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Zijn eerste presentatie voor het voltallige Aedes-bestuur kan
Gert van Dijk zich nog goed herinneren. Ergens najaar 
zal het zijn geweest, vlak na de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het belang van
versteviging van de legitimatie voor woningcorporaties was een van
de onderwerpen, de vorm waarin dit zou moeten plaatsvinden een

Om het bestaansrecht en het imago van
woningcorporaties te verstevigen startte Aedes
eind 2014 vijf pilots die stakeholders meer invloed
moeten geven en de transparantie moeten
vergroten. Vanwaar dit project? Wat zijn de
ervaringen tot nu toe? En wat zijn de hete
hangijzers? Hoogleraar Gert van Dijk, voorzitter
van de begeleidingscommissie, maakt de
tussenbalans op.

tweede. Van Dijk pleitte daar voor de vorm van een ledenraad alias
corporatieraad. Maar dan wel een met verregaande bevoegdheden.
Een soort derde bestuurslaag, boven de directie en de raad van commissarissen, die in het uiterste geval de commissarissen kan ontslaan.
De reacties waren niet mals, zegt de hoogleraar Cooperative
Business Administration and Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij riposteerde: ‘Jullie zijn eigenlijk als de dood
voor gewone mensen.’
Er volgde een stevige discussie. Uitkomst: veruit de meerderheid van
de aanwezigen vond het een goed plan om te onderzoeken hoe de
legitimatie kan worden verstevigd. November  gaf het verenigingscongres groen licht voor een speciaal traject met vijf (deel)pilots (zie kader Pilots legitimatie) waarin corporaties experimenteren met nieuwe vormen van transparantie en stakeholdersinvloed.
Een speciale commissie onder leiding van Van Dijk begeleidt de pilot
om stakeholdersinvloed te verbeteren. De hoogleraar is medetrekker
van de deelpilot corporatieraad. Tijdens het verenigingscongres in
november dit jaar zal Aedes de uitkomsten presenteren. Aan AedesMagazine geeft de professor alvast zijn visie op de noodzaak tot een
grotere legitimatie, de in zijn ogen ideale vorm, de toegevoegde
waarde van de commissie en – meer in het bijzonder – die van
hemzelf en een indicatie van hoe hij tot nu toe is gevaren. Op zijn
Van Dijks. Dat wil zeggen: soeverein en zonder meel in de mond.

VERBINDING MAKEN
Om met zijn eigen toegevoegde waarde te beginnen: die is evident.
Van Dijk is in Nederland een van de grootsten zo niet de grootste
deskundige op het gebied van corporate governance bij coöperaties.
In Nederland – van de Rabobank en de agrarische sector tot de
Wageningen University en de pensioenwereld – en in het buitenland: overal heeft hij zijn sporen verdiend.

‘MACHT IN EEN
DEMOCRATIE
IS EEN LEGE
PLAATS’

De wereld van de woningcorporaties was voor de hoogleraar nog
grotendeels onbekend terrein. Maar dat het imago van de sector
door een reeks incidenten flinke averij had opgelopen, was ook Van
Dijk uiteraard niet ontgaan. Pijnlijk, vindt de hoogleraar. ‘Er werken
veel goede mensen die goed werk verrichten. Door enkele misstanden en de politieke discussie komt de gehele sector in een verkeerd
daglicht te staan. Dat doet iets met deze mensen.’
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Gert van Dijk
is hoogleraar Cooperative Business
Administration and Management aan
Nyenrode Business Universiteit. Van
Tegelijkertijd hebben de corporaties de brede maatschappelijke ver-

Dijk studeerde Veehouderij en

ontwaardiging volgens Van Dijk deels aan zichzelf te danken. ‘Zo’n

Genetica aan Wageningen University

Maserati, een lelijke auto trouwens, is een klein incident. Het staat

en Economie aan de University of

symbool voor iets groters, een zekere mate van hybris (hoogmoed, red.)

Aberdeen, Scotland, waar hij ook

en arrogantie. Als corporatie ben je er voor je achterban. Je moet weten

promoveerde. In  werd hij

wat daar leeft. Die antenne ontbrak nogal eens, waardoor de legitimatie

aangesteld als President van de

verdween. Daar is een mooi gezegde voor: “Alles wat u voor mij doet,

European Federation of Agricultural

zonder mij, dat is tegen mij.” Er moet weer verbinding komen.’

Cooperatives in Brussel. Gerelateerd

Die achterban bestaat wat Van Dijk betreft niet alleen uit huurders, maar

aan deze positie is hij betrokken bij

uit alle belangenhouders. ‘Huurders zien hun woning vaak als een doos

diverse nationale en internationale

met spullen. Ze komen op voor hun eigen belangen. Niet zelden blijft dit

organisaties. Daarnaast is hij een lid

beperkt tot de kleur van de voordeur. Wonen is echter meer. Wonen

van de raad van toezicht van verschei-

raakt de hele samenleving. De huidige huurders, de toekomstige en ie-

dene bedrijven en non-profit organisa-

dereen die daarmee te maken heeft, van de zorg tot vluchtelingenwerk.’

ties. Hij was lid van de raad van

Een corporatieraad is volgens de hoogleraar hét orgaan waarin al die

bestuur van de Rabobank tot .

belangenhouders hun ei kwijt zouden moeten kunnen. Die raad zou
complementair zijn aan een huurdersbelangenvereniging. Huurders
moeten volgens Van Dijk dan ook een prominente plek krijgen in de
corporatieraad, aangevuld met andere direct belanghebbenden zoals
bijvoorbeeld eigenaren van koopwoningen in het werkgebied van de
corporatie, de wijkverpleegster of de wijkagent.
‘De corporatieraad moet bestaan uit gewone mensen’, benadrukt Van
Dijk. ‘Mensen met rauwe, ongepolijste meningen. Mensen die binnen
brengen wat er buiten gebeurt, in plaats van andersom. Bestuurders
zitten er al genoeg in de raden van commissarissen. Bestuurders claimen
vaak dat ze heel goed weten wat er leeft in de samenleving. Maar dat is
niet zo. Ze moeten zo’n corporatieraad daar ook niet mee lastig vallen.

in- en externe accountant, door de commissa-

Dan gaat het fout. Directeur-bestuurders moeten de rauwe werkelijk-

rissen en door de auditcommissie. Dat is pure

heid op hun bordje krijgen. Voor je het weet praat je weer "Officialees".’

verspilling van tijd. Je draagt daarmee alleen

Om ervoor te zorgen dat het ongepolijste geluid ook daadwerkelijk

maar bij aan de huidige low trust society. Dat

klinkt en landt wil Van Dijk het lot per huurderscategorie laten bepalen

werkt vergiftigend. Dan beland je in het spoor

wie er zitting krijgt in de corporatieraad door middel van loting. En

van de politiek. Zelfs een tamelijk liberale

dan niet voor twee termijnen van vier jaar, maar hooguit een of twee jaar

overheid als de onze werkt daar hard aan mee.

zodat de leden niet geïnstitutionaliseerd raken.

Als een hamer je enige instrument is, begint

Ook dat laatste plan valt niet bij alle corporatiebestuurders even goed,

alles op de kop van een spijker te lijken. De

weet hij inmiddels. ‘Ben je wel goed wijs! Dan halen we Jan Rap en zijn

corporatieraad moet vóóraf toetsen.’

Maat binnen, krijg je dan te horen. Ik bestrijd dit. Mensen zíjn niet gek.

Toezicht mag dan niet haar primaire taak zijn,

Ze nemen thuis ook cruciale beslissingen. Naar welke school moeten de

macht krijgt de corporatieraad als het aan Van

kinderen? Wat te doen met dementerende ouders? Misschien is het in

Dijk ligt wel degelijk. Veel macht zelfs. Zij

het begin voor sommigen wat onwennig. Maar na twee vergaderingen

wordt statutair het hoogste orgaan. Mocht de

kent iedereen de spelregels.’

directie de adviezen van de raad keer op keer
negeren en niet doen waarvoor de woning-

VOORAF TOETSEN

corporatie is opgericht, dan kan zij wat de

Belangrijkste taak van een corporatieraad volgens de voorzitter van

professor betreft in het uiterste geval de com-

de begeleidingscommissie: erop hameren dat de organisatie doet waar-

missarissen ontslaan.

voor zij is opgericht. Door te discussiëren over de beschikbaarheid van

Ook dat gaat veel corporaties te ver, heeft Van

voldoende betaalbare huurwoningen en andere relevante thema’s als de

Dijk gemerkt. Een derde bestuurslaag: daar

leefbaarheid, duurzaamheid en de opvang van toegelaten vluchtelingen.

zitten veel bestuurders niet op te wachten.

Een ding moeten corporaties in zijn optiek in ieder geval niet doen:

Commissarissen, het WSW, de Autoriteit wo-

de raad overladen met informatie. Resoluut: ‘Waarom zou je? Er is al

ningcorporaties: er is al genoeg tegenkracht,

genoeg toezicht. Neem de jaarstukken. Die worden al bekeken door de

vinden zij. Van Dijk, zo moge duidelijk zijn, is

‘DE CORPORATIERAAD
MOET BESTAAN UIT
GEWONE MENSEN MET
RAUWE, ONGEPOLIJSTE
MENINGEN’
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Pilots legitimatie
Hoe zorg je ervoor dat stakeholders zich
betrokken voelen bij het werk van woningcorporaties? Dat kan op verschillende manieren. Tijdens het verenigingscongres van
november  stemden Aedes-leden in
met een traject om de legitimatie te vergroten. Aedes zette vijf (deel)pilots op,
waarin corporaties experimenteren met
nieuwe vormen van transparantie en
stakeholdersinvloed.
1. TRANSPARANTIETOOL
Met de Aedes-transparantietool maken
deelnemende corporaties de financiële
effecten van mogelijke beleidskeuzes in-

het daar niet mee eens. Zijn devies: een woningcorporatie waarin

zichtelijk voor stakeholders. Bijvoorbeeld

de corporatieraad geen macht heeft, is geen echte corporatie. Of, in zijn

handig tijdens de prestatieafspraken.

eigen woorden: ‘Macht in een democratie is een lege plaats. Is de macht

De transparantietool is sinds deze maand

persoonlijk ingevuld, dan is het geen democratie meer.’

beschikbaar voor Aedes-leden via

Resteert nog een prangende vraag: is er onder huurders en andere be-

Aedes.nl. Meer informatie staat op

langenhouders wel voldoende animo om zitting te nemen in zo’n corpo-

www.aedes.nl/transparantietool.

ratieraad? Veel besturen van huurderbelangenvereniging kampen met

2. TRIAS LEGITIMATIECHECK

vergrijzing. Van Dijk kent het probleem. Zijn remedie: geef de leden van

Samen met hun belanghebbende partijen

de corporatieraad een financiële vergoeding. Een honorarium gelijk aan

kunnen deelnemende corporaties met dit

dat van de commissarissen. ‘Dat lijkt mij niet meer dan billijk. Ze verrich-

instrument hun legitimatie vaststellen en

ten evenveel werk en zijn voor de organisatie beiden net zo belangrijk.’

versterken.
3. PILOTS STAKEHOLDERSINVLOED

RIGIDE WETGEVING

In drie deelpilots gaat Aedes met corpo-

De meeste pilots lopen inmiddels bijna een jaar. Kan Van Dijk al iets

raties op zoek naar nieuwe en bestaande

zeggen over de resultaten? Is er bijvoorbeeld al een corporatie met een

manieren van invloed en zeggenschap.

corporatieraad zoals de voorzitter die voor ogen heeft? Nee, zegt hij. Bij

3.1 Corporatieraad: Woningcorporaties

de vijf corporaties in zijn deelpilot bespeurt hij wel enthousiasme, maar

organiseren invloed van stakeholders in de

de praktijk is weerbarstig. De professor wijst op de nogal rigide wetge-

vorm van een corporatieraad.

ving: de strenge eisen waaraan bestuurders en de huurdersparticipatie

3.2. Vergroten Huurdersparticipatie:

moeten voldoen. ‘Een directeur-bestuurder die een corporatieraad van

Verkenning van nieuwe vormen van

de grond wil krijgen moet echt iemand met ballen zijn.’

participatie en invloed vanuit de bestaande

Hoe lastig het kan zijn om zo’n derde bestuurslaag te creëren, weet de

huurdersorganisaties. Samen met de

hoogleraar uit eigen ervaring. Hij is nauw betrokken bij de vorming van

Woonbond, huurdersorganisaties en

een ledenraad nieuwe stijl bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

betrokken corporaties.

Na jaren van experimenteren is dat eindelijk gelukt. PGGM heeft inmid-

3.3 Bring Your Own: Via intervisie leren

dels een deels via loting gevormde ledenraad die tevens het hoogste

corporaties van bestaande voorbeelden

orgaan vormt binnen de organisatie.

en kijken ze of hier een aantal goede

Aedes zal de uitkomsten van de pilots tijdens het verenigingscongres

voorbeelden uit te halen zijn.

in november presenteren. Welke richting die bevindingen uitgaan, durft
Van Dijk in dit stadium nog niet te voorspellen. ‘Dat is aan de deel-

Aan alle pilots samen doen  woning-

nemende corporaties. Je moet denken aan concrete suggesties. Zo van:

corporaties mee. Programmaleider

dit werkt, dit kan beter en dit is de weg voorwaarts.’

vanuit Aedes is Nathalie Boerebach

Wat per se niet in het eindrapport moet komen te staan, weet hij wel:

(n.boerebach@aedes.nl).

we gaan institutionaliseren. ‘De corporatieraad of huurdersbelangenver-

Meer informatie over elke pilot en de

eniging nieuwe stijl moet vooral geen kweekvijver worden van nieuwe

transparantietool staat in het dossier

carrièrejagers, voor nieuwe commissarissen. In die zin dat we de leden

Stakeholders en woningcorporaties

voor twee termijnen van vier jaar gaan benoemen en hen een gedegen

op Aedes.nl.

opleiding geven. Het moet de plek worden waar vrij kan worden
gediscussieerd. Hét orgaan dat de directie duidelijk maakt wat er leeft bij
de achterban. Rauw en ongefilterd.’

