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1. Inleiding 

 

 

De legitimering van de corporatiesector is in het geding en corporaties moeten hun uiterste best doen 

om de legitimering van de sector door huurders en andere stakeholders terug te winnen. Dat was de 

conclusie op het Aedes-verenigingscongres van november 2014. Aedes ging samen met haar leden aan 

de slag om te kijken hoe corporaties de verbinding met de maatschappij kunnen versterken. Dat 

gebeurde twee jaar lang in vijf pilotprojecten met 25 corporaties. Het resultaat is een uitgebreide 

toolbox waar andere corporaties mee aan de slag kunnen. Die toolbox is te vinden op 

www.aedes.nl/legitimatie. 

 

Essay Gert van Dijk 

Hoogleraar Gert van Dijk was voorzitter van de begeleidingscommissie van dit traject. Hierna volgt een 

essay van zijn hand waarin hij reflecteert op het onderwerp legitimering en op het Aedes-programma.  

 

Begeleidingscommissie 

De begeleidingscommissie had als taak de doelen, opzet en de resultaten rond de Corporatieraad te 

bespreken en met raadgeving bij te staan.1 Dit essay is geschreven met gebruikmaking van de 

discussies die in de begeleidingscommissie zijn gevoerd. De commissie is een goede representatie 

gebleken van de samenleving in het algemeen en van de vereniging Aedes in het bijzonder. De visies 

rond de legitimatie die woningcorporaties zouden moeten nastreven bleken niet eensluidend. Deze 

notitie is dan ook de persoonlijke visie van de voorzitter van de commissie en representeert niet een 

gezamenlijk standpunt van de commissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 De Begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen: Wienke Bodewes (Amvest), Joktan Cohen 

(adviseur in wijken), Henk de Jong (Nationale Politie), Willie de Groot (adviseur in wijken), Trudie Huisman (Rabobank), 
Tukkie Tuk (Versa welzijn), Fred Schrander (Trivium Meulenbelt zorg) 

 
 

http://www.aedes.nl/legitimatie
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Essay: Legitimatie: naar een hernieuwing van balans 

 

Vooraf  

 

Het is 31 mei 2013, nog even en dan zal er een parlementaire enquête komen naar het functioneren 

van woningcorporaties. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, plaatst op de website een 

interview met haar voorzitter, Marc Calon, waarin hij vooruitblikt op de komende parlementaire 

enquête. Het is een kernachtig interview met als boodschap: Laat maar komen, die parlementaire 

enquête. 

 

‘Dan komen alle missers van de afgelopen jaren weer op tafel natuurlijk. Pijnlijk, maar we lopen er niet 

voor weg. Belangrijker is dat de enquête tegelijkertijd een kans biedt om het corporatiestelsel te 

verbeteren. Om vertrouwen terug te winnen. En die kans willen wij grijpen. Het zou goed zijn als er 

een duidelijke publieke opdracht uitkomt, zodat iedereen weet wat je wel en niet van 

woningcorporaties kunt verwachten. Wij gaan laten zien dat we nog steeds staan voor onze huurders 

en voor de sociale huisvesting in Nederland.’ 

 

In een interview met De Volkskrant kunnen zondebok Vestia en de SS Rotterdam van corporatie 

Woonbron niet onbenoemd blijven. In dat verband zegt Calon:  

 

‘Het verdienmodel achter de sociale woningbouw in Nederland werkt niet. Toezicht op de sector werkt 

niet. En nog steeds kan de rest van de corporaties opdraaien voor de schade als andere sukkels fouten 

maken, zoals bij Vestia is gebeurd.’ 

 

Hij zegt ook dat er met de disciplinering van corporaties in ons bestel iets grondig mis is: 

 

‘Een bedrijf heeft aandeelhouders, een vereniging leden, maar wij hebben geen eigenaar. Daar moet 

iets aan veranderen. Daarvoor zou een coöperatievorm, zoals bij de Rabobank, mooi zijn. Met een 

‘ledenraad’ van huidige en toekomstige bewoners die de commissarissen benoemen en de jaarrekening 

goedkeuren. In zo’n coöperatie wordt beter nagedacht over wat je wilt bouwen en voor wie.’ 

 

Een klein jaar later is er aanleiding om de Aedes-notitie De Balans Hersteld op de site te plaatsen. Wat 

is de kern van die notitie? 

 

https://aedescms.getbynder.com/l/0bf7392908f5e093/
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‘Het beeld over de corporatiesector wordt nu deels bepaald door de incidenten die de landelijke pers 

haalden, de discussie over stijgende bedrijfslasten en inefficiëntie en de maatschappelijke 

beeldvorming dat de prestaties van corporaties onvoldoende zijn. Het goed presteren van het 

merendeel van de corporaties heeft daar geen tegenwicht aan kunnen bieden.’ 

 

‘Voor het terugwinnen van de legitimering moet de cultuur en de grondhouding van corporaties 

gebaseerd zijn op dienstbaarheid aan de maatschappij. Inmiddels werkt de sector hier via meerdere 

sporen actief aan. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de 

bedrijfslasten, het voorkomen van nieuwe incidenten en het verbeteren van het presteren van 

individuele corporaties.’ 

 

Daarnaast moet de sector de maatschappij daadwerkelijk naar binnen halen. De samenleving 

betrekken bij de echte keuzes over thema’s als bijvoorbeeld betaalbaarheid en de stand van het 

onderhoud...  

 

‘In samenwerking met de leden en belanghouders gaat Aedes dit nu verder uitwerken. Daarbij gaat de 

aandacht vooral uit naar verbetering van de bewonersparticipatie, vernieuwing van de relatie met 

gemeenten, transparantere beleidskeuzes en het verder betrekken van de maatschappij bij 

strategische beleidskeuzes.’ 

 

Naar aanleiding van de parlementaire enquête besluit Aedes om als vereniging een aantal pilots te 

laten uitvoeren met als doel: Het aanreiken van een aantal mogelijkheden voor het betrekken van en 

invloed geven aan belanghouders op het beleid van corporaties en ontwikkeling van een model voor 

het transparant maken van de financiële consequenties van mogelijke beleidsopties van corporaties. 

 

Deze doelen zijn door het Aedes-projectteam legitimatie en een bestuurscommissie bestaande uit een 

vijftal leden uit het Algemeen Bestuur van Aedes vertaald in: 

• Het ontwikkelen van een Transparantietool  

• Het opzetten van 3 pilots voor invloed van stakeholders: Corporatieraad, versterken  

van huurdersorganisatie en Bring Your Own. 

• Het ontwikkelen van de TRIAS Legitimatiecheck 

Ook kwam het rapport Complementaire bewegingen van Aedes en onderzoeksbureau Drift tot stand: 

een verkenning door 60 stakeholders naar huidige en toekomstige legitimatie van corporaties.  

 

Het fundamentele punt van Marc Calon, er is geen eigenaarschap en er gaat onvoldoende invloed uit 

van de mensen voor wie het allemaal bedoeld was, wordt in de pilot Corporatieraad concreet gemaakt. 

In die periode verschijnen soortgelijke visies en aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar 

Bestuur en de WRR. Corporaties worden door Aedes uitgenodigd mee te doen aan een experiment met 

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/stakeholders-en-woningcorporaties/stakeholders-en-corporaties/transparantietool.html
https://www.aedes.nl/corporatieraad
https://www.aedes.nl/versterkenho
https://www.aedes.nl/versterkenho
http://www.aedes.nl/stakeholderbetrokkenheid
https://www.aedes.nl/legitimatiecheck
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/toekomst-woningcorporaties/rapport-tips-om-verbinding-met-stakeholders-te-versterken.html
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de Corporatieraad. In dit experiment wordt - althans dat was de bedoeling - de gedachte rond 

verdergaande invloed van stakeholders getoetst. Het recept voor dit experiment was oorspronkelijk als 

volgt: 

 

1. Men neme een lijst van belanghouders van de corporatie. Wie zijn de huurders, wie zijn 

andere belanghouders? Welke groepen onderscheiden we? Bijvoorbeeld naar etnische, 

economische of sociale criteria? Hoe is de verdeling man-vrouw, leeftijd, enzovoorts. Stel op 

basis hiervan een wenslijst samen van personen die zitting kunnen nemen in de 

Corporatieraad en nodig hen uit tot deelname. De aanvankelijke gedachte om mensen te 

selecteren op basis van loting uit de geselecteerde categorieën werd in deze pilotfase nog niet 

voorgesteld. 

2. Geef deze mensen een aantrekkelijke vergoeding, het is belangrijk wat ze doen. Gezien het 

belang van het orgaan zou deze vergoeding net zo hoog moeten kunnen zijn als die van de 

RvC. 

3. Benoem een onafhankelijk voorzitter, die tot taak heeft het functioneren van de experimentele 

Corporatieraad mogelijk te maken. Belangrijk is dat alles gezegd mag worden, maar dat de 

Corporatieraad zelf ook weegt wat gezegd wordt. Dat gebeurt in onderling gesprek of debat. 

4. De taak van de Corporatieraad is de 'rauwe werkelijkheid' van buiten naar binnen te brengen. 

De Corporatieraad is dus geen nieuwe vorm van bestuur, geen nieuwe vorm van toezicht en 

geen adviesraad. De raad is agendazettend en heeft daarmee invloed op het beleid. De 

Corporatieraad bepaalt tevens de criteria waarlangs de corporatie verantwoording dient af te 

leggen op beleid. 

5. Geef de corporatieraad de volgende taken: 

o Toetsing van het functioneren van de corporatie aan de 'rauwe werkelijkheid'. 

o Agenderen van onderwerpen bij het bestuur wanneer deze onderwerpen te weinig 

aandacht lijken te krijgen. 

o (Experimenteel) decharge verlenen aan bestuur en RvC. 

6. Korte zittingsduur: maximaal twee jaar met een vergaderfrequentie van eens per kwartaal. 

 

Inzet van deze experimenten is om te onderzoeken hoe het eigenaarschap van de corporatie kan 

worden verankerd in de omgeving, bij de bewoners en andere belanghouders. Dat wordt belangrijk 

gevonden om de corporatie te legitimeren. Legitimatie is het besef van de mensen in de 

bovenbedoelde groep dat de corporatie van 'ons' is. ‘Wij hebben er iets mee, willen het behouden en 

willen ons daar ook voor inzetten.’ Dat is de legitimatie die 'eigenaars', nog steeds tussen 

aanhalingstekens - want een stichting heeft geen eigenaars - aan ‘hun’ corporatie geven.  
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Over legitimatie wordt verschillend gedacht 

Als corporatie heb je een publieke taak. Toch ben je geen publiek maar een privaat orgaan. Omdat je 

een publieke dienst levert, word je sterk door publiek toezicht beïnvloed. Niet voor niets spreken veel 

corporatiebestuurders over het al of niet ‘Blok-proof’ 2 zijn van beleid. Is dat voor een corporatie 

voldoende legitimatie: je gedragen zoals politiek Den Haag dat graag ziet? Je zou kunnen zeggen: Als 

je doet waarvoor je bent opgericht dan lever je zo efficiënt mogelijk woondiensten (q) voor een zekere 

prijs (p). Je legitimatie (L) is dan p x q. Je opdracht is je legitimatie : L = pxq.  

Je kunt ook redeneren dat het gewone democratische besluitvormingsproces leidt tot hoe de wet- en 

regelgeving van corporaties wordt ingericht. We kunnen dat de Haagse legitimatie (Ls) noemen. In 

formule:  

 

L= pxqxLs 

 

Een andere visie is als volgt. Je kunt als corporatie nog zoveel goede woondiensten leveren tegen nog 

zulke lage kosten, je kunt nog zo een goede governance hebben inclusief alle checks and balances, nog 

zo goed scoren op de Aedes-benchmark en financieel nog zo gezond zijn, een goede 

langetermijnstrategie hebben en een doelgroep hebben die je geen dag kan missen. Maar dat alles wil 

niet automatisch zeggen dat je in de ogen van die doelgroep gelegitimeerd bent. Vanuit de doelgroep 

gezien wil legitimatie namelijk zeggen dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort. Je bereikt pas optimale 

legitimatie als jouw doelgroep zich met je verbonden voelt, weet van geven en nemen en bereid is om 

zich eigenaar te voelen van je projecten. Als die bereidheid er is in je doelgroep dan heb je het niveau 

van maatschappelijk rendement bereikt waarop mensen zich echt verbonden en medeverantwoordelijk 

voelen. Dat niveau van legitimatie is prijs x woondiensten x legitimatie vanuit de doelgroep Ld. 

Kortweg:  

 

L = pxqxLd.  

L is dan de legitimatie op grond van gevoeld eigenaarschap van de mensen aan wie je je diensten 

levert. 

                                                   
2 als verwijzing naar minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok. 
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Uitgangspunt voor de pilots van Aedes is de L in de bovenstaande formule. Legitimatie komt ten 

principale van de doelgroep zelf. Het Aedes project legitimatie is er op gericht juist deze  L te 

instrumenteren. Eén mogelijkheid daarvoor was het in het leven roepen van een Corporatieraad. 

In zowel de begeleidingscommissie als in de bestuursgremia van Aedes zijn met betrekking tot deze 

formule pittige discussies gevoerd. Tot een eenduidige conclusie kwam het niet. 

 

Legitimatie volgens ‘de markt’ 

Je kunt legitimatie ook vanuit de economische ratio van het marktdenken benaderen. Die stelt de 

vraag wat de core business van een corporatie is. Die is: goed betaalbaar wonen in aantrekkelijke 

wijken mogelijk te maken voor een door de samenleving of door de politiek bepaalde doelgroep. Voor 

die groep is een doelstelling vastgesteld. Dat noemen we de woondiensten die de corporatie moet 

leveren.  

 

In de hierboven geïntroduceerde formule is dit alles bij elkaar dan de reden waarom de corporatie met 

haar diensten is opgericht : q. Er is een beschikbaar budget: dat is p. In de formule is p de prijs die 

wordt betaald voor die diensten. De corporatie wordt geacht het resultaat pxq op te leveren. Volgens 

de logica van ‘de markt’ is pxq zowel het maatschappelijk rendement als de legitimatie van de 

corporatie. Meer dan een goede prijs-kwaliteit van dienstenverhouding is er voor een corporatie niet 

nodig om legitimatie te verwerven en maatschappelijk rendement aan te tonen.  

Als er een partij is die de gevraagde diensten kan leveren tegen een kostprijs (pk) die lager is dan de 

beschikbare prijs (pb), dan is de winst  

 

W= (pb-pk)xq  

 

en die winst staat ter beschikking aan die (winnende) partij. Stel die winnende partij is een bedrijf, dan 

zullen steeds meer diensten worden geprivatiseerd. Dat heet marktwerking.  

 

Toelichting bij formules: 

 

L = legitimatie 
P = prijs 
Q= zijn de diensten die de corporatie levert 
Ls= Haagse legitimatie 
Ld= legitimatie vanuit de doelgroep 
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Een corporatie kan zich sterk laten inspireren volgens de logica van de markt. Bewust is hier het woord 

logica gebruikt omdat de marktwerking binnen de kaders waarin de marktlogica geldt uitgaat van 

rationeel gedrag. Deze invalshoek heeft ook als uitgangspunt dat een corporatie zich moet richten op 

waar zij voor is opgericht. Dat wil zeggen dat zijn legitimatie gelijk is aan pxq . Marktwerking gaat 

ervan uit dat concurrentie bepaalt wie die q mag leveren. Dat kan door vrije keuze van de mensen 

voor wie de diensten worden geleverd. Als die vrije keuze er niet is dan kan marktwerking enigszins 

worden gerealiseerd door het beschikbare budget te veilen of door tenders te organiseren. De 

inschrijver die kans ziet om tegen een lagere prijs (p) te leveren mag de dienst leveren. 

 

Niemand zal ontkennen dat het marktmechanisme een extreem efficiënt coördinatiemechanisme is. 

Het valt echter ook niet te ontkennen dat dit mechanisme alleen zijn efficiënte werking kan tonen als 

die markt in een stabiele, hechte en zelfs enigszins voorspelbare omgeving kan functioneren. Er zijn tal 

van regels, do’s en don’ts, noodzakelijk als randvoorwaarde om je een marktmechanisme te kunnen 

veroorloven. Eén voorwaarde voor marktwerking vinden voorstanders van ‘de markt’ kennelijk zo 

vanzelfsprekendheid dat zij niet eens de moeite nemen om er bij stil te staan. Namelijk: dat mensen in 

staat moeten zijn om hun zakelijke afspraken aan elkaar duidelijk te maken en die ook nakomen. En 

dat in de basis  iedereen toegang heeft tot de diensten die de markt levert.  

 

Als er aan die voorwaarden is voldaan, dan geldt L=pxq; je legitimatie is leveren wat van je verwacht 

wordt. Je private of bedrijfsrendement per geleverde q is het verschil tussen marktprijs en kostprijs.  

Marktwerking is mooi door zijn eenvoud. Marktwerking is gebaseerd op de keuze die je hebt om wel of 

geen zaken met elkaar te doen. Het is een 0 – 1 relatie. Dat digitale van de markt is tegelijkertijd 

zowel de kracht als de zwakte van de markt. Mensen geven in het gewone leven vaker de voorkeur 

aan overleg en onderhandelen volgens de sociale werkelijkheid van persoonlijke relaties. Daarom is er, 

zelfs als aan de basis voorwaarden kan worden voldaan, dikwijls wat af te dingen op de ‘schoonheid’ 

van het marktmodel. Zeker als het om zoiets essentieels gaat als wonen. Marktwerking zoals die 

ideaaltypisch is gedefinieerd en zoals voorstanders er graag over spreken is bovendien eerder 

uitzondering dan regel. We moeten er dus ook weer niet zo simpel over denken. Waar de markt echt 

volgens het leerboek ideaal werkt is aan heel veel voorwaarden voldaan. In Nederland is de 

ideaaltypische marktwerking alleen nog in FloraHolland, 's werelds grootste bloemenveiling, te zien. 

Van over de hele wereld komen bezoekers om dit wonder te aanschouwen. 

 

In het geval dat er naast doelvoorschriften voor de levering van diensten ook handelingsvoorschriften 

gelden en dat op basis daarvan wordt bekostigd of gesubsidieerd, dan kunnen de diensten zowel 

worden geleverd door een bedrijf als door een overheidsinstelling. Eigenlijk kan de corporatie alles zijn 

wat tussen markt en overheid in zit. Voor organisaties in die tussenruimte is het begrip 

maatschappelijke onderneming bedacht. 

Zo kun je de woningcorporatie ook zien: als een maatschappelijke onderneming.  
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Woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen 

Sprekend over woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen plaatsen we de corporaties op 

het grensvlak van overheid, markt en informele gemeenschap. In dat deel van de maatschappij 

proberen we zelf iets te organiseren, het maatschappelijk middenveld. In dit domein zijn onder invloed 

van de verzorgingsstaat machtige maatschappelijke instituties ontstaan. Een conglomeraat van private 

(non-profit) organisaties die vanuit gemeenschapszin aanvullend willen werken op de gaten die 

overheid, markt en gemeenschap laten vallen. Ook woningcorporaties zijn organisaties die ooit vooral 

vanuit het domein van de gemeenschap gevormd werden. Individuen of groepen die met elkaar 

vaststelden dat er omissies waren in de samenleving om hen heen. Problemen waar iets aan gedaan 

moest worden. Veel civil-society initiatieven zoals armenzorg, ziekenzorg en – inderdaad – ook 

huisvesting zijn afgelopen eeuw onder invloed van de verzorgingsstaat overgenomen door allerlei 

publieke en semipublieke organisaties. Andere zijn overgenomen door de markt. En andersom zien we 

voortdurend nieuwe stichtingen en verenigingen ontstaan uit aanvulling op of protest tegen 

ontwikkelingen in markt en politiek. Het is in deze civil-society dat we de maatschappelijke 

ondernemingen positioneren. 

 

Legitimatie van de overheid of van de gemeenschap? 

De vraag naar de legitimatie van overheidsoptreden wordt zelden gesteld. Als die gesteld wordt dan is 

het (formele) antwoord dat onze democratie de overheid legitimeert. Hoe komt het dan dat er ondanks 

dat er zoveel wordt gedaan er toch zoveel onvrede is over de overheid? Wanneer we al van legitimatie 

mogen spreken is dat in formele zin. In informele zin is die legitimatie, kennelijk, vaak niet aanwezig. 

 

De overheid is op zich ook een dienstenorganisatie. Ook voor de overheid geldt dat deze gelegitimeerd 

wordt door de geleverde diensten. In onze formule: ook voor de overheid geldt: L=pxq (legitimatie 

wordt bepaald door welke diensten de overheid levert). Nader beschouwd is de relatie van de 

leverancier van overheidsdiensten met de consument van die diensten een juridische. De enige invloed 

die de consument kan uitoefenen is juridisch van aard. Je kunt opkomen voor je rechten, je vindt dat 

je ten onrechte niet tot de doelgroep wordt gerekend of er wordt niet voldaan aan je door de wet 

bepaalde rechten. Alle andere invloed verloopt via het politieke model, dat wij democratie noemen. 

Eenmaal in de zoveel jaar wordt er gestemd. De relatie van de keuze in het stemhokje met de diensten 

die wij van de overheid verwachten is ondoorzichtig. We zouden dus kunnen zeggen dat ook hier 

sprake is van een 0-1 relatie. Je behoort tot de doelgroep of niet. Je bent rechthebbend of niet. De 

relatie tussen burger en overheid is vergelijkbaar met die tussen klant en leverancier.  

 

We kunnen al die overheidsdiensten geen dag missen, maar wij staan als doelgroep wel op afstand. 

Dat ervaren de mensen ook. Wanneer wij vinden dat het zwakke beschermd moet worden ervaren we 
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– als gemeenschap – dat we dat zelf onderling niet kunnen afdwingen. De samenleving bepaalt het 

‘wat’ en het ‘voor wie’. De overheid gaat vervolgens over het ‘hoe’ en deels het ‘voor wie’. We spreken 

van verstatelijking3 wanneer de overheid uit zichzelf, dus niet gedreven door democratische keuzes en 

processen, probeert goed te doen. Voor de meesten van ons is dat een ongewenste ontwikkeling. De 

overheid is er niet om goed te doen, maar om recht te doen. In het politieke proces wordt daarom 

vooral gesproken over wet- en regelgeving. De uitvoering of het toezicht – soms toezicht op toezicht - 

wordt veelal ook aan de overheid opgedragen. De overheid schept vervolgens rechten, plichten en 

procedures. De gemeenschap is er op haar beurt om goed te doen bijvoorbeeld met charitatieve 

instellingen, kerken of burgerinitiatieven.  

 

De ‘Haagse legitimatie’ heeft intussen wel een grote invloed. Wij zien dat daardoor ook veel 

organisaties op ‘Den Haag’ gericht raken en voor hun voortbestaan van de overheid afhankelijk 

worden. Dat wordt hun legitimatie. De overheid treedt niet terug, maar houdt zich indirect met steeds 

meer zaken bezig, bijvoorbeeld met voorschriften van toezicht en verantwoording. Er zijn voorbeelden 

genoeg, in de financiële sector, maar ook binnen de corporatiesector (denk bijvoorbeeld aan de 

Autoriteit woningcorporaties). Het toezicht is zichtbaar in de vorm van sterk groeiende organisaties die 

in naam van de burger toezicht houden, controleren en procedures in het leven roepen. Onderdeel 

daarvan is een immer verdergaande eis van transparantie. Punt is echter dat de toezichthoudende 

organisaties worden bemenst uit dezelfde kringen - qua opleiding en kennis en kunde - als de 

personen op wie zij toezicht houden. Het gevolg is meer ‘Haagse’ of ‘Brusselse’ legitimatie en minder 

‘gewone’ burgerlegitimatie (L) terwijl we middels de voorgaande formule aantoonden dat juist deze L 

noodzakelijk is voor het verkrijgen van legitimatie bij maatschappelijke ondernemingen: uitsluitend 

richten op de Haagse legitimatie volstaat niet. 

 

In plaats van een maatschappelijk middenveld dat als speelveld een buffer vormt tussen overheid, 

markt en individu, zijn tal van organisaties bewapend met Haagse legitimatie in het ‘maatschappelijk 

middenveld’ terechtgekomen. Door hun aantreden als bestuurders en toezichthouders in het 

maatschappelijk middenveld dragen ze veelal onbewust bij aan verstatelijking..  

 

De conclusie is dat de Haagse legitimatie niet hetzelfde is als de legitimatie van de burger. 

Integendeel, mensen beginnen zich aan Den Haag te ergeren.  

 

                                                   

De Franse filosoof en politicus A. de Tocqueville [Over de democratie in Amerika- 1835] beschreef verstatelijking als een 
groot gevaar dat een moderne, democratische samenleving bedreigt; een product- en dienstgerichte overheid die als 
een herder over een kudde verdoolde schapen waakt. Hij bindt die schapen aan zich door zorg te dragen voor hun 
genoegens en kleine pleziertjes. Inderdaad, de overheid bindt de burgers aan zich, maar dat wil nog niet zeggen dat die 
burgers zich verbinden, of zich betrokken voelen bij diezelfde overheid. In de terminologie van legitimatie: de ‘Haagse 
legitimatie’ is niet dezelfde als de legitimatie van de ‘gewone’ mensen in het leven van elke dag. 
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Legitimatie door toezicht 

In de afgelopen decennia is veel gesproken over inspraak en medezeggenschap van de mensen voor 

wie al die diensten zijn bedoeld. Benoemingsrecht, wettelijke recht op instemming, zorgplicht en 

dergelijke zijn gebaat bij meer transparantie, bij bewaking van concurrentie.  

Teveel toezicht kan ook leiden tot systeemdwang. Transparante taal is de taal van de toezichthouders 

en de systeemwereld: formeel, machinetaal, zegt de Koreaanse filosoof Byung-Chul Han. De gewone 

menselijke taal is echter fundamenteel in-transparant, legde taalwetenschapper F. Von Humboldt ons 

uit: ‘Niemand denkt bij een woord precies aan wat de ander denkt, en als een kiezeltje in de vijver 

rimpelt dit, o zo kleine verschil, de hele taal op. Elk begrijpen is zo altijd ook een niet-begrijpen, elke 

overeenstemming in gedachten en gevoel ook een verwijdering.’ ‘De transparantiedwang’, zo worden 

wij gewaarschuwd door Humboldt, ‘nivelleert elk mens met geweld tot een functioneel 

systeemelement’. Totale transparantie verlamt. Besturen is strategisch handelen en kan niet zonder 

beslotenheid en geheimhouding. De filosoof J. Habermas spreekt van de kloof tussen systeemwereld 

en de leefwereld. De leefwereld, dat zijn bijvoorbeeld ‘de vloggers van Zaandam’. De systeemwereld is 

de wereld van de bestuurders, de toezichthouders, de departementen, de zelfstandige 

bestuursorganen en van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. 

 

Met inspraak, recht op instemming en wettelijke verankering van belangenbehartigers (in het geval 

van corporaties; de huurdersorganisatie) wordt gepoogd de kloof met burgerlegitimatie te 

overbruggen. Wettelijke verankering van de rol van belangenbehartigers lijkt zo een logische stap tot 

versterking van de legitimatie van maatschappelijke ondernemingen. Schijn bedriegt hier echter. Het 

voegt immers weer een 'systeemelement' toe en deze draagt niet bij aan de legitimatie zoals mensen 

die in hun leefwereld ervaren. Bovendien leidt deze vorm van legitimatie ertoe dat de achterban van de 

belangenbehartigers zelf paradoxaal meer en meer vervreemden van hun vereniging of organisatie.  

 

Een voorbeeld vinden we in de wereld van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben vrijwel 

allemaal de coöperatieve structuur en zijn dus 'van, voor en door' de leden. Toch heeft hun formeel - 

door de overheid gesanctioneerde - optreden in het zorgstelsel tot gevolg gehad dat de verzekerden 

hun zorgverzekeraar vaak zien als optredend namens 'Den Haag' en dus 'slechts' formeel 

gelegitimeerd.4  

 

                                                   

4 Illustratief is dat onlangs twee leden van de Tweede Kamer aan de minister van VWS voorstelden dat de 

verzekerden inspraak zouden moeten hebben bij hun zorgverzekeraar. De werkelijkheid is dat deze onderlingen (= 

coöperatieve verzekeraars) een algemene ledenvergadering of een ledenraad kennen en deze, juridisch 

gesproken, juist deze eigenaarsrol vervullen. Waar dit niet zo wordt ervaren is er sprake van een legitimatietekort. 

De verbinding van de verzekerden met hun onderlinge is dan problematisch.  
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De wettelijke verankering van huurdersorganisaties brengt een soortgelijke gevarenzone van 

onvoldoende betrokkenheid. Het is de vraag of een bij wet vastgelegde positie kan bijdragen aan de 

legitimatie die de leden van de huurdersorganisaties bij een corporatie zoeken. Het kan daarvan zelfs 

afleiden, omdat je als organisatie je legitimatie verankert in je wettelijk gegeven rol en niet aan de 

verbinding van je leden die de legitimatie aan hun dagelijks leven ontlenen en in de verbinding 

overeenstemming daarmee onderhouden. 

 

Het Aedes-programma legitimatie  

De voortgang van de Aedes-route met betrekking tot drie pilots gericht op invloed van stakeholders 

werd met enige regelmaat besproken in de bijzondere begeleidingscommissie. Deze commissie werd 

breed samengesteld vanuit het besef dat het legitimatievraagstuk een algemeen vraagstuk is dat in 

allerlei vorm optreedt en dat veel maatschappelijke onvrede kan verklaren. Het legitimatievraagstuk 

betreft immers een algemeen maatschappelijk probleem dat niet alleen in de corporatiesector aan de 

orde is, maar ook speelt binnen zorg, onderwijs, pensioenen, openbare orde, veiligheid en het 

financiële stelsel. De voortgang en de bevindingen van het onderzoek- en ontwikkeltraject werden met 

enige regelmaat in de begeleidingscommissie besproken. Dit leidde tot uitwisseling van ervaringen die 

de leden van de begeleidingscommissie hadden opgedaan in andere sectoren, zoals welzijn, zorg, 

onderwijs, de financiële en bankwereld, de politie en de openbare orde. 

 

De begeleidingscommissie voerde pittige discussies over welke van de hiervoor beschreven typen van 

legitimatie de voorkeur zou moeten worden gegeven. In het bijzonder werd gekeken naar de formele 

positionering, bemensing en werkwijze van de experimentele Corporatieraad.  

 

De algemene conclusie is dat het Aedes-legitimatieprogramma enkele interessante experimenten heeft 

opgeleverd. Toch werd ook vastgesteld dat het experiment van de vijf corporaties met de 

Corporatieraad (‘derde laag’) gezien moet worden als een experiment van beperkte omvang, zowel qua 

aantal deelnemers als in de tijd die we hebben gehad om de Corporatieraad tot wasdom te laten 

komen (in 2015 werd er immers vooral achter de schermen gewerkt aan het concept, interne training 

en de werving van deelnemers en pas in 2016 zijn de pilots daadwerkelijk van start gegaan).  

 

Bovendien werd de oorspronkelijke opzet in geen van de experimenten volgens de ideaaltypische vorm 

uitgevoerd. De deelnemers hebben sterk situationeel geparticipeerd waardoor een ‘veilige’ 

instrumentering van de Corporatieraad ontstond. De meer radicale experimenten moeten in onze 

optiek nog komen. Dat zijn experimenten waarbij men gebruik zal maken van loting, honorering op 

hetzelfde niveau als de RvC en verlenen van decharge aan RvC en bestuurder. Het is daarom nog te 

vroeg om conclusies te trekken. 
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Eensluidend is de visie van de begeleidingscommissie dat Aedes en in het bijzonder de deelnemende 

corporaties bewonderenswaardige moed hebben betoond door de fundamenten van haar rol in de 

samenleving op de agenda te plaatsen en te onderzoeken.  

De begeleidingscommissie is ook eenstemmig in de visie dat Aedes en haar leden de experimenten 

moeten voortzetten. Juist waar professionals, bestuurders en toezichthouders sterk in een 

systeembenadering worden gezogen, vergt het lef om toch de stap te maken naar de 

legitimatieversterking op basis van nieuw eigenaarschap van de belanghouders, waaronder uiteraard 

de huurders.  

 

De aandacht gaat nu nog voornamelijk uit naar de toepassing van de Woningwet en de consequenties 

daarvan. Dat is begrijpelijk. Daarop worden corporatiebestuurders en hun toezichthoudende colleges 

afgerekend. Je moet als bestuurder ofwel je zaakjes heel goed voor elkaar hebben ofwel de sterke 

overtuiging hebben dat we in een nader tijdperk zijn beland waarin een nieuwe vorm van legitimatie 

onontbeerlijk is, anders is het veiliger eerst maar ’s even af te wachten wat dit allemaal oplevert. De 

toezicht en controlecultuur is ook een formele cultuur waarin alles geregeld moet zijn. Dat zou echter 

aan de kern van het vraagstuk voorbij gaan. Het is veel belangrijker om inhoudelijke bijdrage aan 

nieuwe vormen van legitimatie op waarde te leren schatten. De door Aedes ontwikkelde TRIAS 

Legitimatiecheck biedt ook kansen omdat deze naast formele legitimatie de legitimatie op andere 

velden benoemt en corporaties handelingsperspectieven aanreikt om naast de Haagse (formele) 

legitimatie ook prestaties, beleid, cultuur of gedragingen zo aan te passen dat stakeholders de 

corporatie sterker gelegitimeerd vinden. Het bestuur van Aedes wordt daarom uitdrukkelijk aanbevolen 

om de verdere ontwikkeling van de nieuw aangedragen grondslag voor legitimatie op de agenda te 

houden en daar mensen en middelen voor vrij te maken.   

 

Tenslotte 

Een nieuw elan ten gunste van legitimatie overeenkomstig de rauwe werkelijkheid, respectievelijk onze 

leefwereld van elke dag, kan niet worden gerealiseerd zonder de bijdrage van overheid en formele 

instituties.  

 

Essentie is het verbinden van de ‘leefwereld’ van de doelgroep met de ‘systeemwereld’ van de 

maatschappelijke ondernemingen. Hoe zien de mensen in de doelgroep het probleem en herkennen zij 

de voorgenomen route naar ‘eigenaarschap’ van de doelgroep? Het legitimatievraagstuk kan alleen 

worden verbeterd door respect te hebben voor de cultuur in de sociale netwerken, met hun formele en 

informele aspecten. 

 

Het is duidelijk dat het om langdurige processen gaat. De verbinding aangaan is een ding, de 

verbinding tot een succes maken een ander. Dat neemt niet weg dat het in gang zetten van de 
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experimenten het belangrijkste is wat Aedes voor de legitimatie van de woningcorporatiesector kon 

doen. De ingezette weg zal ook vele andere sectoren van onze civil-society, onderwijs, zorg en 

pensioenen, inspireren dezelfde weg naar een hernieuwing van balans in te slaan. 

Dit alles vanuit de gedachte achter het midden-Afrikaanse spreekwoord: ‘Alles wat u voor mij doet, 

zonder mij, doet u tegen mij.’ 

 

 

 

 

 


