een digitale enquête: de 
 Corporatiebarometer. De eerste van een 

 jaarlijks terugkerende meningspeiling. 
Willen de corporatiebestuurders volgend 
jaar nog steeds een corporatie besturen? 

En wie heeft de meeste invloed in de sector?

 WAAR ZIJN CORPORATIES 
VOOR?

In de discussie over de vraag ‘Waar zijn corpo-
raties voor?’ tekent zich al jarenlang een spec-
trum af. Met aan de ene kant de corporaties die 
de nadruk leggen op het vastgoed en aan de 
andere kant de corporaties die hun sociale rol 
het belangrijkste vinden. De overgrote meer-
derheid van de corporatiebestuurders (79 pro-
cent) defi nieert in deze eerste barometer een 
corporatie als ‘een sociale huisvester met vast-
goed’. Aan de andere kant van het spectrum 
beschrijft 19 procent zichzelf als ‘een vast-
goedondernemer met sociale taken’. 
De open vraag naar de belangrijkste rol van 
corporaties levert veel overeenstemming op. 
De formuleringen zijn divers maar komen 
 eenduidig neer op: het bieden van goede en 
betaalbare huisvesting aan huishoudens die 
dit niet op eigen kracht kunnen realiseren. 
De meeste respondenten doelen daarmee in 
eerste instantie op mensen met een smalle por-
temonnee en daarnaast op bijzondere doel-
groepen zoals senioren en mensen met een 
handicap.
Het leveren van een bijdrage aan de leefbaar-
heid in dorpen, buurten en wijken wordt min-
der vaak als belangrijkste rol genoemd. Corpo-
ratiebestuurders die dit wel doen, relateren 
ook deze taak meestal aan het leveren van goe-
de en betaalbare huisvesting. De rol van corpo-
raties op het gebied van leefbaarheid wordt 
soms nadrukkelijk beperkt. ‘We moeten ons 
daarbij beperken tot schoon, heel en veilig’, al-
dus een corporatiedirecteur. En ‘laten we voor-
al geen verantwoordelijkheid op onze schou-
ders nemen die anderen laten liggen’, schrijft 
een ander.
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Over de gewenste breedte van het takenpakket 
bestaat grote overeenstemming. Driekwart 
vindt dat dit even breed moet blijven. Slechts 
20 procent pleit voor inkrimping van de taken 
van corporaties. 

WIE HEEFT DE MEESTE 
INVLOED IN DE SECTOR?
Op de open vraag wie de belangrijkste samen-
werkingspartners zijn, scoren huurders/bewo-
ners en gemeenten het hoogst. Daarom is het 
verrassend dat op de vraag ‘Met wie werkt u te 
weinig samen?’ de gemeenten opnieuw vaak 
voorbij komen. Een tiental corporatiebestuurders vindt dat ze te weinig 
samenwerkt met andere corporaties.
Minister Blok staat met stip boven aan bij de beantwoording van de 
vraag: Wie is momenteel binnen de volkshuisvesting de meest invloed-
rijke persoon. Zijn collega op het ministerie van Financiën krijgt nog niet 
eens van een handvol corporatiebestuurders deze positie toegedicht. En 
ook minister-president Rutte wordt hier slechts sporadisch genoemd. 
Een hogere score is weggelegd voor de directeur van het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting, Jan van der Moolen. Twee corporatiedirecteuren ach-
ten hun voormalige collega’s die Zonnekoninggedrag vertoonden, het 
meest invloedrijk. ‘Ik word hier minstens eens per week op aangespro-
ken’, stelt een van hen.

HOE FINANCIEEL STABIEL IS DE SECTOR?
Opvallend is dat het grootste deel van de respondenten de fi nanciële 
positie van de eigen corporatie als stabiel beschouwd. Tegelijkertijd be-

oordeelt meer dan de helft de fi nanciële positie 
van de sector in zijn totaliteit als niet-stabiel. 
Naar de betekenis van dit verschil kunnen we 
slechts gissen. 
Bijna een kwart van de respondenten verwacht 
in 2013 geen maatregelen te hoeven nemen 
om de verhuurdersheffi ng te kunnen betalen. 
De overgrote meerderheid geeft aan wel maat-
regelen te moeten nemen. Dat betekent meest-
al (60 procent) dat er minder of geen nieuw-
bouw komt. En 29 procent van de corporaties 
zal onderhoud aan woningen uitstellen. Daar-
naast zoeken directeuren naar mogelijkheden 
om in de organisatie te bezuinigen. Bijvoor-
beeld door te krimpen op personeel (27 pro-
cent) of op advieskosten of inhuur van tijdelijke 
krachten (32 procent). 
Het is niet verrassend dat de overgrote meer-
derheid van de corporatiebestuurders (88 pro-
cent) de plannen van Rutte II als ‘desastreus 
voor corporaties’ bestempelt. Dat ligt volgens 
hen met name aan de verhuurdersheffi ng en 
aan de beperkte ruimte in het huurbeleid. Bijna 
de helft (45 procent) adviseert het kabinet om 
WONEN 4.0, het gezamenlijke hervormings-
plan voor de woningmarkt, in te voeren. De 
verhuurdersheffi ng terugdraaien is het advies 
dat 39 procent aan het kabinet meegeeft. 

MINDER CORPORATIES 
IN DE TOEKOMST?
In 2011 waren er 397 woningcorporaties, over 
vijf jaar zijn er dat nog 300 tot 350: dat is de 
mening van 64 procent van de corporatie-
bestuurders. Een vijfde van de respondenten 
verwacht dat er dan niet meer dan 250 corpo-
raties over zullen zijn. 

Bijna de helft van de corporatiebestuurders 
denkt dat zijn of haar corporatie over twintig 
jaar zal zijn gefuseerd of anderszins is ver-
dwenen.
Ongeveer twee op de tien bestuurders vindt 
dat de ideale omvang van een woningcorpo-
ratie groter dan 10.000 verhuureenheden is 
en nog eens drie op de tien bestuurders vindt 
tussen de 5.000 en de 10.000 verhuureen-
heden de ideale omvang. Eén op de tien 
bestuurders ziet meer in woningcorporaties 
van 2.500 verhuureenheden of kleiner.

WIE WIL ER NOU NOG COR-
PORATIEDIRECTEUR ZIJN?
Hoe denken de corporatiedirecteuren over 
hun werk? Wat is hun drijfveer om bij een 
corporatie te werken? Een ruime meerder-
heid (63 procent) kruist aan: een maat-
schappelijke bijdrage leveren. Een dikke 
kwart wil mensen van betaalbare huur-
woningen voorzien. De overgrote meerderheid (85 procent) heeft 
vertrouwen in de sector en vindt dat ze nog steeds met deze ambitie uit 
de voeten kan. 

De meeste corporatiedirecteuren willen hun werk blijven doen. Van 
hen zegt 88 procent nee op de vraag: Zou u de sector willen verlaten 
als u de kans krijgt? ‘Bij tegenwind moet je niet vertrekken’, motiveert 

88 procent van de 
bestuurders wil 

voor een corporatie 
blijven werken

een van hen zijn antwoord. Van de 13 pro-
cent corporatiedirecteuren die wel afscheid 
van de sector wil nemen, noemt er overigens 
niet één de nieuwe Wet Normering Top-
inkomen als reden. In Corporatiebarometer 
van volgend jaar zullen we zien of hierin 
verandering is gekomen.
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363 directeur-bestuurders 
benaderd

121 respondenten 
(33% van totaal)

102 afgeronde vragenlijsten 
(28% van totaal)

De Corporatiebarometer is geba-
seerd op een  digitale  vragenlijst 
met  23 open en  meerkeuzevragen.
Meer over de Corporatiebarometer 

vindt u op Aedes.nl in het dossier Vereniging, of 
scan de QR-code.

WAAR LIGT DE FOCUS DE KOMENDE 
VIJF JAAR VOOR HET VASTGOED?
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