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TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE

CORPORATIEBAROMETER 2015

ZORGEN OVER 
BEWONERS MET 
PROBLEMEN

peiling

Bijna 90 procent van de directeur-bestuurders van 
woningcorporaties verwacht dat ze meer huizen gaan 
verhuren aan ouderen en mensen met psychische en 
sociale problemen. Vooral door de decentralisatie van 
de zorg naar gemeenten per 1 januari 2015. Verder 
bereidde de helft van de corporaties zich in 2014 
al voor op de nieuwe Woningwet. Dat blijkt uit de 
Corporatiebarometer, een enquête die Aedes-Magazine 
jaarlijks houdt onder corporatie-bestuurders. 
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Een moeder uit Veenendaal met psychi-

sche problemen raakte onlangs tussen 

twee zorgverleners in en kreeg een maand 

geen begeleiding. Het gevolg: de vrouw raakte 

weer aan de drugs, een van haar kinderen werd 

uit huis geplaatst en de buren klaagden bij cor-

poratie Patrimonium woonservice over over-

last. Directeur van Patrimonium Piet de Vrije: 

‘De gemeente Veenendaal sorteerde in 2014 

al voor op de decentralisaties. En we zien dat in 

dit soort complexe gevallen, waarbij bijvoor-
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DECENTRALISATIE ZORG
89 % van de bestuurders (n= 132) verwacht een toename van 

doelgroepen die zorg nodig hebben (meerdere keuzes mogelijk).

JA

NIEUWE WONINGWET
Trof uw corporatie in 2014 al voorbereidingen vooruitlopend op de inwerkingtreding 

van de nieuwe Woningwet? (meerdere keuzes mogelijk)
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Voorbereid op administratieve 
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Voorbereidingen op juridische 
scheiding DAEB/niet-DAEB

Voorbereidingen getroffen om 
niet-DAEB af te stoten

Contact met gemeente(n) over 
regio-afbakening

beeld sprake is van psychische problemen, mensen nu al tussen wal en 

schip vallen.’ De Vrije vreest dat dit een topje van de ijsberg is en 

verwacht dat de problemen door de decentralisatie van de zorg toe gaan 

nemen. 

Daarin staat hij niet alleen; bijna 90 procent van de directeur-bestuur-

ders verwacht een toename van het aantal doelgroepen waaronder 

vooral ouderen en mensen met psychische en sociale problemen. Een 

kwart heeft geen duidelijke afspraken over de gevolgen van de decen-

tralisaties gemaakt met de gemeente. Corporaties die in een sociaal 

wijkteam zitten (54 procent) geven vaker aan afspraken met de ge-

meente te hebben dan corporaties die niet in een wijkteam zitten. Patri-

monium neemt ook deel aan een wijkteam, samengesteld uit profes-

sionals van verschillende organisaties, maar heeft nog geen concrete 

afspraken met de gemeente. De Vrije: ‘Ik geloof erg in wijkgericht 

werken maar bij ons komt het nog niet goed van de grond. Er is weinig 

budget en nauwelijks regie. En er komt veel op de schouders van ons als 

corporatie terecht. Onze wijkbeheerders zijn bijvoorbeeld toch vaak het 

eerste aanspreekpunt. Maar ik geloof dat de afspraken met de gemeente 

en de hulpverlening in de toekomst beter worden. De eerste stappen zijn 

inmiddels gezet. Maar wat ik niet snel opgelost zie worden is het 

probleem dat mensen met dementie en psychische problemen thuis te 

weinig zorg krijgen en structureel aan hun lot over worden gelaten.’ 

In de enquête geeft driekwart van de bestuurders aan dat betaalbare 

huurwoningen voor deze kwetsbare doelgroepen creëren de belangrijk-

ste stap is die nu op de woningmarkt genomen moet worden. Met het 

oog op de decentralisaties is het voor de hand liggend dat bestuurders in 

de Corporatiebarometer aangaven dat ze zorginstellingen en gemeenten 

– naast huurders – als hun belangrijkste stakeholders zien. 

BLOKPROOF

2014 was een jaar waarin corporaties politiek in de belangstelling ston-

den: de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties publiceer-
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WIE IS − BINNEN DE VOLKSHUISVESTING − DE MEEST 
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de haar rapport – dat overigens volgens de 

meeste respondenten niet zal bijdragen aan 

het herstel van het vertrouwen tussen politiek 

en de corporatiesector. En de Tweede Kamer 

nam de herziene Woningwet aan. Logisch dus 

dat Stef Blok, minister van Wonen, door de 

bevraagde bestuurders wordt uitgeroepen tot 

meest invloedrijke persoon in de volkshuisves-

ting. Iets minder dan de helft van de corpo-

raties wachtte de inwerkintreding van de 

Woningwet niet af en nam in 2014 zelf al 

maatregelen. Ze troffen bijvoorbeeld voor-

bereidingen om woningen boven de sociale 

huurgrens (niet-DAEB) af te stoten en voor 

een administratieve scheiding DAEB en niet-

DAEB (30 procent). Een klein aantal bestuur-

ders gaf aan dat hun corporatie al helemaal 

‘Blokproof’ is.

Openbaar Belang (Zwolle) is een van de cor-

poraties die niet afwachtte. ‘Vroegtijdig antici-

peren is belangrijk. Daarom lieten we ons tijdig 

voorlichten’, vertelt directeur Gerke Brouwer. 

‘Daaruit kwam naar voren dat we de komende 

drie jaar 1fte kwijt zijn aan de invoering van de 

Woningwet, daar word je niet vrolijk van in 

het kader van bezuinigingen.’ Inmiddels lijkt 

de impact iets minder groot. ‘Omdat we een 

omzet onder de 30 miljoen hebben hoeven we 

ons DAEB en niet-DAEB-bezit niet te splitsen.’ 

50 van de 2.800 verhuureenheden van Open-

baar Belang zitten boven de sociale huurgrens. 

Brouwer: ‘Dat valt dus relatief mee. Die wo-

ningen zorgen voor gedifferentieerde wijken, 

waar ik een groot voorstander van ben. De 

straat naast ons kantoor is bijvoorbeeld gemengd, naast ouderen in soci-

ale huurwoningen wonen er ook jonge mensen met kinderen in de duur-

dere woningen. Laatst zei een oudere bewoonster tegen mij dat ze daar 

zo blij mee is. Het voorkomt stigmatisering van een buurt en is goed voor 

de leefbaarheid.’ 

De rol van corporaties in de leefbaarheid was een belangrijk onderwerp 

van discussie rond de Woningwet en de parlementaire enquête. De 

bevraagde bestuurders lijken zich er in ieder geval van bewust dat het 

takenpakket kleiner zal worden. 29 procent (18 procent in 2014) vindt 

dat de leefbaarheidstaken van corporaties ingekrompen moet worden. 

63 procent (78 procent in 2014) ziet graag dat het takenpakket het-

zelfde blijft. Vooral het voorkomen van huurschulden en zorgen voor 

veilige en schone leefomgeving zien corporaties als hun taak. Actief 

bijdragen aan sociaal economische stijging zien ze met nadruk niet als 

hun taak. 

BETAALBAARHEID

2015 lijkt het jaar te worden waarin corporaties in rustiger vaarwater 

komen. Minder bestuurders, een derde, verwachten een reorganisatie 

de komende jaren, vorig jaar verwachtte de 

helft dat nog. Meer bestuurders dan voor-

gaande jaren (88 procent, ten opzichte van 77 

vorig jaar) zien de fi nanciële positie van de 

eigen corporatie positief in. Over de fi nanciële 

positie van de hele sector zijn ze negatiever, 

een derde verwacht dat die de komende vijf 

jaar niet stabiel blijft. Dat is wel positiever ten 

opzicht van 2014, toen 71 procent dat ver-

wachtte. 

Het afgelopen jaar moesten bijna alle corpora-

ties wederom maatregelen nemen om de ver-

huurdersheffi ng te kunnen betalen. De meeste 

CORPORATIEBAROMETER 
2015
De corporatiebarometer is een online en-

quête die de redactie van de Aedes-media 

sinds 2012 jaarlijks houdt onder alle direc-

teur-bestuurders van corporaties om de 

meningen te peilen over (ontwikkelingen 

in) de sector. In december 2014 hield de 

redactie de enquête voor de derde keer. In 

totaal vulden 146 bestuurders de enquête 

in, dat is 41% van alle bestuurders.
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FINANCIËLE STABILITEIT 2013-2015
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Ik verwacht dat de financiële positie van mijn 

CORPORATIE de komende 5 jaar stabiel blijft.
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Ik verwacht dat de financiële positie van de 

SECTOR de komende 5 jaar stabiel blijft.

 2015   2014   2013

corporaties bezuinigden op een pakket aan maatregelen. Bijvoorbeeld 

minder nieuwbouw (51 procent) en het onderhoudsprogramma aan-

passen (39 procent). Voor 2015 verwachten bestuurders een vergelijk-

bare trend.

Wat opvalt is dat corporaties bij die maatregelen in 2015 steeds meer  

rekening houden met betaalbaarheid. Minder corporaties dan vorig jaar 

verhogen de huren om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Daar-

naast zegt bijna de helft de maximale ruimte voor huurverhoging niet  

te gaan gebruiken (18 procent in 2014). Voor Mozaïek Wonen bijvoor-

beeld is betaalbaarheid een speerpunt dit jaar, vertelt directeur-bestuur-

der Dick Mol. ‘We merken dat huurders steeds vaker moeite hebben  

de huur te betalen en met een woonquote van gemiddeld 42 procent 

vonden wij het belangrijk om betaalbaarheid centraal te stellen: we  

kiezen voor een huurverhoging van een half procent boven inflatie en 

passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.’ Eerder sneed 

Mozaïek Wonen in personeelslasten en komend jaar bezuinigt de corpo-

ratie vooral op planmatig onderhoud. Ook digitalisering bespaart geld. 

Verder verkoopt de corporatie woningen boven de sociale huurgrens om 

nieuwe sociale woningen te kunnen bouwen. 

FOCUS

De focus ligt voor de meeste corporaties de komende jaren op investeren 

in bestaande bouw en energiezuinig maken van de bestaande voorraad. 

Zo ook bij Mozaïek Wonen, vertelt Mol: ‘Komende drie jaar willen we 

de investeringen in energiebesparende maatregelen verdubbelen.’ Cor-

poraties letten ook beter op de bedrijfslasten 

door op vernieuwende manieren samen te 

werken, 87 procent van de ondervraagden 

geeft dat aan. Bijvoorbeeld in de vorm van een 

pilot (24 procent), met ketensamenwerking 

(34 procent) of geïntegreerde contracten (25 

procent). Bij twee op de vijf corporaties ver-

schilt de aanpak per project. 

TOEKOMST

Ondanks de commotie rond woningcorpora-

ties het afgelopen jaar kan nog steeds 80 pro-

cent van de bestuurders met zijn ambitie uit de 

voeten in de sector. 60 procent werkt bij een 

corporatie om een maatschappelijke bijdrage 

te leveren en 29 procent om mensen van een 

betaalbare huurwoning te voorzien. Kijken we 

wat verder naar de toekomst dan zien we dat 

bestuurders verwachten dat hun corporatie 

over 20 jaar gebaseerd is op een ander be-

drijfsmodel (40 procent) of gefuseerd is (43 

procent). Het aantal corporaties dat we in 

2014 hadden, 378, neemt mede door die fu-

sies naar verwachting af. Bestuurders denken 

dat dat er over vijf jaar zo’n 300 zijn. 


