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1 De titel van dit memo is met een knipoog: het verwijst naar het ‘Blue sky memo’ van de CIA tijdens het tijdperk 

Clinton. Doel ervan was een beschrijving van: “actions the CIA should undertake if it did not have to operate under 

legal, financial, and political restrictions (if the "sky were blue")”. In het Engels heet een greenfield ook wel ‘Blue Sky’ 

analyse. 
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Voorwoord 

In de notitie ‘Aedes onderweg naar een gezaghebbend gesprekspartner’ vroeg het MT de werkorganisatie 

om een visie op de gewenste ontwikkeling van het stelsel van sociale huisvesting in Nederland. Die visie kan 

vervolgens onderwerp van gesprek worden binnen bestuur, vereniging en samenleving.  

 

Doel is dat de Aedes-werkorganisatie laat zien dat ze in staat is toekomstvisies en transitiepaden voor de 

sector en de branchevereniging te ontwikkelen. Ambitie is de sector te begeleiden in de discussie over een 

nieuwe ordening en zo een toonaangevende speler in het maatschappelijk middenveld te zijn. 

 

Dit memo is het eindresultaat van de deelprojectgroep greenfield. Deze groep had de opdracht: “voer een 

greenfield-study uit op basis van de vraag ‘Hoe zou je volkshuisvesting inrichten als er nog helemaal niets 

zou zijn?’ (Wat als er geen woningcorporaties waren? Zou je sociale volkshuisvesting als publieke taak 

definiëren? Zo ja, hoe dan?)”.  

 

We laten als projectgroep zien dat het allemaal anders kan, ook zonder corporaties. Maar terwijl wij 

probeerden vrij te zijn van iedere vorm van domein-denken, prees onze externe omgeving ons tijdens 

deze studie de corporatie vaak aan als toekomstig dienaar van publieke belangen, op inhoudelijke 

gronden. Dit memo doet verslag van onze zoektocht. 

  



 

1. Samenvatting 

Een Greenfieldstudie met de vraag: ‘Zou je de sociale huisvesting opnieuw uitvinden?’ lijkt een beetje 

op het spel Sim City, maar dan over het wonen in Nederland. Je begint met een leeg scherm. De 

overheid regelt niks, er zijn geen woningcorporaties. Wat gebeurt er dan? Komt iedereen netjes in een 

voor hem geschikt huis terecht? Of krijg je sloppenwijken, huisjesmelkers en mensen die onder de 

brug slapen? Accepteer je dat in de samenleving of wil je er een oplossing voor vinden (definitie van 

publieke belangen)? Kan de markt het oplossen als je met de markt regels afspreekt en hier en daar 

subsidies verstrekt? Of neem je als overheid de volledige verantwoordelijkheid in eigen hand? Ontstaan 

er spontaan organisaties die wonen voor zich zelf en anderen regelen, of zorg je dat die ontstaan? 

Welke voordelen en nadelen hebben die oplossingen? Welke wegen het zwaarst? Wat is dus het beste 

plan? 

 

De werkgroep komt in hoofdstuk 4 tot de conclusie dat het meer oplevert om de bestaande 

greenfieldstudies (met name van Haffner c.s., 2008) bij elkaar te brengen dan er een eigen greenfield aan 

toe te voegen. Publieke belangen zijn in die studies zaken die onvoldoende op de vrije markt bediend 

worden dan wel door de maatschappij als ongewenste uitkomst worden beoordeeld. De belangen kunnen 

met verschillend instrumentarium (markt, overheid, non-profits) worden aangepakt. De non-profits, 

vrijwilligersclubs en professionele non-profitorganisaties, werkend tussen markt en overheid, vormen één 

van die instrumenten, maar zijn niet het enige. Er zijn argumenten voor en tegen ieder instrument. Voor 

professionele non-profitorganisaties is een lans te breken, omdat de andere instrumenten overheidsfalen en 

marktfalen kennen. 

 

Vervolgens is een aantal toekomstscenario’s behandeld (hoofdstuk 5): hoe ontwikkelt Nederland zich de 

komende jaren en wat betekent dat voor het wonen? Conclusie is dat er in die bestaande scenario’s steeds 

een rol voor de non-profits is bedacht, al of niet in uitgebreide of sterk afgeslankte vorm. In hoofdstuk 6 

wordt in een synthese van greenfield en toekomst door ons geconcludeerd dat die toekomstige rol deels 

gewoon te maken heeft met het feit dat de specifieke non-profit “woningcorporatie” nu eenmaal bestaat 

(padafhankelijkheid). Maar daarnaast is zo’n toekomstige rol voor non-profits ook verstandig. Redenen zijn 

dat subsidies zo slecht in de woningmarkt uitwerken en de overheid het distributievraagstuk prima aan een 

semi-publieke sector kan overlaten. Of de huidige corporatie de toekomstige non-profitrol rol kan vervullen 

en op welke schaal, hangt af van het exploitatiemodel, zijn legitimatie en uiteraard zijn 

aanpassingsvermogen. De corporatie zal meer een niche-speler worden (bedienen kerndoelgroep van rond 

een miljoen huishoudens) of daarnaast worden toegestaan een iets ruimere doelgroep te bedienen, maar 

voor dat gedeelte als normale marktpartij. De gegeven ruimte helpt om zijn exploitatie rond te krijgen en de 

publieke belangen van de buurteffecten te verwezenlijken. Zijn netwerkfunctie, vanuit zijn 

verhuurderfunctie, zou wel eens zijn onverdachte ‘license to operate’ voor de samenleving worden. 

 

In het laatste hoofdstuk 7 wordt afgesloten met de thema’s die volgens ons op basis van dit memo 

moeten dienen als ‘bouwstenen voor de Aedes visie’. Het gaat daarbij vooral om scherpere definities 

van publieke belangen, de rolverdeling tussen partijen, de doelgroep, het exploitatiemodel, en de 

efficiëntie en legitimatie van professionele non-profitorganisaties. 

  



 

2. Inleiding 

De opdracht van het MT werd ons verstrekt aan de vooravond van het eindrapport van de 

Parlementaire Enquête commissie. Ten tijde van onze projectuitvoering verscheen dat rapport. Een 

opvallende passage uit het hoofdrapport luidt:  

 

“Misschien moet het bestaande stelsel voor sociale huisvesting worden opgeheven om plaats te maken 

voor een fundamenteel anders opgezet systeem. […] De commissie is van mening dat […] het 

nadenken over een fundamenteel ander stelsel niet moet stoppen. Een stelsel is nooit perfect en de 

voor- en nadelen van alternatieven dienen als ijkpunt voor het functioneren van het huidige stelsel. 

Niet uit te sluiten valt dat op langere termijn publieke belangen in het volkshuisvestelijk domein ook op 

een andere manier kunnen worden verwezenlijkt”. 

 

In die zin pakt Aedes de handschoen direct op. Een greenfield gaat immers uit van een groene wei, 

ontdaan van stelsels, instituten en wetten. Het biedt de mogelijkheid vanuit een probleemanalyse van 

publieke belangen na te denken over de invulling van een nieuw stelsel dat deze publieke belangen 

bedient. 

 

Leeswijzer 

 

Dit memo wijkt af van ons gebruikelijke kortebaan-werk, waarbij conclusies over de lobby vooraan 

staan en de analyse om tot die conclusies te komen in steekwoorden op een paar A4-tjes volgt. Hier 

staan analyse en betoog voorop en volgen de conclusies aan het eind. 

 

Wie met name geïnteresseerd is in de greenfield kan zich beperken tot hoofdstuk 4. Wie met name wil 

lezen welke conclusies de projectgroep trekt, concentreert zich op hoofdstuk 6. Wie alleen de 

bouwstenen voor de volgende fase (de visie) wil lezen, beperkt zich tot hoofdstuk 7.  
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3. Projectaanpak 

Bij de opdrachtvertrekking werd door de opdrachtgever (het MT) ervan uit gegaan dat de projectgroep een 

extern bureau een complete en nieuwe greenfieldstudie zou laten uitvoeren. Echter, als snel bleek dit niet 

nodig te zijn. Uit literatuurstudie kwam naar voren dat een aantal gezaghebbende onderzoekers 

verschillende greenfield studies over de Nederlandse woningmarkt hebben uitgevoerd. De meest recente 

greenfield studie van Elsinga, Haffner en Van der Heijden (OTB, 2008)[1] integreert eerdere greenfields en 

vult de gebruikte economische invalshoek aan met een bestuurskundige en sociologische invalshoek. De 

studie ‘Idealen van woonbeleid – legitimatie en financiering’ (2008) biedt daarmee een complete 

beschrijving van marktfalen, externaliteiten en interventie-instrumentarium voor zowel markt, overheid als 

het maatschappelijke middenveld .  

 

Fase 1 Toets greenfield 

De projectgroep toetste de Greenfield studie van het OTB (Haffner et al, 2008) op compleetheid en 

actualiteit. Dit gebeurde op basis van eigen analyse en interviews met een aantal gezaghebbende spelers 

binnen en buiten de sector (fase 1).  

 

Uit deze analyse kwam geen dwingende keuzerichting, wel een palet aan opties voor het oplossen van 

verschillende vormen van marktfalen en externaliteiten. Het bleek dat de huidige inrichting van het stelsel 

een historisch gegroeide kluwen van deels tegenstrijdige instrumenten is.  

 

Fase 2 Toekomstbeelden en keuzes 

Trends en ontwikkelingen op de woningmarkt, maar ook in de maatschappij, technologie en economie leiden 

mogelijk wel tot een objectieve keuzerichting. Dat was althans de hypothese die de projectgroep wilde 

testen. De trends werden gedetecteerd uit bestaande scenario- en trendstudies en door middel van 

interviews met gezaghebbende spelers (fase 2). Voornoemde studies zijn overigens deels eerder in opdracht 

van Aedes uitgevoerd, zoals de EIB-studie “Investeren in Nederland” en Sociaal Wonen 2030.  

 

Fase 3 Synthese bevindingen 

Fase 1 en 2 werden parallel in de tijd uitgevoerd, gezien de korte doorlooptijd van het project (elf weken). 

Fase 3 vormde de confrontatie van de greenfield analyse met de toekomsttrends. Het eindresultaat is de 

voorliggende rapportage. De projectgroep verwacht dat deze confrontatie de analytische scherpte en 

bouwstenen zal leveren voor de uitwerking (vanaf januari 2015) van een 5 jaars-visie en het transitiepad 

daarnaar toe. 

 

 

  

                                                   
[1] Marja Elsinga, Mariëtta Haffner en Harry van der Heijden (2008), Idealen van woonbeleid – legitimatie en 

financiering, SEV/de vernieuwde stad 
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4. Greenfield 

Inleiding: Een SimCity 

 

 

 

 

 

 

 

Een greenfield-studie is het doordenken van de vraag: ‘Wat je zou (moeten) doen als je helemaal opnieuw 

zou starten?’. Wat laat je aan de markt over en wat pak je zelf op? Welke rol krijgt een maatschappelijk 

middenveld? Het lijkt op het starten van een simulatiespel, zoals SimCity of Age of Empire. We laten de 

game-vergelijking steeds in grijskaders zien. 

Start SimCity 

Je begint met een maagdelijke groene mat op het scherm als het spel start. De poppetjes gaan leven, 

werken en wonen. Er ontstaat interactie. Ze ontdekken al gauw dat samenwerken ‘loont’. Maar ook dat je 

elkaar soms danig in de weg kan zitten. Wat betreft werk: de een werpt zich op als bakker, de ander als 

slager, een derde al brouwer. Er ontstaat handel. Sommige mensen slagen, anderen hebben tegenspoed. Er 

ontstaat rijkdom , naast armoede. Sommigen krijgen het voor het zeggen, anderen moeten volgen. 

Misschien ontstaat er zelfs oorlog en komt er daarna weer vrede. Het spel gaat ondertussen verder: er 

ontstaan dorpen en steden, landen, imperia. 

De “je” in het spel, de Gamer, ziet de poppetjes in de wei. Hij is de strateeg. Hij beoordeelt, kan aan- of 

bijsturen, stimuleren of remmen, al naar gelang de vraag of er daardoor sneller en mooier een bloeiende 

stad of groot rijk ontstaat. Door zijn interventies beïnvloedt hij de deels autonome processen die de 

spelontwikkelaars kennelijk in het spel hebben gestopt.  

De groene wei van de woningmarkt 

Op de groene wei van een woningmarkt gaan mensen wonen. Er ontstaat woningvraag en –aanbod. Een 

rijker persoon kan groter en luxer wonen dan een armer persoon. Sommige mensen bezitten een huis, 

anderen huren. Ook kan er belegd worden in de huisvesting van anderen. Voor het huisbezit moet je 

vermogen hebben of toegang tot vermogen. Voor huren geldt dat je de maandhuur moet kunnen voldoen. 

Huren gebeurt zowel door rijken als armen: er zijn dure huurhuizen en goedkopere huurhuizen. Er zijn dure 

en ook goedkope koopwoningen. Waar de bedrijvigheid is (in de stad of sectorale centra), is de vraag naar 

woningen groter, de grond duurder en het wonen dus prijziger dan in gebieden waar minder ‘schaarste’ 

heerst.  
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Er ontstaat een woningmarkt waarop van alles gebeurt. De samenleving komt tot bloei en de woningmarkt 

als onderdeel daarvan ook. Er heerst bedrijvigheid en creativiteit en er gaat heel veel goed. 

Wat gaat er mis? 

Wat kan er mis gaan op de groene weide? Op basis van bestaande toekomstscenario’s en eigen analyse is 

binnen de projectgroep de volgende groslijst ontstaan. 

Onevenredige verdeling en uitbuiting 

 Bezitters van vermogen die beleggen in huizen verdienen veel geld. Ze zouden hun ‘gevangen’ 

huurders uit kunnen knijpen: wonen die eenmaal in de regio dan vraagt de verhuurder steeds hogere 

huurprijzen.  

 

Veiligheid en leefbaarheid 

 Er ontstaan mogelijk onveilige woonsituaties door gebrek aan of afwezigheid van bouwregels. 

 Verhuurders of huiseigenaren hebben niet altijd belang bij investeringen in de woonomgeving.  

 Slechte leefbaarheidsomstandigheden in buurten en wijken worden niet of onvoldoende aangepakt  

 Grote ketens zullen kleine ondernemers en winkeliers verdringen. Hierdoor ontstaat een eentonig 

gezicht van stadscentra over Nederland en de wereld. Ook heeft dit een gebrek aan aanbod van 

alledaagse producten in kleine kernen en wijken tot gevolg 

 De verhuurder heeft in populaire gebieden geen prikkel tot het leveren van hoge kwaliteit. Door de 

schaarste (grond/ruimte) en het bijzonder karakter van het woongoed (vermogensartikel), is geen 

sprake van een ‘invisible hand’ die leidt tot goede kwaliteit voor een lage prijs, zoals op een volledige 

concurrentiemarkt (veel vraag, veel aanbod, zoals de mobieltjesmarkt). 

 Op het platteland kan men nauwelijks woningen rendabel in de verhuur zetten, want marktprijs te laag, 

eigenaren/verhuurders aldaar schieten er bij in; gecombineerd met demografische ontwikkelingen leidt 

dit mogelijk tot verpaupering. 

 

Concentratie 

 Grond en wonen wordt duur, waar concentratie van bedrijvigheid is. Minder gefortuneerden kunnen niet 

wonen waar de werkgelegenheid is. Beschikbaarheid van goedkope (huur)woningen is 

geografisch suboptimaal. 

 In gebieden waar meer werkgelegenheid is, ontstaat schaarste op de woningmarkt. Een gevolg 

hiervan zijn hoge prijzen op de woningmarkt. Dit leidt vervolgens tot segregatie; mensen met lage 

inkomens worden gedwongen aan de rand van of buiten de stad te wonen. Ook zullen er homogene 

wijken ontstaan en daarmee mogelijk een opeenstapeling van problematieken. 

 Regionale verschillen nemen toe: er is een trek naar steden, waarbinnen verpaupering. In de 

achtergelaten gebieden ontstaat krimp: wegtrekken commerciële partijen, minder economische 

welvaart en voorzieningen en leefbaarheid. 

 

Segregatie en uitsluiting  

 Groepen burgers dreigen sociaal en economisch aan de rand van de samenleving te belanden. Mogelijk 

zelfs een “survival of the fittest”, met grote tegenstelling tussen arm en rijk en wellicht ook tussen 

etniciteit en de daarmee gepaard gaande sociale onrust.  
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 Binnen steden vindt mogelijk gettovorming plaats. Gentrificationprocessen leiden tot verdringing. 

Lage inkomensgroepen en minder mondige burger worden uit gewilde wijken verdrongen. Dit proces 

kan gepaard gaan met verminderde keuzevrijheid voor bepaalde groepen over waar te wonen 

eventueel zelfs economische en sociale uitsluiting op basis van woonadres (redlining). 

 De verhuurder gaat alleen mensen toelaten waarvan hij zeker weet dat ze betalen. 

 Onvoldoende mobiliteit van jongeren en ouderen vanwege een gebrekkig infrastructuurnetwerk 

(met name van openbaar vervoer) zowel in randwijken van steden als in kleine kernen: isolatie op 

sociaal vlak en op gebied van maatschappelijke diensten voor een grote groep van (kwetsbare) burgers  

 

Er gaat veel goed, maar er zijn dus ook zorgen. De brainstorm geeft aan dat er naast goede dingen ook 

allerlei zaken ‘mis’ kunnen gaan. Het zijn steeds vraagstukken rond: 

 inkomensverdeling en rechtvaardigheid 

 machtsaanwending en -misbruik 

 beschikbaarheid van wonen 

 kwaliteit van wonen en de woonomgeving (mobiliteit, ruimtelijke (de)concentratie). 

 

SimCity: wat doen mijn vriendjes? 

Er is in dit stadium nog geen overheid, er is geen wetgeving, er zijn geen instituties in het spel. Het wordt 

tijd dat de Gamer ingrijpt. Hij ziet in, dat niet alles automatisch goed gaat. Er lijken wat ingebouwde 

onvolkomenheden in het spel te zitten: dingen die de neiging hebben mis te gaan, als je er niets aan doet. 

En áls je er wat aan doet, komt dat vast het spelverloop en de uitkomsten als geheel ten goede. Maar wat 

moet de Gamer doen? Hij besluit eens een paar vriendjes op het schoolplein te vragen. Zij spelen het spel 

ook en vaak al veel langer.  

Voor ons als projectgroep is dit het moment om de wetenschappelijke literatuur erbij te halen. 

Literatuurstudie 

De vraag of er wat mis gaat op een vrije woningmarkt kan je vanuit verschillende wetenschappelijke 

disciplines benaderen. In de wetenschappelijke literatuur is veel nagedacht over marktwerking, 

samenlevingsdynamiek en groepssociologie. Een econoom zal het hebben over het ontstaan van marktfalen 

(uitkomsten die niet welvaartsoptimaal zijn) en externaliteiten (dat zijn gewenste of juist ongewenste 

neveneffecten van handelen, die te weinig respectievelijk teveel plaatsvinden). Een bestuurskundige zal het 

hebben over kwesties die de samenleving als ongewenst gaat ervaren en die het zal willen oplossen. Een 

socioloog zal het hebben over het voorkomen van maatschappelijke risico’s versus individuele risico’s.  

Het identificeren en wegen van al die kwesties kun je zien als het definiëren van ‘publieke belangen’. 

Publieke belangen zijn zaken die je zou willen aanpakken door te interveniëren in het ‘spel’ waardoor de 

speluitkomsten verbeteren. Een econoom zegt dan: de vrije markt wordt gecorrigeerd waarmee de algehele 

welvaart toeneemt. Een bestuurskundige zegt: de samenleving komt tot collectieve arrangementen die 

ongewenste effecten aanpakt. De socioloog stelt: sociaal-ontwrichtende (individuele) risico’s worden 

collectief aangepakt.  
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Publieke belangen 

Samengevat blijken uit de verschillende studies de volgende publieke belangen naar voren te komen: 

Publieke belangen op de woningmarkt 

1. Betaalbaarheid  

2. Beschikbaarheid 

3. Marktmacht/Hold up 

4. Tegengaan van risicoselectie (kwetsbare groepen) 

5. Tegengaan van concentratie en segregatie (buurteffecten) 

6. Garanderen van minimale leefbaarheid (buurteffecten: veiligheid, schoonheid) 

7. Bevordering eigen woning bezit (vanwege verondersteld beter onderhoud) 

8. Anticyclisch reageren van de bouwsector 

 

De laatste twee publieke belangen (7,8) worden niet door iedereen erkend. Bevorderen van het Eigen 

Woningbezit gaat uit van de veronderstelling dat eigenaren meer doen aan hun woning dan niet-eigenaren. 

Daardoor zou het fenomeen van eigenaarschap positieve externe effecten genereren: een net huis en 

tuintje straalt gunstig af op de buurt. Voor ons is het eigen woningbezit bezit meer een politieke these of 

voorkeur. Hetzelfde geldt voor anticyclisch bouwen. Als het economisch tij tegenzit, dan zou de overheid of 

een maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld een corporatie) tegen de wind in door blijven bouwen om de 

economie positief te beïnvloeden. Volgens ons is dat een these die meer met conjunctuur dan met publieke 

belangen heeft te maken.  

Arrangement en instrumentkeuze 

Het bedienen van een publiek belang vergt het inrichten van een stelsel. Hier scheiden de wegen van de 

verschillende wetenschapsdisciplines zich enigszins. Een ‘klassiek’ econoom denkt vooral dichotoom: er is 

markt en er is overheid en daartussen zit niets. Sterker nog, alles wat er tussenin zit, is of niet doelgericht 

of niet efficiënt. Een bestuurskundige en socioloog zien dat er juist tussen markt en overheid vormen van 

afspraken of contracten zijn, waar een partij zich opwerpt om de publieke belangen te bedienen. Dat kan 

een non-governmental organisatie zijn, een not-for-profit organisatie als maatschappelijk middenveld. 

Wij zeggen als projectgroep op basis van de literatuurstudie dat het nodig is om de publieke belangen te 

bedienen in een samenspel van overheid, markt (gereguleerde markt: markt +) of door tussenkomst van de 

samenleving, via een non-profit organisatie. Zie figuur 1. 
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Figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De greenfield studie van het OTB (Haffner, Elsinga, Van der Heijden, 2008 (hierna: OTB-greenfield)) neemt 

de driehoek als uitgangspunt. Anders dan voorafgaande studies combineert deze eerdere economische 

(CPB, KC) én bestuurskundige (Helderman c.s.) en sociologische benaderingen (idem). Op die manier komt 

een set van breedgedragen publiek belangen naar voren. In het WRR-rapport ‘Borgen van publiek belang’ 

uit 2000 wordt een analyse gemaakt op welke wijze het publiek belang dan is vorm te geven. Daarbij 

gaat het bij de behartiging van publieke belangen om: een zodanige toedeling van publieke en private 

verantwoordelijkheden dat de overheid haar eindverantwoordelijkheid zo goed mogelijk kan 

waarmaken. Daarbij worden de volgende varianten onderscheiden, waarbij het gaat om de behartiging 

van publieke belangen door respectievelijk: 

 

 concurrerende private partijen onder regie van de overheid; 

 private partijen aan wie de behartiging wordt uitbesteed; 

 professionele private partijen; 

 behartiging onder directe ministeriële verantwoordelijkheid; 

 inschakeling van zelfstandige bestuursorganen. 

 

In vraagstukken van bestuur en beleid gaat het altijd om processen van coördinatie tussen publieke en 

private actoren. In die sociale interacties spelen regulerende mechanismen van afspraken en 

wederkerigheid een belangrijke rol.  

 

De OTB-greenfield geeft een overzicht van de mogelijke instrument- of arrangementkeuzes en weegt 

deze. (zie tabel 2: belangen horizontaal, instrumenten verticaal). 

 

 

 

 

Publieke  

Belangen 
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Analyse greenfield 

Volgens de OTB-greenfield kunnen zowel de markt, de overheid als not-for-profitorganisaties zorgdragen 

voor alle publieke belangen. In tabel 2 blijkt dit doordat bij ieder hoofdinstrument (Markt, Overheid, Non-

profit) een dekkend aantal bolletjes voorkomt. 

Dat wil niet zeggen dat ieder instrument op een gelijke manier het publieke belang dient. Ieder instrument 

heeft zijn eigen set van voor- en nadelen.  

 



14 

Er lijken qua voordelen een aantal ‘wetmatigheden’ te zijn: 

 de overheid kan het publiek belang vaak direct aanpakken (in doelbepaling effectief); 

 de markt regelt het publiek belang goedkoop (efficiënt, mits helder gedefinieerd); 

 de non-profits2 hangen tussen markt en overheid in, qua efficiëntie3 en effectiviteit. Ze verdienen 

potentieel vertrouwen van de maatschappij (althans in theorie).  

 

Er kleven ook nadelen aan de verschillende instrumenten:  

 Bij de overheid is dat inefficiëntie, overconsumptie (het streven naar een hoog kwaliteitsniveau), 

bureaucratie en afhaken van marktpartijen; 

 Bij de markt is dat ineffectiviteit en onderconsumptie, dus een tekort aan kwaliteit, betaalbaarheid en 

toegankelijkheid 

 Bij de non-profits is dat inefficiëntie en legitimatie (wie doet wat waarom en waarvoor?) en mogelijk 

continuïteit (is er wel een business case?). 

 

De algehele conclusie van de OTB-greenfield is dat alle instrumenten afzonderlijk in staat zijn (vrijwel) alle 

verschillende publieke belangen te bedienen4. Het is daarbij wel zaak om de nadelen per instrument goed in 

de gaten te houden en daar (mogelijk) aanvullend op te corrigeren. 

Uiteraard is het ook mogelijk om met een combinatie van de instrumenten en spelers de publieke belangen 

te bedienen. Het gaat er dan om een ‘ideale’ mix te vinden tussen de grote voor- en nadelen van de 

verschillende instrumenten. Volgens sommige wetenschappers is zo’n ‘complementaire’ (elkaar aanvullende) 

inzet van overheid, markt en middenveld zelfs de beste manier om de dilemma’s en afruilen tussen 

effectiviteit, efficiency en legitimiteit aan te pakken (Helderman, 2007).  

De overheid is bijvoorbeeld goed in staat te definiëren wat betaalbare huisvesting is (via democratie en 

democratische keuzeprocessen). Maar zij is niet altijd de beste uitvoerder van deze doelstelling. Met 

subsidies en regels probeert ze de marktpartijen te bewegen haar doelstellingen uit te voeren. Maar ze moet 

opletten: als ze teveel regeltjes stelt, haakt de markt af. Subsidies hebben het risico dat ze prijsopdrijvend 

werken, zeker bij aanbod-inelasticiteit. Er zou dan ook een “contract” met een organisatie uit het 

maatschappelijk middenveld kunnen worden afgesloten op het behalen van de vastgestelde doelen. Een 

risico zijn vage en impliciet veronderstelde vragen die de legitimiteit van de instanties niet ten goede 

komen.  

Hoe de huidige woningmarktordening eruit ziet, met toepassing van de OTB-tabel, wordt uitgelegd in bijlage 

3. Er is sprake van een complementair stelsel, dat historisch is gegroeid en niet in alle gevallen uitblinkt in 

helderheid. 

 

                                                   
2 Non-profits zijn ofwel gemeenschaps non-profits (vgl kleine gemeenschapsinitiatieven) ofwel professionele 

organisaties zoals corporaties.  
3 Sommigen zullen non-profits inefficiënt noemen, vanwege gebrek aan concurrentie. Anderen stellen dat ze juist 

efficiënter zijn door hun non-profit opstelling en door de inzet van vrijwilligers (zeker bij niet-professionele non-

profits). Niet-professionele non-profits lijden veelal aan amateurisme en kleine schaal (als nadeel) en zijn er strikt 
genomen vaak niet voor het publieke belang, maar voor het (welbegrepen) eigenbelang, dat overigens met dat 

publieke belang kan samenvallen. 
4 De markt lukt dat nog het minst. In alle gevallen moet juist ten aanzien van publieke belangen de markt aanvullend 

gereguleerd worden. Een zuivere marktwerking (op een greenfield) leidde immers tot de problemen, die als publieke 

belangen geïdentificeerd werden. 
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Conclusies greenfield 

De conclusie van de wetenschap, samengevat in de OTB-greenfield, luidt: 

 Er is een zestal publieke belangen dat bediend moet worden. 

 Er is een drietal arrangementen (overheid, markt of non-profit) mogelijk om de publieke belangen te 

bedienen. Binnen de arrangementen zijn er allerlei instrumenten. 

 Er zijn combinaties van arrangementen/ instrumenten mogelijk. 

 Elk arrangement/ instrument heeft zijn voor- en nadelen. 

 Er is bij instrumentkeuze steeds een afruil aanwezig tussen effectiviteit, efficiency en legitimiteit. 

 Er is gezien deze afruilen g een eenduidige ‘gouden mix’ van instrumenten. 

 

Terug naar Simcity: check 

De Gamer heeft zijn vriendjes bevraagd. Ze kwamen met allerlei tips en trucs (zelfs ‘cheats’) om het spel 

beter te maken. Hij weet nu dat hij wat kan doen en wat elke handeling aan voor- en nadelen oplevert. Zijn 

vriendjes hebben zelf allemaal een of andere oplossing geprobeerd. Sommigen zijn daar verder mee 

gekomen, anderen zagen nadelen. Hij heeft geen Golden Card. Er is geen ideaal menu. De Gamer denkt na 

en schrijft alle opties overzichtelijk op een papiertje. Met die tabel gaat hij nog eens bij een aantal vriendjes 

langs om te vragen of dit echt alle mogelijke manieren zijn om het spel te beïnvloeden. 

De projectgroep heeft besloten om een zestal mensen5 over de greenfield te interviewen. Ze kregen vragen 

voorgelegd hoe ze in het algemeen over greenfields denken en of er mogelijk nog aanvullende (compleet) 

andere inzichten waren op de OTB studie. 

 

Uitkomst interviewronde 

Hoofdconclusie is dat de geïnterviewden de (actualiteits-)waarde van de OTB-greenfieldstudie bevestigen. 

Uit de interviews, die rijk aan inzichten waren (door ons in dit memo elders gebruikt) volgen enkele 

gemeenschappelijke noemers: 

 Er is geen logisch dwingende route uit het palet aan keuzes om te interveniëren. Als je een bepaalde 

theorie (b.v. hardcore neoklassieke economie) aanhangt, dan leidt dat op zich wel tot meer richting. 

Maar onderzoekers vinden: binnen een maatschappelijk spanningsveld moet je steeds keuzes maken, 

die altijd voor- en nadelen en opbrengsten en kosten met zich meebrengen. 

 Een groene weide inrichten zonder keuzes is niet mogelijk. Je blijft altijd zitten met politiek-

maatschappelijke keuzes die moeten worden gemaakt als normatief kader. 

 Als non-profit organisaties er niet waren, zou je ze als beleidsoptie/instrument uitvinden. Dat geldt bij 

de woningmarkt met name voor corporaties. Er liggen verschillende motieven aan ten grondslag: 

overheidsfalen (b.v. subsidies), marktfalen (b.v. speculatie), of: professionele non-profitorganisaties als 

gewenste beheerders van een ‘gemeenschappelijke hulpbron’6. 

 Tip is om steeds te denken: welke functie vervult wonen voor het individu en hoe zelfredzaam is hij. 

Interventie wordt steeds meer faciliteren en makelen. Ook dat is aan politiek-maatschappelijke trends 

onderhevig. 

 

 

                                                   
5 Haffner, Van der Heijden, Conijn, Brandsen, Helderman, Van Wijnbergen. 
6 In hoofdstuk 6 gaan we hier nader op in. 
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SimCity: Back to the Future 

De Gamer wordt wat ongeduldig. Wat moet hij nu doen? Is er dan echt geen Gold Card? Geen Silver Bullet: 

een combinatie van knoppen die het spel sowieso naar een Next Level brengt?  

Het lijkt er niet op. De Gamer krijgt een ingeving: zou ik mijn actie kunnen baseren op wat er straks, in de 

toekomst gaat gebeuren? Kan ik net als een schaker een aantal stappen vooruit denken? Als je weet hoe 

het er in de toekomst van mijn stad of rijk aan toegaat, dan weet ik mogelijk aan welke knoppen ik nu moet 

draaien. 

De projectgroep komt aan bij hoofdstuk 5 ‘Toekomsttrends’. Ter aanvulling zijn in de bijlagen voor de nog 

twee cases “Historie woningmarkt” (bijlage 4) en “Arbeidsmigranten” (bijlage 5), toegevoegd. Als een soort 

thema-greenfields, waarbij we het OTB denkkader hanteren. 
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5. Toekomstanalyses 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van toekomstanalyses antwoord gegeven op de vraag of er een 

voorkeursvariant voor het oplossen van publieke belangen valt te herleiden uit de verschillende 

toekomstscenario’s en toekomstvisies die er over de woningmarkt zijn gepubliceerd in de afgelopen jaren. 

Daarvoor zijn twaalf recente studies geanalyseerd.  

Bij een onzekere toekomst of als er een te complexe werkelijkheid heerst om voorspellingen te kunnen 

doen, bieden toekomstscenario’s uitkomst . Deze studies zijn gebaseerd op de gedachte dat de toekomst is 

voor te bereiden door na te denken over mogelijke ontwikkelingen. Het is een schets van een mogelijke 

toekomst, waarbinnen een bepaald plan ontwikkeld kan worden. Omdat de toekomst niet voorspeld kan 

worden omvat een scenariostudie meerdere scenario’s. Er worden relevante, consistente en plausibele 

verhalen van mogelijke toekomsten en de paden die daar naartoe leiden uitgewerkt. Het hoofdstuk is uit 

drie paragrafen opgebouwd. Paragraaf 5.1 beschrijft het thema en de begrenzing van het toekomstig 

publieke belang sociaal wonen, zoals die naar voren komen in de verschillende visiestudies. Paragraaf 5.2 

werkt de resultaten van (met name) de drie door Aedes (mede) geïnitieerde studies over 

toekomstscenario’s uit. Paragraaf 5.3 bevat een reflectie door de projectgroep. 

5.2 Thema en begrenzing 

In “Vooruit naar de kern” van Wouter de Rohde ea (2014) worden vijf bedoelingen van sociale huisvesting 

benoemd (zie figuur 5.1). Er wordt daarbij altijd binnen de driehoek kwaliteit, betaalbaarheid en 

bereikbaarheid geopereerd. Alles wat je doet, heeft daarop effect en leidt tot onderlinge beïnvloeding. 

Binnen dit spanningsveld moet je steeds (beleids-)keuzes maken, die altijd voor- en nadelen en 

opbrengsten en kosten met zich meebrengen.  

Figuur 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Vooruit naar de kern, Wouter Rohde ea 
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Wie en hoe deze vijf bedoelingen mag gaan invullen is afhankelijk van wie gelegitimeerd wordt vanuit de 

maatschappij:  

“Tegenwoordig is legitimiteit gedefinieerd als de aanvaarding van (of het vertrouwen in) het gezag van ons 

openbaar bestuur door de burgers of door de maatschappij als geheel. Het gaat dan dus niet om of gezag 

‘wettelijk’ is, maar juist of dit ook zo door burgers (of de maatschappij als geheel) geaccepteerd is.” (Bron: 

Complementaire bewegingen, Drift-rapport, 30 september 2014) 

In de twaalf studies die geraadpleegd zijn over de toekomstbeelden wordt het thema sociale huisvesting 

min of meer geduid zoals Rohde. Er is volgens Haffner e.a. en anderen altijd een overheid nodig die de 

randvoorwaarden neerlegt, mede om risicoselectie te voorkomen. Opvallend in alle studies is het instituut 

corporatie: deze heeft altijd in meer of mindere mate een rol. Waar de studies op ingaan is met name de 

begrenzing van het stelsel en de instrumentkeuze. 

In zijn essay over de toekomst van de sociale huur (Aedes-forum reeks, 2014) omschrijft Jan van der 

Schaar drie ontwikkelpaden voor de sociale verhuur: consolideren, krimpen of openbreken met drie 

mogelijke scenario’s: marktconforme sociale verhuur, sociale verhuur als een sociale voorziening en sociale 

verhuur als platform voor bewonersinitiatief. Kritisch is hij over de haalbaarheid, vanwege het ontbreken 

van eenduidige afwegingscriteria, duidelijke maatschappelijke/ politieke opvattingen over taken en 

taakbegrenzing.  

Hugo Priemus wijst in zijn 10 bouwstenen voor een betere corporatie (Building Business, 2014) onder 

andere op een restrictiever en duidelijkere afbakening van het werkdomein, checks en balances en betere 

verantwoording, het externe toezicht. 

Wonen 6.0 spreekt over het verbeteren van de legitimiteit naast doeltreffendheid en doelmatigheid. De 

Drift-rapportage, Complementaire bewegingen, 30 september 2014 is in zijn geheel aan het 

legitimiteitsvraagstuk gewijd. 

Een recente EZ kamerbrief (november 2014) over de borging van het publieke belang onderstreept dit 

nogmaals binnen het bredere verband van het publieke belang. 

 

 

Op het snijvlak van de publieke en private sector leveren talrijke 

instellingen, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en scholen, 

belangrijke maatschappelijke diensten. Dagelijks voorzien zij in de 

noodzakelijke behoeften van miljoenen burgers; burgers die de lat, 

terecht, hoog leggen. Zij wensen goede huisvesting, de beste zorg en 

hoogwaardig onderwijs.  

Nederland mag trots zijn op het niveau van de geboden 

dienstverlening. Vele semipublieke instellingen bieden de Nederlandse 

burger hoogwaardige en complexe diensten, zoals goed en passend 

onderwijs. Toch kan het beter. En moet het beter. De afgelopen jaren 

hebben verschillende incidenten plaatsgevonden. Deze blijken 

symptomen van onderliggende problemen.  
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De governance van instellingen in de semipublieke sectoren blijkt 

geen gelijke tred te hebben gehouden met de professionalisering van 

de dienstverlening, de schaal van instellingen en de complexiteit van 

de omgeving. Het overheidsbeleid is bovendien niet altijd dienstig 

geweest aan een effectieve borging van publieke belangen. Indien 

incidenten zich voordeden, werd daarop, meer dan eens, gereageerd 

met pleisters. 

Incidenten zullen er altijd zijn. Er zijn grenzen aan wat de overheid 

bereiken kan, en het antwoord ligt zeker niet altijd in meer regels en 

plichten. Zeker is evenwel dat veel problemen voorkomen hadden 

kunnen worden indien de sturing op publieke belangen beter was 

geweest, de verantwoordelijkheidsverdeling scherper was afgebakend 

en actoren zich anders hadden gedragen. 

Bron: Kamerbrief borging van publieke belangen  

Begrenzen van het stelsel/Praktische instrumentkeuze. 

Bij het begrenzen van het stelsel moet een antwoord geformuleerd worden op de kernvragen als: wie 

is probleemeigenaar, eerst verantwoordelijke? Heeft de probleemeigenaar voldoende 

handelingsruimte? Is het exploitatiemodel van de probleemeigenaar toegesneden op de 

maatschappelijke opgave? Daarbij mogen verschillende beleidsmotieven elkaar niet in de weg zitten, 

hoewel er vaak sprake is van klassieke ‘afruilen’:  

 creatieve domein overschrijdende coalities toestaan versus beperken van de handelingsvrijheid 

van actoren; 

 zekerheden versus onzekerheid in het beleid, en het bieden van een wenkend perspectief (‘een 

stip op de horizon’), voor de partijen van wie actie en investeringen worden verwacht; 

 snel en proactief handelen om te voorkomen dat sociale problemen langer dan noodzakelijk blijven 

voortbestaan versus een afwachtende houding (eerst zien waar het naar tendeert); 

 voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen van burgers, versus de burgers een realistisch 

beeld voorhouden over maatschappelijke (on)maakbaarheid. 

 

Internationale dimensie 

In zijn proefschrift: “Western European housing systems in a comparative perspective” uit 2013 komt 

Harry van der Heijden (OTB) tot een aantal internationale trends die ook voor Nederland erg 

herkenbaar zijn (zie onder andere Wonen in ongewone tijden, WoOn 2012). Het gaat om het 

voortgaand stimuleren van eigen woningbezit, verlagen van objectsubsidies, subjectsubsidies alleen 

voor lagere inkomensgroepen, concentratie van lagere sociale klassen in sociale huur, optreden tegen 

de stijging van woonuitgaven quotes, nadruk op marktgericht werken van sociale verhuurders. 

Daarbij zijn drie scenario’s te onderscheiden in de ontwikkeling van nationale 

volkshuisvestingsystemen: 

1. Residueel7 stelsel (België, Verenigd Koninkrijk) 

2. Unitair stelsel (Zweden, Nederland, Duitsland, Frankrijk)  

3. Combi unitair/residueel stelsel (Duitsland, Zweden ) 

                                                   
7 Residueel: deelmarkt, deelopdracht. Unitair: opererend op de volledige markt, brede opdracht.  
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Van der Heijden zegt dat niet alle stelsels naar één uniforme Europese modus gaan. Er blijven 

verschillende stelsels naast elkaar. Kortom: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Van der 

Schaar maakt daarbij een belangrijk statement voor onze zoektocht naar een voorkeursvariant: wat 

doeltreffend is hangt af van je doelstellingen en die verschillen per toekomstbeeld. Een vervolgstap is 

juist het in kaart brengen van scenario’s o.b.v. de verschillende richtingen en van de eruit resulterende 

beleidsafwegingen. 

  

5.3 Toekomstscenario’s 

Aedes heeft de afgelopen jaren meegewerkt (en meebetaald) aan een drietal scenariostudies. Het 

instrument scenariostudie maakt organisaties bewust van interne uitdagingen (strategische dilemma’s 

en keuzes) of externe uitdagingen van buiten de organisatie (onzekerheden). Doel is om de mensen 

binnen organisaties los te laten komen van de 'waan van de dag'. Het geeft principiële uitdagingen 

weer en is een multidisciplinair instrument voor visie- en strategieontwikkeling. Door het ontwikkelen 

en bespreken van uitdagende toekomstbeelden wordt de verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie 

aangesproken - niet alleen van medewerkers, maar ook van stakeholders en andere betrokkenen. De 

betreffende studies zijn: 

 Sociaal Wonen 2030, De toekomst van sociale huisvesting in Nederland (Philip J. Idenburg, Mark 

Schweitzer februari 2013); 

 Voorbij de waan van de dag, Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting (TiasNimbas 

Business school, februari 2014); 

 Investeren in Nederland, EIB 2014. 

De toekomst wordt binnen de verschillende studies niet voorspeld, maar het leidt tot een aantal 

mogelijke toekomstvarianten. De uitdaging is om door alle scenario’s een rode draad te trekken 

waarmee opties ontstaan die in elke mogelijke toekomstvariant stand houdt. 

Rode draden toekomstscenario’s 

De systematiek van scenario’s varieert al naargelang het doel. De belangrijkste dilemma's of 

onzekerheden voor de organisatie worden 'drijvende krachten' genoemd en vormen de basis van de 

scenario's. De bekendste vorm is het assenkruis waarbij de twee principiële dilemma’s of uitdagingen 

(drijvende krachten) het raamwerk vormen voor vier scenario’s. Door 'terug te redeneren' vanuit de 

toekomst naar het heden worden kansen, keuzemogelijkheden en daarmee verbonden dilemma's 

scherper. Het moet leiden tot de ontwikkeling van een 'robuuste' (toekomstvaste) strategie. Het EIB 

heeft een aantal algemene economische beelden omschreven. 
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Bron: Investeren in Nederland, EIB 2014 

De rode draden door de andere twee toekomstscenario’s zijn: 

1. Een deel van de bevolking zal altijd financieel of anderszins hulp nodig hebben bij het wonen, de 

zorg en het welzijn. 

a. In het ene toekomstscenario zal de groep mensen die voor zichzelf kan zorgen groter zijn dan in 

het andere scenario, maar in alle toekomstscenario’s zal er een groep overblijven die niet voor 

zichzelf zal kunnen opkomen zonder actieve inzet van overheden, bedrijven, burgers of 

maatschappelijke organisaties. 

 

2. De noodzaak en wenselijkheid van een combinatie van duurzaamheid en flexibiliteit (zowel in de 

hoogte van de huren als in de mobiliteit): 

a. Mensen zullen vanwege een toenemende (arbeids-)mobiliteit minder lang in hun huurwoning 

blijven wonen.  

b. Het aanbod van woningen raakt regionaal ongelijk verdeeld: in de krimpregio’s ontstaat een 

overschot dat onverkoopbaar en onverhuurbaar is en in de groeiregio’s zal een tekort ontstaan.  

c. Duurzaamheid zal in toenemende mate een economische noodzaak en een maatschappelijke 

vanzelfsprekendheid worden in plaats van de ideologische keuze die het vroeger was. 

 

3. In alle scenario’s is sprake van economische groei als bepalende factor (hoog-laag):.  

a. Het doorvoeren van hervormingen in tijden van economische krimp en financiële crisis moeten van 

dien aard zijn dat ze ook standhouden in een periode van groei (geen verworvenheden of 

mogelijkheden weggooien waar we later, als de groei weer aantrekt, spijt van krijgen).  

 

4. Investeren in steden en stedelijk klimaat blijft noodzakelijk 

a. De verstedelijking zal in verhevigde mate doorzetten. Daarmee ontstaat ook een druk op de 

woonmarkten in die stedelijke gebieden.  

b. In het ene scenario zal dat meer dan in het andere gepaard gaan met toenemende spanningen 

tussen bevolkingsgroepen (arm-rijk, allochtoon- autochtoon, flexibel-niet flexibel).  

c. Nu investeren in steden en stedelijk klimaat noodzakelijk is om straks niet te laat te zijn. 
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5. Niet de woning maar het (Sociaal) Wonen centraal 

a. Mensen met een laag inkomen, een tijdelijke baan, een handicap of sociale of psychische 

problematiek een betaalbare en goede plek bieden om te wonen. Een plek waar men zich veilig en 

thuis voelt, ook al wonen ze er soms maar voor korte tijd (al dan niet gecombineerd met zorg).  

De toekomstscenario’s en de rol van corporaties 

Het EIB geeft een algemeen beeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt, binnen verschillende 

groei- en demografie-scenario’s. De rol van corporaties wordt impliciet als blijvend verondersteld. 

Interessant is de bevinding dat de omvang van de vraag naar ‘betaalbare’ woningen in de scenario’s 

ongeveer gelijk blijft. De groei van de woningvoorraad gaat voornamelijk in de koopsector zitten en 

binnen de huursector neemt de vrije sector huurvoorraad iets toe. In een beleidsuitstapje zegt de EIB 

wat over het thema betaalbaarheid. Meer marktconforme huur, ook gezien de wens tot creatie van een 

middeldure huurmarkt, genereert onherroepelijk betaalbaarheidskwesties, ondanks de algemeen 

toenemende welvaart (door stijgend opleidingspeil) en stijgende zelfredzaamheid (met name ouderen). 

De betaalbaarheidskwesties (dat zijn dus in dit memo ‘publieke belangen’) kunnen volgens de EIB op 

verschillende wijzen worden opgelost, steeds door corporaties in samenspel met de 

(nationale/regionale) overheid.  

 

Sociaal Wonen 2030 en Voorbij de waan van de dag schetsten mogelijke ontwikkelen in expliciete 

combinatie met de rol van woningcorporaties. In dit deel wordt daar nu dieper op ingegaan. Binnen 

deze beide studies voor de scenario’s van het sociaal wonen van de toekomst zijn de belangrijkste 

kernonzekerheden het overheidsbeleid en de economische ontwikkeling. Het assenkruis binnen de 

scenario’s wordt volgens deze twee kernonzekerheden vormgegeven. Beide studies hebben daarin 

andere termen, maar de basis is hetzelfde. De as van economische groei (hoog/laag), en de as of het 

sociaal wonen wordt vormgegeven door de overheid (top down, solidariteit) of vanuit zelfsturing en 

eigen verantwoordelijkheid (bottom-up, individueel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Voorbij de waan van de dag, TiasNimbas 
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Topdown, vanuit solidariteit/ Lage economische groei 

Economische voorspoed (maar wel lage groei). Technologische innovaties maken duurzaamheid, 

sociale innovatie en vormen van dienstverlening mogelijk. Onderkant samenleving is klein en mensen 

raken er doorgaans snel weer uit. Wel maatschappelijke segregatie (sociale uitsluiting), maar niet 

perse financieel van aard. Vooral betrekking op een groep aan de onderkant van de samenleving die 

niet zo flexibel meekan met de snelheid en dynamiek, onder andere op ICT-gebied, van de 

samenleving.  

 

Corporaties 

Corporaties in de oude vorm bestaan niet meer. Marktpartijen en overheid nemen het sociaal wonen 

deels over. Taak corporaties is geworden tot sociaal makelaar. Ze zijn op zoek naar een rendabel 

exploitatiemodel, waarmee ze ook nog veel maatschappelijke taken kunnen oppakken. Corporaties zijn 

maatschappelijk en commercieel. Allianties met publieke partijen (zorg, schuldhulpverlening, politie) 

en met marktpartijen (winkeliers, particuliere verhuurders, investeerders, aannemers etc.) zijn heel 

belangrijk om de dienstverlening voor de onderkant, die tot inflexibiliteit en sociale uitsluiting is 

gedoemd, op peil te houden. 

 

Topdown vanuit solidariteit/ Hoge economische groei 

Economische voorspoed met hoge groei. Kleine groep gemarginaliseerden blijft achter die niet 

vanzelfsprekend op solidariteit kan rekenen.  

 

Corporaties 

Sociale huursector blijft bestaan ondanks de hoge welvaart. Via woonsubsidie van de overheid is 

sociaal wonen mogelijk en via strakke regulering worden corporaties aangestuurd. Corporaties hebben 

wel een brede taak. Zowel bouwen en beheren van sociale huurwoningen alsook stedelijke 

leefbaarheidsvraagstukken en ook sociale woningen voor de middeninkomens. De woningcorporatie is 

verantwoordelijk voor het buurtbeheer van wijken, waarin de sociale huursector dominant is. 

 

Bottom up vanuit individualisme/ Lage economische groei 

Hoge werkeloosheid. Schatkist is leeg. Weinig sociale bescherming. Ongekende tweedeling en 

kleinschalige burgerinitiatieven. Behoefte aan sociale huisvesting en aan investeringen in leefbaarheid 

is aanzienlijk. Scherpe maatschappelijke scheidslijnen tussen rijk/arm meedoen/ niet meedoen. 

Publiek/ private samenwerking noodzakelijk om voorzieningenniveau op peil te houden en innovaties 

van de grond te krijgen. 

 

Van corporatie naar coöperatie 

Brede taakopdracht van de corporaties. Noodgedwongen publiek-private allianties als alternatief voor 

overheidsinterventies of –financiering. Samenredzaamheid is het credo. Vele tussenvormen tussen 

huur en koop (eigendom /geen eigendom). Brede waaier aan soorten en maten van corporaties. 

Corporaties vooral daar actief waar ze toegevoegde waarde kunnen hebben en op verzoek van 

maatschappelijke groepen die daaraan behoefte hebben. 

 

Bottum up vanuit individualisme/ Hoge economische groei 

Vooral op economisch gebied voorspoed, samen rijker maar toenemende maatschappelijke tweedeling. 

Trek naar de steden legt een aanzienlijke druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid. Relatief veel lage 

inkomens, door ondermeer flexwerkers uit het buitenland. Maar de economische voorspoed maakt 

tegelijkertijd een grote mobiliteit op de arbeids- en woonmarkt mogelijk. Veel doorstroming op de 
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woningmarkt. Relatief veel rijken (ouderen): er is sprake van tweedeling in de woningmarkt. 

 

Corporaties 

De corporatiesector zal heel klein zijn. Het is een noodopvang voor degenen die het echt niet meer 

kunnen in deze flexibele en dynamische wereld. De overgebleven corporaties zullen zich van hun 

kerntaak, het huisvesten van mensen met lage inkomens terugtrekken en waar mogelijke en nodig 

beheertaken op zich nemen van particuliere huurcomplexen. 

De ontwikkelingen ontstaan organisch door een afnemende vraag naar sociale huisvesting. 

Leefbaarheid is vooral een particulier initiatief. Actieve burgers en maatschappelijke organisaties 

hebben er in dit scenario geld voor (over). Er ontstaan vooral in de particuliere sector creatieve 

constructies en allianties, die al dan niet met de overheid investeringsfondsen opricht en sociaal 

onderneemt. 

 

5.4 Reflectie 

 

De toekomststudies zijn consistent over het feit dat er een sociale huisvesting nodig is, nu en in de 

toekomst. Het politiek sociologische fundament is daarvoor aanwezig. Dat de sociale huisvesting vraagt 

om een stelsel met institutionele grensregels, die het werkdomein afbakenen en een bijpassend 

instrumentarium is ook evident. Uit de toekomstscenario’s is niet af te leiden welke organisatie/ 

institutie de voorkeur geniet. Dit is afhankelijk van ideologische vertrekpunten en wie de legitimiteit of 

het gezag verdiend vanuit de maatschappij. In de ogen van het kabinet is de discussie over 

semipublieke sectoren geen ideologisch debat over marktwerking versus overheidssturing:  

 

Het is een zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe de dienstbaarheid van instellingen aan de 

burger kan worden vergroot. Hoe kunnen de publieke belangen het best worden geborgd? En welke 

samenhang tussen formele en informele instrumenten is daarvoor nodig? 

(Bron: EZ-kamerbrief borging publieke belangen, nov 2014) 

 

De corporatie heeft in elke toekomstvariant een rol. Hoe groot deze rol is hangt af van het feit of de 

corporaties in staat zullen zijn een 'robuuste' (toekomst-vaste) strategie te ontwikkelen die voldoet aan 

de maatschappelijke verwachtingen van burgers. Dit is een op maat gesneden dienstverlening, waarin 

de individuele burger voorzien wordt in zijn behoefte op het terrein van het wonen, de zorg en het 

welzijn. In elke fase van zijn leven.  
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6. Analyse en synthese 

In dit hoofdstuk worden op basis van de greenfield studie (hoofdstuk 4), en de toekomstscenario`s 

(hoofdstuk 5) conclusies getrokken voor de bediening van publieke belangen in het wonen. Duidelijk is: 

daar waar de markt achterblijft en er uitkomsten zijn die in strijd worden geacht met het publiek belang, 

moet de overheid optreden om die belangen te bedienen, nu en in toekomst. Zij zou het betreffende publiek 

belang zelf kunnen bedienen of via professionele non-profitorganisatie middels subsidies of andere 

voordelen het aanbieden van het publieke belang mogelijk kunnen maken. 

Padafhankelijkheid 

Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 5 blijft het voorzien in betaalbare huisvesting gewenst. Het is een 

evergreen in de publieke belangen. Opvallend in veel toekomstscenario’s is dat corporaties (al dan niet in 

fors aangepaste vorm) een rol blijven spelen bij het bedienen van dit belang. Deels komt dat uiteraard 

omdat in deze studies het bestaan van corporaties een gegeven is en niet, zoals in de greenfieldstudies, een 

optie. Er is in het ‘echte leven’ geen toekomst voor te stellen waarin de corporaties zomaar verdwenen 

zouden zijn.  

Dit wordt ook wel het vraagstuk van de ‘padafhankelijkheid’ genoemd. De toekomst wordt deels bepaald en 

ingekleurd door wat er nu is. Als er in de toekomst een wens zou zijn om publieke belangen niet meer via 

de corporaties te bedienen, dan nóg moet bekeken worden hoe er ‘afgebroken’ en ‘afgerekend’ wordt. Dus: 

hoe worden corporaties ontmanteld, wat wordt er met het vermogen gedaan?  

Maar ook zonder de padafhankelijkheid wijst een groot deel van de studies erop dat professionele non-

profitorganisaties, tussen markt en overheid staand, hun nut bewijzen. Dit is zeker afhankelijk van 

ideologische vertrekpunten, politieke inkleuringen en wie de legitimiteit of het gezag verdient vanuit de 

maatschappij. Uiteraard veranderen deze opvattingen in de loop van de tijd. Maar op dit moment, wijst een 

groot deel van zowel de toekomstscenario’s als de gebruikte greenfield studies erop dat het nut van 

professionele non-profitorganisaties bijvoorbeeld in de vorm van een corporatie onomstreden is. De omvang 

en aard van handelen is echter wel onderwerp van debat.  

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de bepaling van publieke belangen door de overheid gewenst is. Echter, 

indien deze interventie ook wordt uitgevoerd door de overheid ontstaat mogelijk het probleem van policy 

cycles (waan), overregulering, weglek en inertie.  

De overheid doet het zelf 

Het is niet wenselijk dat overheden weer zelf in (sociale) huisvesting gaan voorzien8. Er treden dan al gauw 

de problemen op die in het verleden er juist toe geleid hebben dat overheden hun gemeentelijke 

woningbedrijven afstootten. Bij de overheid zal het runnen van een vastgoedbedrijf direct samen gaan met 

het maken van politieke keuzes en besturing. Dit is niet wenselijk. Belangen worden onvoldoende duidelijk 

van elkaar gescheiden. En net als met zoiets als actieve grondpolitiek (grondbedrijven, zie Apeldoorn), 

speelt ook hier het risico van overheidsfalen: de oplossing (interventie) is erger dan de kwaal (marktfalen, 

ruimtelijke ordeningsvraagstukken). 

  

                                                   
8 Maar het is geen theoretisch punt. Naast Assen hebben ook Olst-Wijhe, Delfzijl, Nijmegen, Groningen en zelfs 

Amsterdam het voornemen om zelf sociale huurwoningen te gaan bouwen. 
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De markt doet het in opdracht voor de overheid 

In Duitsland bestaat het model van verzorgen van betaalbare huisvesting via contracten en objectsubsidies 

met private partijen. Tijdens de duur van het contract moeten de huren betaalbaar blijven, daarna mogen 

ze stijgen. Hoewel dit model op zich een voorbeeld is van “markt+” -voorziening, kent het nadelen die op 

lange termijn tot marktverstoring leiden en het weglekken van sociale huisvesting waar de overheid in had 

geïnvesteerd. Dit systeem leidt in de toekomst tot prijsopdrijving, zeker wanneer het in de dichtbevolkte 

(inelastische) Nederlandse markt zou worden toegepast.  

Dit beeld wordt ook in zijn algemeenheid bevestigd. Uit diverse rapporten alsook uit ons interview met 

Sweder van Wijnbergen komt naar voren dat overheidssubsidies die aan marktpartijen verstrekt worden 

direct terechtkomen in de huizenprijzen. Dit heeft te maken met de specifieke werking van de woningmarkt 

(vermogen, voorraad, inelastisch aanbod). De subsidies, zowel die op de koopmarkt (hypotheekrenteaftrek) 

als de subsidies/prijsregulering op de sociale huurmarkt hebben dan ook geleid tot een groot gat tussen 

sociale huur en koop. De hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot hoge prijzen van koopwoningen, maar ook 

grondprijzen. Het subsidiesysteem voor de sociale woningmarkt heeft geleid tot weinig aanbod van 

marktpartijen op de huurmarkt. 

Om de woningmarkt efficiënter te laten functioneren, kunnen bepaalde kosten worden voorkomen, onder 

meer doordat aanbodsubsidies niet langer worden verstrekt, en vraagondersteuning wordt beperkt tot 

huishoudens en marktpartijen die dat echt nodig hebben, en dan nog zo generiek mogelijk (dus liever 

generieke fiscale ondersteuning dan vraagondersteuning voor woningconsumptie). Dat is de internationale 

trend: minder objectsubsidie en subjectsteun via generieke maartregelen, terwijl de steun die wordt 

verleend zo beperkt, dus zo doelgroep-specifiek mogelijk is.  

Wonen 4.0 

Zo komen we grotendeels uit bij de visie van Wonen 4.0. In dat plan zorgen professionele non-

profitorganisaties in de vorm van corporaties voor de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting, ook in 

gespannen woningmarkten. Zij doen niet aan huurprijsmatiging als zodanig, maar zorgen wel voor 

goedkoop aanbod, door juiste prijs-kwaliteitsvoorziening. Er is hier wel sprake van impliciete subsidiering 

vanuit de non-profit/corporatie. Bij dergelijke ‘goedkope’ woningen op gewilde dure locaties wordt er 

immers bij ingeschoten: een volledig marktconforme partij zou meer huuropbrengst genereren. Ook is het 

aanbieden van huur op deze locatie duurder in verband met hogere grondprijzen. Een marktpartij zou op 

dergelijke toplocaties enkel topsegmentwoningen aanbieden (de mooiste woning op de beste locatie). 

In feite werkt een corporatie (‘not in for the profit’) buiten de markt om:  

1) Er worden huizen aangeboden tegen prijs-kwaliteitsverhoudingen die de markt niet of onvoldoende 

levert.  

2) Er worden huizen aangeboden op plekken waar de markt ze niet genegen is voor deze prijs te leveren. 

Hier trekken de publieke belangen ‘betaalbaarheid’ en buurteffecten (te weten ‘gemengde wijken’) 

gelijk op.  
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Meer dan het bieden van sociale huisvesting 

Juist de relatieve afwezigheid van getto’s maakt Nederland onderscheidend van de overige stelsels in 

Europa. De overheid kan daarbij haar rol van ruimtelijke ordener invullen. De professionele non-

profitorganisaties zijn de aangewezen partijen om sociale huisvesting te bouwen en beheren. Maar moeten 

ze dat ook op dure of duurdere locaties doen om gettovorming te voorkomen?  

Een overheid die een producent subsidieert (en reguleert) zal aanlopen tegen stijgende prijzen en 

suboptimaal aanbod. Een overheid die de consument subsidieert loopt daarvoor iets minder risico, maar nog 

steeds zal de (via subsidies) ondersteunde vraag bij inelastisch aanbod leiden tot stijgende prijzen. Er is dus 

behoefte aan een arrangement waarbij de marktwerking deels wordt uitgeschakeld: partijen die voorzien in 

huisvesting daar waar de markt niet, te weinig of onvoldoende gemengd levert. 

Binnen dat arrangement kan ook het distributievraagstuk adequaat worden opgepakt: wie komt er in welke 

huurwoning. De non-profits kunnen die toetreding, doorstroming en uitstroming op zich nemen, al of niet 

‘geïnstrueerd’ door wetgeving. In een vrije markt zou die distributie uit de aard der zaak veel meer een zorg 

voor de overheid zijn. In de markt speelt het vraagstuk van risicoselectie, meer dan bij non-profits. Wil de 

overheid via contracten dit dichtregelen, dan loopt zij het risico van overregulering en terugtrekking van 

marktpartijen. 

Subsidies worden afgeschaft 

Zoals uit tabel 5.1 blijkt zijn er op hoofdlijnen sprake van diverse soorten subsidies voor de woningmarkt, te 

weten:  

 grondsubsidie en rentesubsidie (via garantiestelling) voor sociale woningbouw (via de aanbieder) - dus 

object subsidie;  

 huur- en koopsubsidie voor de gebruiker; dus subjectsubsidie.  

 

Het complexe subsidiesysteem zoals in Nederland op de woningmarkt dit moment gehandhaafd wordt, 

werkt marktverstorend. Ook is er sprake van een neerwaartse trend van marktsturing via subsidies. Het 

gaat er om huisvesting te regelen buiten het marktmechanisme om. De partij die non-profit levert is een 

geschikte partij voor deze ‘buiten de markt om’ gedachte, ook omdat daarmee het distributievraagstuk 

expliciet wordt geregeld. Of en hoe en welke mate deze partij en de huurders/ kopers gesubsidieerd worden 

is aan verandering onderhevig. Mede gezien de internationale trend wordt er vanuit gegaan dat met name 

de objectsubsidies in de toekomst in belangrijke mate zullen afnemen en mogelijk verdwijnen. Maar gezien 

politieke trends zullen ook de subjectsubsidies afnemen.  

Een vrije woningmarkt met een kwetsbare groep 

Indien wordt uitgegaan van een goed werkende woningmarkt in combinatie met het afschaffen van 

subsidies ontstaat er een efficiënter functioneren van de markt. De verstoring van de interventie (het 

overheidsfalen) levert aanzienlijke voordelen die als gevolg van een goed functionerende woningmarkt te 

verwachten zijn, ook voor gelieerde sectoren zoals de bouw. Ze zijn te beschouwen als welvaartswinst voor 

de samenleving. Mogelijke gunstige effecten zijn er voor de arbeidsmarkt, de bouwsector en tal van andere 

sectoren die direct of indirect van de activiteiten op de woningmarkt profiteren (zie Wonen 4.0). 

De markt zal voor het overgrote deel kunnen voorzien in de woningbehoefte van de consument. Maar wat 

gebeurt er met de huishoudens (de primaire doelgroep = huurtoeslaggerechtigden) die vanwege hun 
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inkomen aangewezen zijn op huurtoeslag. Een groep van rond de miljoen huishoudens blijkt uit 

onderzoeken een constante groep (in de tijd) te zijn. Zowel in economische voorspoed als recessie blijven 

deze huishoudens afhankelijk van een vangnet en blijven ze, zonder toeslagen en kortingen van de 

overheid, onder de armoedegrens verkeren. Nederland wordt in de toekomst hoger opgeleid en 

welvarender, maar de omvang van de meest kwetsbare doelgroep blijft ongeveer gelijk (zie EIB-studie). 

Daarboven bevindt zich een categorie huishoudens (middengroep) die varieert in grootte en samenstelling, 

afhankelijk van o.a. economische ontwikkelingen. Onderdeel daarvan is een steeds grotere groep ZZP-ers 

die dan wel, dan niet toegang hebben tot de woningmarkt. Schattingen variëren van 1,2 tot 1,6 miljoen 

huishoudens. 

Professionele non-profitorganisaties (bijv. corporaties): zo gek nog niet9. 

Kortom: er is een groep huishoudens van constant ongeveer een miljoen die niet of onvoldoende bediend 

wordt door de vrije woningmarkt . Daar waar de markt achterblijft en er uitkomsten zijn in strijd met 

publiek belang moeten er instituten zijn die met flexibiliteit en onafhankelijk van de politieke waan optreden 

om die belangen te bedienen, in goede en slechte tijden. 

De vraag is wel of er bij het ‘buiten de markt om’ mechanisme geld bij moet. Met andere woorden: wat is 

het exploitatiemodel van de non-profit die zorgt voor betaalbare huisvesting en gemengde wijken? Er zijn 

verschillende uitwerkingsmogelijkheden denkbaar. Uiteraard is de exacte berekening en grensbepaling voer 

voor een ‘brownfield’-analyse. Het is de andere projectgroep die hier naar verwachting bouwstenen voor 

levert.  

Variant: ‘niche’-speler met subsidie 

De “primaire doelgroep” zou via een volledig afgeschermde deelmarkt gehuisvest kunnen worden. Echter, 

zo’n systeem leidt ertoe dat het exploitatiemodel subsidies vergt. Immers het huisvesten van deze groep is 

verlieslatend, anders had de markt dit opgepakt10. Ook werken de verleende subsidies vaak niet goed, met 

name in tijden van economische crises: ze zijn afhankelijk van het economisch welvaartsniveau, de politieke 

stromingen en werken cyclisch. Namelijk op het moment van recessie zal juist vanwege overheidstekorten 

de subsidiekraan worden dichtgedraaid. Juist dan heeft zowel een non-profit woningaanbieder als de 

doelgroep zelf het zwaarst. De vraag naar goedkope woningen stijgt tijdelijk en er zou dus eigenlijk 

(tijdelijk) aanbod gecreëerd moeten worden. De doelgroep zelf zal ook op andere terreinen een verlaging 

van toeslagen ervaren (uitkeringen, psychologische hulp, begeleiding). Een volledige afgeschermde 

deelmarkt kan onvoldoende anticyclisch ageren.  

Variant: ‘veld’-speler met zelfvoorziening 

Een ander variant is het creëren van een revolving fund. Hierdoor kan de primaire doelgroep blijvend 

bediend worden, onafhankelijk van het economische en politieke tij. Om dat te realiseren zullen 

professionele non-profitorganisaties naast de sociale huisvestingtaak ook een extra inkomsten bron moeten 

hebben.  

                                                   
9 Corporaties zo gek nog niet, ook internationaal wordt dat erkend. Geen enkel stelsel heeft de “ silver bullet” . (Zie 

literatuur studie als onderdeel van het Parlementaire enquête rapport, alsook bouwstenen DVS: visie van Haffner CS). 
10 Ook bij marktconforme huren, is het aanbieden van betaalbare huisvesting (lagere prijs-kwaliteit) in 

schaarstegebieden verlieslatend (vanwege hoge grondkosten). Hetzelfde geldt voor volledig ontspannen 

woningmarkten: een marktpartij trekt weg, daar waar een non-profit vanuit publiek belang blijft. 
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Voor de hand liggend is het leveren van huisvesting op de reguliere markt, waaraan verdiend kan worden. 

Op dit manier kan de professionele non-profitorganisatie als een buffer11 werken, en in crisisjaren extra 

investeren in huisvesting voor de primaire doelgroep en voor de op dat moment groeiende “middengroep”. 

In economische betere tijden kan juist worden gespaard.  

Nadeel is dan wel dat er mogelijk marktverstoring op kan treden. Of, in andere woorden: er moet voor 

worden gezorgd dat de marktverstoring zo minimaal is. De beleidsrichting ter voorkoming daarvan verloopt 

via het borgen van een level playing field. Meer fijnmazig worden markttoetsen en (marktconforme) 

rendements- en risico-eisen (zie de niet-Daeb discussie in het kader van de Novelle) voorgesteld. 

Wat precies de omvang van het aanbod zou moeten zijn is mede afhankelijk van de definitie van de 

primaire doelgroep alsook hoeveel aanvullende activiteiten nodig zijn om voldoende rendement te realiseren 

ter compensatie van de verliesgevende activiteiten als buffer te werken12. Het hangt er ook van af hoeveel 

(extra) rendement er op bijvoorbeeld de middengroepmarkt eigenlijk kan worden gehaald, samenhangend 

met de marktconformiteit van de huurprijzen in combinatie met betaalbaarheid, ook voor de 

middengroepen. En ook de fiscaliteit is van belang: de corporatie is nu al netto-betaler.13 

Eveneens brownfield, maar wel vanuit de greenfield van belang, is de vraag wat te doen met de capaciteit 

om vreemd vermogen aan te trekken. Het feit dat corporaties ook in crisistijd (b.v. bankencrisis 2008) 

leningen konden blijven aantrekken, is te danken aan het systeem van borgstelling (door het WSW) dat is 

gestoeld op onderlinge solidariteit en achtervang van Rijk en gemeenten. Dat systeem heeft de overheid tot 

nu toe nooit geld gekost, zelfs niet na een majeure crisis bij een ‘systeem’-corporatie (lees: Vestia, de 

destijds grootste corporatie van Nederland). Het is een van de redenen dat het stelsel in staat is om anti-

cyclisch te presteren en een buffer te zijn in tijden van tegenspoed. 

Legitimatie/License to operate  

Wie de geschiedenis van volkshuisvesting bekijkt (zie bijlage 4) ziet dat de license-to-operate (gezondheid, 

stedelijke ontwikkeling, wederopbouw, loonmatiging, brede wonen) in de verschillende tijdsgewrichten vaak 

een bijproduct was van de hoofdtaak: betaalbare huisvesting. Wat wordt de license-to-operate van 

professionele non-profitorganisaties in de toekomst?  

Uit alle toekomsttrends komt naar voren dat de wensen van de klant zelf leidend (moeten) zijn. Mensen 

zullen elkaar opzoeken op basis van maatschappelijke behoeften. Door sociale media zullen individuen 

elkaar eenvoudiger kunnen vinden rond het ontwikkelen van kleinschalige initiatieven en creatieve 

mogelijkheden m.b.t. de woningmarkt. Denk aan kleinschalige projecten, “crowd funding”, woon 

coöperaties, duurzame energieopwekking. Hoewel deze individuen vaak best zelf beschikken over goede en 

creatieve ideeën zijn ze vaak niet goed in staat om dit op een professionele manier vorm te geven en 

daadwerkelijk te implementeren. Vaak vindt de vraag hier ook niet het aanbod (bijvoorbeeld financiering), 

omdat de initiatieven te kleinschalig of te weinig concreet zijn.  

  

                                                   
11 De OESO heeft in haar analyses over de Nederlandse economie opgeschreven dat onze economie gestabiliseerd 

wordt door de grote sociale huursector. Die zorgt ten tijde van crises voor anticyclische investeringen (blijven 

investeren) met als gevolg een stabiliserend element ten tijde van crises (dalen zijn minder diep). Keerzijde is de 

flexibiliteit van de economie. Door de beperkte flexibiliteit van de woningmarkt is het herstellend vermogen minder 

sterk en worden de economisch pieken en groei afgevlakt en geremd. 
12 In de recente brief van het ministerie van ELI “Borging publiek belang” wordt gesteld: “In de semipublieke sector is 

het naast elkaar verrichten van private activiteiten en publieke taken gemeengoed. Vaak biedt dit ook grote 
voordelen. De derde geldstroom bij universiteiten kan, bijvoorbeeld, bijdragen aan meer onderzoek, betere benutting 

van laboratoria en daarmee de kennisbasis van Nederland versterken”.  
13 Deloitte geeft recent aan (memo, 3/12) dat in 2017 bij volledige verhuurdersheffing de corporatie vierenhalve 

maand huur aan belastingen kwijt is. Dat weegt niet op tegen de voordelen van grondprijzen of rentevoordeel 

vanwege de achtervang. 
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De markt kent, anders gezegd, een schaal- en coördinatieprobleem. Hier kan de non-profit een faciliterende 

rol spelen. Door op een flexibele manier deze initiatieven te faciliteren wordt het legitimatie-vraagstuk 

(deels) opgelost. 

Maar er zullen ook mensen zijn (vaak binnen de rock-bottom-up doelgroep) die niet mee kunnen komen in 

de toekomstige ontwikkeling van de informatiesamenleving. Mensen die niet zelfstandig in staat zijn hun 

kansen te benutten. Het ligt voor de hand dergelijke groepen te laten bedienen door gespecialiseerde 

professionele partijen (welzijns- en zorgorganisaties).  

Maar de professionele non-profitorganisaties kunnen met hun ‘presence’ en positiemacht interessante 

combinaties maken: tussen groepen wijkbewoners, tussen professionele organisaties. Het gaat hier om het 

publieke belang ‘buurteffect’. Door coördinatiefalen levert de markt onvoldoende optimale uitkomsten. De 

non-profit biedt ze wel, ook al is het niet zijn hoofdtaak (in termen van schaal, en zeker niet 

exploitatiemodel). Als de corporaties alleen de primaire doelgroep mag bedienen zijn de kansen voor 

positieve buurteffecten geringer dan wanneer er een bredere doelgroep wordt bediend14. 

Het faciliteren in de coördinatievraag van/rond mensen in hun eigen woonwensen (van gefaciliteerde 

coöperaties tot activatie van probleemhuurders), kan wel eens de license-to-operate van de toekomst 

worden (of blijven, voor professionele non-profitorganisaties die hier al veel aan doen). Het rapport 

‘Complementaire bewegingen’ (Drift 2014) spreekt van de portaalcorporatie, Spangenberg en Vd Schaar 

noemen deze activiteiten wezenlijk. 

 

Conclusie projectgroep: De corporatie heeft, in zijn rol van professionele non-profitorganisatie, in elke 

toekomstvariant een rol: vraag is of hij een niche- of veldspeler is. De veldspeler heeft een exploitatiemodel 

dat mogelijk zelfvoorzienend is (=) en kan buurteffecten genereren. De nichespeler moet ondersteuning 

vanuit de overheid krijgen (er moet overheidsgeld bij). Zijn license-to-operate is steeds zijn 

netwerkcapaciteit. 

                                                   
14 Een corporatie is dan in staat om gemengd te bouwen en internaliseert daarmee het externe effect 

van coördinatiefalen. Maar: ook zonder een brede corporatie kan er gemengd gebouwd worden. De 
gemeente heeft dan meer rol als wijkregisseur. 
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7. Bouwstenen voor een visie 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gekeken welke processen er op gang komen in de woningmarkt 

als je opnieuw begint vanaf de groene wei. Op basis van die greenfield-analyse (hoofdstuk 4) en een 

analyse van de toekomst (hoofdstuk 5) is geprobeerd om conclusies (hoofdstuk 6) te trekken waar de 

toekomstige woningmarkt en de stelselordening naar tendeert. Er is als het ware vanuit de groene wei een 

punt aan de horizon gezet: wat zou een toekomst kunnen zijn voor de woningmarkt? Zie figuur 7. 1. 

Figuur 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is nog wat anders dan een visie op de woningmarkt en het stelsel. In een visie worden (normatieve) 

uitspraken gedaan over waar wij over een aantal jaren willen staan, uiteraard gebaseerd op de in hoofdstuk 

6 geformuleerde uitgangspunten. Meestal is zo’n visie geformuleerd voor de middellange termijn. Waar 

willen wij, als sector, over vijf jaar staan? Welke rol moet/ kan Aedes daarin vervullen? Als die visie er is, 

dan volgt daaruit ook het transitiepad: welke wegen moeten we bewandelen om de visie te verwezenlijken 

en wie hebben we daarbij nodig?  

Voor een dergelijke visie moeten de resultaten van de drie deelprojecten samenkomen, die zijn ontstaan 

vanuit de opdracht “Aedes onderweg naar gezaghebbend gesprekspartner” (augustus 2014): deze 

greenfield studie, de stelseldiscussie en het exploitatiemodel van de branchevereniging.  

In dit slothoofdstuk levert het projectteam greenfield daarvoor zijn bouwstenen aan. Deze bouwstenen zijn 

niet gebaseerd op een normatieve keuze vanuit de visie op het stelsel. Dat gebeurt in de volgende fase 

(begin 2015) als we al het gehele materiaal overzien. Met bouwstenen bedoelen we hier de thema’s en 

bijbehorende bevindingen die in ieder geval in de op te stellen visie aan bod moeten komen. 

7.2 Uitgangspunt  

Voorafgaand aan het benoemen van bouwstenen wil de projectgroep wel het uitgangspunt benoemen dat er 

een blijvende rol is voor de professionele non-profitorganisaties. Dat blijkt uit deze greenfield-analyse (zie 

hoofdstuk 6).  
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Anders dan de overheid zelf en ook de marktpartijen kan een (stelsel) van professionele non-profit 

organisaties voorzien in het structureel en zelfs anticyclisch voorzien van geschikte huisvesting voor in ieder 

geval een ‘rock-bottom doelgroep15’.  

7.3 Bouwstenen voor een visie 

Als professionele non-profitorganisaties een rol krijgen in het bedienen van publieke belangen, moeten ze 

daarin dan ook expliciet ‘gewaardeerd’ worden. Dat klinkt logisch, maar het is op dit moment voor 

corporaties niet evident. Het gaat hierbij niet alleen om gebrek aan waardering voor een door incidenten en 

weeffouten aangetaste sector. Ook wanneer wordt gekeken naar de huidige stelselinrichting, dan valt op dat 

het systeem nauwelijks helder en scherp is opgebouwd rond publieke belangen, rollen, doelbereik, 

doelmatigheid en de controle daarop. We lichten dit in dit hoofdstuk op verschillende plaatsen toe. Een visie 

die deze zaken met scherpte adresseert is daarom noodzakelijk.  

De greenfield-analyse toont tevens aan dat de huidige stelselinrichting een nogal in elkaar vervlochten 

instrumentatie van markt, overheid en non-profits kent, met allerlei onbedoelde effecten (zie het kader in 

hoofdstuk 4). Wij zien in dat overlap in zekere zin onvermijdelijk is: een complexe woningmarkt vergt elkaar 

aanvullende instrumenten (zie hoofdstuk 4, Helderman over complementariteit). Door een duidelijke 

taakdefinitie en definitie van de context, zowel voor de non-profits (hier de professionele non-

profitorganisaties), als de markt en de overheid moeten deze complexe en inefficiënte vervlechtingen 

ontrafeld worden zodat de Nederlandse woningmarkt weer doelmatig en doeltreffend kan functioneren.  

Als bouwstenen voor een visie willen we zes (samenhangende) aandachtspunten inbrengen, en deze voor 

de professionele non-profitorganisatiessector toelichten: 

A. Definitie publiek belangen 

B. Rolverdeling 

C. Omvang doelgroep 

D. Ondervangen van ‘nadelen’ 

E. Exploitatiemodel 

F. Betekenis individuele corporatie 

 

A. Definitie publiek belangen 

 

Wat gaat er mis als je de woningmarkt ‘ongeregeld’ zijn gang laat gaan? In hoofdstuk 4 blijkt dat er 

problemen ontstaan rond betaalbaarheid16, beschikbaarheid, kwaliteit, marktmacht en leefbaarheid 

(oftewel: positieve en negatieve ‘buurt’-effecten).  

Het is zaak deze ‘publieke belangen’ zo scherp mogelijk te bepalen en te definiëren. Zonder die scherpe 

definitie ontsporen immers ook de rolverdeling en het toezicht op hoe doeltreffend (effectief) en doelmatig 

(efficiënt) de verschillende spelers in het stelsel zijn.  

Als we kijken naar de huidige situatie, zelfs met inbegrip van de nieuwe Herzieningswet, dan blijkt dat het 

definiëren van publieke belangen (nog steeds) niet goed geregeld is. Twee in het oog springen voorbeelden 

hiervoor zijn: 

                                                   
15 De rond de miljoen huishoudens zoals in hoofdstuk 6 geïdentificeerd.  
16 Naast inkomensherverdeling, maar dat wordt meer en meer gefiscaliseerd (en dat hoort ook bij de overheid thuis). 
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Betaalbaarheid van het wonen.  

 Is het een normbedrag aan woonuitgaven binnen het inkomen? Er is nu door de overheid geen 

eenduidige norm vastgesteld.  

 Gaat het om betaalbare huur- en/of koopwoningen? Dit is nu onuitgesproken. 

 Wat is de betekenis van huurgrenzen (huurtoeslaggrens, aftoppingsgrens, inkomensgrens) voor de 

toewijzing? Dit is nu onduidelijk. 

 Gelden toewijzingsnormen landelijk of worden ze regionaal gedifferentieerd? En wie bepaalt deze? Op 

dit moment gelden ze, ondanks veel kritiek, landelijk.  

 Wie is überhaupt ‘de doelgroep’ van sociale huurwoningen ? Deze definitie is nu onduidelijk. De breedte 

van de groep ( allerarmsten of ook middeninkomens) is niet vastgelegd. Ook is onduidelijk wanneer 

groepen met een bijzondere woonvraag en/of een tijdelijke woonvraag er wel en wanneer niet bij de 

doelgroep behoren. 

 Wat te doen met opvang tijdelijke inkomensteruggang? Ook hierop is nu onvoldoende duidelijk 

antwoord.  

 Hoeveel woningen zijn er nodig? Wordt dat nationaal of regionaal bepaald? Dit is nu onbeslist. 

 

Bijdragen aan leefbaarheid.  

 Om welke positieve en negatieve externaliteiten gaat het precies?  

 Zijn deze meetbaar? Zo ja, zijn ze in de vorm van (kwalitatief danwel kwantitatief) controleerbare 

prestaties vast te leggen? (nu: nauwelijks)  

 Worden die prestaties nationaal of regionaal/lokaal bepaald (nationale woonagenda versus lokale 

prestatieafspraken)?  

 

Deze onduidelijkheden leiden tot een niet altijd even effectief samenspel tussen de verschillende spelers 

(markt, overheid, non-profit) maar ook tot subsidieconstructen die uiteindelijk tot andere effecten kunnen 

leiden dan beoogd (denk aan de kloof tussen huur en koop). In een visie zou Aedes kunnen aangeven dat 

ze beijvert dat de politiek en/of maatschappij die normen meer helder definieert. Aedes kan daarvoor ook 

suggesties aangeven. Een stap verder is dat Aedes en de sector in een visie zelf normatieve uitspraken doen 

over de vormgeving van de definities (“wij definiëren betaalbaarheid als bescheiden woonlasten in relatie tot 

het inkomen”) of, nog sterker, de inhoud van de definitie zelf ( “we verstaan zelf concreet onder 

betaalbaarheid de NIBUD norm van x %…”). Laatste genoemde optie houdt de regie bij de sector zelf, maar 

is wel de politiek “binnen” halen . Het is als vereniging of sector al moeilijk genoeg om uit te komen op 

eenduidige en intern breed gedragen definities.  

Een aspect dat bij al die bovengenoemde onderwerpen speciaal aandacht verdient is regionale differentiatie. 

Autonome demografische en economische ontwikkelingen (zie hoofdstuk 5) leiden ertoe dat de verschillen 

tussen regio’s de komende jaren groter worden. De stad groeit, het platteland krimpt, de bevolking wordt 

ouder en concentreert zich in steden, waardoor ook nieuwe problemen in deze woningmarktgebieden zullen 

ontstaan. Een aantal zien we nu al ontstaan (denk aan krimp). Gegeven de dynamiek van de regio’s die 

overal anders is, voorzien we ook dat er een regionale aanpak moet komen voor de woningmarkt. 

Dit betekent dat het verstandig lijkt om de definitie van publieke belangen regionaal overeen te komen, 

binnen landelijke kaders. Dan ontstaat er differentiatie in beleid.  
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Huur- en toewijzingsgrenzen kunnen op maat worden gemaakt voor de verschillende regio’s. Het rijk zal 

hier een stapje terug moeten doen ten faveure van de provinciale/regionale overheid17.  

B. Rolverdeling 

Als de publieke belangen en de kaders ervan helder zijn bepaald, dan moet de taakverdeling worden 

vastgesteld: wie doet wat? In hoofdstuk 6 concluderen wij als projectgroep dat een rol voor professionele 

non-profitorganisaties wenselijk is. En als professionele non-profitorganisaties deze rollen krijgen 

toebedeeld, dan moeten ze zo concreet mogelijk worden geformuleerd.  

Als we opnieuw kijken naar de huidige situatie, zelfs met inbegrip van de nieuwe Herzieningswet, dan blijkt 

dat ook de rolverdeling voor corporaties nog niet uitblinkt in helderheid. Twee in het oog springende 

voorbeelden: 

Betaalbaarheid:  

 Wie heeft de verantwoordelijkheid voor het betaalbaar houden van het wonen? De overheid (rijk of 

gemeente) of de corporatie? Op dit moment is het een gedeelte verantwoordelijkheid. Dat lijkt wellicht 

logisch18, maar leidt niet tot een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheid en terreinen.  

 Loopt betaalbaarheid via de huurtoeslag of via (gematigde) huurprijzen? Ook hier is het antwoord op dit 

moment beide, en is de rolverdeling diffuus.  

 Wie wijst toe en binnen welke kaders? wat doet de corporatie zelf, wat bepaalt de overheid? Op dit 

moment wil de overheid graag duidelijke regelgeving over (en invloed op) passend toewijzen. 

 Wordt er toezicht op de rolvervulling inzake betaalbaarheid door corporaties gehouden? Op dit moment 

niet. Is dit wenselijk? 

 

Leefbaarheid:  

 Heeft de corporatie een rol? Op dit moment ja.  

 En hoever reikt die verantwoordelijkheid? Nu wisselende uitvraag: van Vogelaarwijkregisseur tot alleen 

vastgoedleverancier?  

 Wie bepaalt daarin de grenzen? De lokale overheid, het rijk? De stakeholders?  

 Wie houdt er toezicht? Op dit moment is er geen toezicht op het oplossen van buurteffecten, alleen op 

rechtmatigheidskwesties en ‘grens’-problematiek. 

 

In de visie zou Aedes kunnen aangeven dat ze beijvert dat de politiek en maatschappij de rollen helder 

verdeelt. Daarvoor kan Aedes opties aangeven. Het begint dan met het feit dat Aedes een rol voor 

woningcorporaties zeer voorstelbaar acht (en vanuit greenfieldoverwegingen ook nuttig, hoofdstuk 4 en 6) . 

Dat is dus niet omdat die rol er nu al is (padafhankelijkheid), maar omdat Aedes vindt dat dat een 

begrijpelijke en toekomstbestendige keuze is. Dat is een belangrijke constatering. 

                                                   
17 In de PBL studie (november 2014) “Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten” wordt over de regionale 

verschillen in betaalrisico’s (=moeite van huurders om de huren te voldoen) geconcludeerd (blz 20): “Om de 

problematiek te verminderen kan worden gedraaid aan knoppen die binnen en buiten het woondomein liggen. De 

impact van generiek beleid zal daarbij regionaal variëren; als de problematiek regionaal verschilt, is een regionale 

aanpak nodig”. 
18 Betaalbaarheid is immers een vraagstuk van woondomein (prijs en beschikbaarheid) en inkomen 

(werkgelegenheid, fiscaliteit). 
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Een stap verder is dan dat Aedes en de sector zelf uitspraken doen over de vormgeving van de rolinvulling 

(“wij vinden dat leefbaarheid lokaal wordt bepaald”) dan wel de concrete rollen (“wij willen als belangrijke 

speler in het vastgoed leefbaarheid bevorderen en daarbij de andere partijen in wijken en buurten 

bijeenbrengen om de wijken een impuls te geven”). Vanuit hoofdstuk 4 (zie buurteffecten) zijn daarvoor 

objectieve aanknopingspunten geleverd (sprekend over coördinatiefalen, hold-up problemen, benutting van 

schaal, terugdringen van negatieve externaliteiten (negatieve spiraal wijk), bevorderen van positieve 

externaliteiten (gezondheid, milieu, sociale uitsluiting)). En tenslotte zou de visie ook uitspraken kunnen 

doen over de wijze van rolvervulling (procesvoorstellen: b.v. bod op woonvisie, prestatieafspraken). 

Er hoeft hier niet met een schone lei te worden begonnen. Over betaalbaarheid en leefbaarheid zijn er al 

bestaande Aedesvisies, die sporen met ons greenfieldonderzoek (zie hoofdstuk 6). In de visie van wonen 

4.0 wordt gesteld dat corporaties een rol houden in de betaalbaarheid door het beschikbaar houden van 

betaalbare huisvesting (lagere prijs-kwaliteit combinatie). Een stap verder zou kunnen zijn dat er niet alleen 

uitspraken worden gedaan over de huisvesting en de huurprijzen, maar ook de brede lasten van het wonen 

(de energielasten b.v.). Daarvoor bestaan reeds convenanten met de overheid.  

Over het thema leefbaarheid is al het nodige gezet in de Aedessectorcode19. Duidelijk moet zijn: hoe kleiner 

het werkdomein, hoe minder breed corporaties in staat zijn de publieke belangen als ‘buurteffecten’ te 

bedienen: je kan niet goed schaalproblemen of coördinatiefalen aanpakken als je rol marginaal dan wel 

afwezig is. 

C. Omvang doelgroep 

Nauw samenhangend met de rolverdeling is de omvang van de doelgroep. En met de omvang van de 

doelgroep hangt het exploitatiemodel (zie hieronder) samen.  

In hoofdstuk 6 is aangegeven dat de groep echt kwetsbaren de een miljoen huishoudens rond de NIBUD-

armoede grens kan zijn. Dat is de rock-bottom doelgroep. Het is geen statische groep, want door 

conjunctuur en life-events (scheiding, ziekte, overlijden), kunnen mensen ineens geconfronteerd worden 

met inkomensteruggang en woningvraag die op de markt niet bedienbaar is. Dat pleit voor een buffer rond 

het getal van een miljoen. 

In de visie zou Aedes moeten definiëren welke doelgroep corporaties in de toekomst willen/ kunnen 

bedienen. Het is volgens ons verstandig hierin expliciet te maken dat een gedeelte van de doelgroep het 

publiek belang adresseert en een ander gedeelte meer nodig is voor de verdiencapaciteit. De kerndoelgroep 

is een met recht en reden (zie hoofdstuk 6) van de markt afgeschermde activiteit, de tweede doelgroep is 

zoveel mogelijk marktconform, dan wel niet marktverstorend. 

D. Ondervangen ‘nadelen’ 

Een belangrijke les uit de greenfield analyse luidt dat ieder instrument ook zijn nadelen heeft. De non-profit 

organisatie als bediener van publieke belangen loopt twee risico’s: onduidelijke legitimatie en inefficiëntie. 

Het zijn deze kwesties rond corporaties die de laatste tijd onder het vergrootglas liggen. Het is niet toevallig 

dat op precies deze twee aspecten Aedes al bezig is om antwoorden te formuleren.  

  

                                                   
19 Elementen uit de Aedescode artikel 1 (maatschappelijke doelstelling) luiden: We werken aan vitale buurten en 

wijken in kernen, dorpen en steden waar mensen graag wonen en leven en zich kunnen ontwikkelen/ ontplooien. (..) 

We werken samen met onze partners en zijn responsief naar onze omgeving. We zetten onze middelen in in de 

fysieke en sociaal-maatschappelijke infrastructuur daar waar ze het hardst nodig zijn (…). 
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Zie bijvoorbeeld het Aedescongres van november 2014: legitimatie en de Aedesbenchmark waren daar de 

belangrijkste onderwerpen van bespreking en besluitvorming.In de visie van Aedes zouden over 

benchmarking en legitimatie duidelijke uitspraken kunnen worden gedaan. Het gaat hierbij om: 

 Benchmarking. De methode van onderlinge vergelijking en classificatie is de manier om efficiency te 

borgen. De sector wil dat blijven verzorgen? Zijn er aanvullende normen nodig? Wat is de relatie met 

de toezichthouder?  

 Legitimatie. Wat spreken we af over het betrekken van belanghouders bij de vaststelling van het 

beleid, de specifieke rol van huurders, over de transparantie in de te maken keuzes, over de verdere 

license to operate (zie hoofdstuk 6: de portaalcorporatie).  

 

E. Exploitatiemodel 

Er is een samenhang tussen (primaire) doelgroep en het exploitatiemodel (zie figuur 7.2). Dat corporaties 

op dit moment een functionerend exploitatiemodel hebben, heeft te maken met hun huidige 

vermogenspositie (je kan interen, maar dat is eindig) en hun toekomstige verdiencapaciteit (als die er niet 

is, houdt het op termijn op). De verdiencapaciteit wordt sterk bepaald door de breedte van de doelgroep en 

de hoogte van de huur- en neveninkomsten. Als het geld niet bij midden- en hogere inkomens is te halen 

dan moet het gehaald worden bij de rock-bottom groep, maar dat verhoudt zich slecht tot de rol in de 

betaalbaarheid, tenzij de overheid met meer huurtoeslag (subject subsidie) bijspringt. Er is dus sprake van 

een afruil: hoe smaller de doelgroep, hoe slechter het exploitatiemodel. En hoe meer geld er bij zal moeten. 

Figuur 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ligt voor de hand dat in de visie wordt duidelijk gemaakt wat de gewenst omvang van de doelgroep is, 

hoe het exploitatiemodel en de doelgroep volgens ons samenhangen en in welke mate (en op welke manier) 

er dan nog overheidsgeld bij moet (dan wel de overheid geld onttrekt: verhuurdersheffing). Ook moet er 

iets gezegd worden over de wijze waarop wij de marktverstoring willen voorkomen.  

Op basis van de analyse in hoofdstuk 6 opteren wij voor een brede doelgroep. Er hoeft geen overheidsgeld 

bij, maar de achtervangstructuur bij het WSW lijkt van groot belang, wil je een bufferfunctie (in crisistijd, 

qua bouwen en bewonen) houden. 
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F. Betekenis individuele corporatie 

Een visie over publieke belangen, rollen, doelgroepen en exploitatiemodel betekent nogal wat voor de 

individuele corporatie. Het definiëren van de doelgroep(en) heeft uiteraard betekenis voor de huidige 

individuele woningvoorraad, voor het (des)investeringsbeleid, voor de (wijze van) toewijzing en de 

doorstroming.  

Stel, dat alleen wordt gekozen voor een rock-bottom doelgroep, dan hebben veel corporaties teveel 

woningen in bezit. Dan zullen ze huizen moeten afstoten en dan is de vraag wat er met dat vrijvallende 

vermogen moet gebeuren. 

Maar ook in de variant dat gekozen wordt voor een bredere doelgroep (uit het oogpunt van het 

exploitatiemodel) zijn de huidige corporaties niet zomaar toekomstbestendig. Non-profits zullen zich verder 

moeten professionaliseren. Mede door hun karakter (vastgoedbedrijven) lijken het nog al te vaak 

oceaanstomers die maar moeizaam van koers veranderen als ze op stoom zijn. Dat moet veranderen. Non-

profits moeten zich veel meer dan nu snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Daarmee 

krijgt de license-to-operate ook meer draagvlak, geeft het maatschappelijke meerwaarde aan de non-profit 

en is de non-profit toekomstbestendig. 

Als de visie over de weg van de individuele corporatie uitspraken doet, dan is het ook nodig aan te geven 

welke rol Aedes als branchevereniging daarin wil vervullen. Het is duidelijk dat de prioriteit een aantal jaren 

geleden sterk is verlegd naar belangenbehartiging, maar dat de professionalisering van leden weer 

langzamerhand prominenter in beeld komt. Het is voorstelbaar dat de visie hiervoor zowel de basis als de 

inhoudelijke focus legt (bijvoorbeeld benchmarking en legitimatie/ license tot operate, vastgoedstrategie, 

wendbaarheid).  
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Bijlage 3  Het huidige woningmarktarrangement  

 

De huidige woningmarktordening kan met het OTB instrumentarium worden geanalyseerd. Onderstaande 

tabel passen (zie tabel 5.1) is ontleend aan Haffner e.a. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bolletjes en plusjes (bedienen publiek belang) van zo’n tien instrumentvormen van markt, overheid en 

non-profit laten zien: 

 Het is een bonte verzameling van (historisch gegroeide) beleidsinstrumenten die elkaar in doelbereik 

(deels) overlappen; 

 Het is niet duidelijk wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is (taakafbakening); 
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 Er treden allerlei nadelen van (combinaties van) instrumenten op, die onvoldoende ) worden 

gecorrigeerd. 

 

Dilemma’s die optreden als professionele non-profitorganisaties en overheid gezamenlijk een publiek belang 

bedienen: 

 Wie zorgt er voor betaalbaarheid? Is dat de overheid d.m.v. de huurtoeslag, of de professionele non-

profitorganisaties doordat lagere huren dan markthuren te vragen. Of beide? En als de professionele 

non-profitorganisaties hieraan bijdraagt, waarom staat dat niet in een soort ‘contract’ en waarom houdt 

de overheid er eigenlijk geen prestatietoezicht op (maar wel bijvoorbeeld op bouwproductie)? 

 Wie zorgt er voor de ruime en moeilijk te meten categorie ‘buurteffecten’? Als de professionele non-

profitorganisaties, zoals de corporaties destijds bij de wijkenaanpak van minister Vogelaar, een stevige 

rol in de wijk spelen wie neemt er dan het initiatief en wie pakt de regie? 

 Wie vervult de vangnetfunctie voor kwetsbare groepen (zoals verslaafden, GGZ-patiënten, ex-

gedetineerden)? Is dat de gemeente of de professionele non-profitorganisaties? Of beide, maar hoe 

verhouden ze zich tot elkaar? 
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Bijlage 4 De historie van de woningmarkt 

 

De historie van de Nederlandse (volks)huisvesting laat treffend zien hoe er van identificatie van wat a) er 

mis kan gaan, gekomen wordt tot b) (impliciete) identificatie van publieke belangen en c) hoe deze 

uiteindelijk door een waaier aan instrumentkeuzen bediend worden. Er is in de loop van anderhalve eeuw 

volop ‘geëxperimenteerd’ met het sturen op publieke belangen vanuit (combinaties van) markt, overheid of 

non-profit/ middenveld. Er hebben zich daarbij diverse slingerbewegingen voorgedaan. Een korte schets. 

1850-1900 Marktfalen en (privaat) gemeenschapsinitiatief 

In de 2e helft van de 19e eeuw was een door industrialisatie bevorderde snelle verstedelijking de oorzaak 

van slechte huisvesting van de arbeidersbevolking. Men leefde in krotten, hutjemutje op elkaar. Slechte 

hygiëne zorgde voor ziekte en epidemieën. De overheid achtte zich opvallend genoeg destijds niet (primair) 

verantwoordelijk voor de woonsituatie van mensen. Met de Woningwet 1901 kwam daar pas verandering in. 

De zorg voor het wonen als sociaal ‘grondrecht’ kwam in 1983 (art. 22 GW) tot stand.  

Vanaf midden 19e eeuw ontstonden er spontaan initiatieven zowel vanuit de markt, de samenleving als het 

maatschappelijk middenveld:  

een katholieke geloofsgemeenschap die vanuit diaconale zorg huisvesting aan parochianen ging bieden 

(Limburg) 

een arbeidersvereniging die huisvesting voor zijn leden ging verzorgen (Amsterdam) 

een huisarts die inzag dat zijn spreekuur symptoombestrijding was van de eigenlijke problematiek: slechte 

huisvesting maakte ziek (Lochem). 

een filantroop met geld die zich bekommerde om de nood van de arbeidersklasse, maar tegelijk bedacht dat 

er met woningleningen rendement te halen viel (Amsterdam). 

 

Zo werden ‘publieke belangen’ (hygiëne middels betaalbare en bereikbare huisvesting, geen risico-selectie, 

terugdringing van negatieve externe effecten) bediend door een waaier aan overwegend private 

(gemeenschaps-)initiatieven. De license-to-operate (legitimatie) van de coöperatieven, verenigingen en 

stichtingen was gezondheid. 

1900-1945 Huisvesting vanuit de zuilen, mét vooral gemeentelijk initiatief  

Met de introductie van de Woningwet 1901 erkende de overheid een verantwoordelijkheid op het terrein van 

wonen. Via subsidies en regelgeving aan private of publieke partijen stimuleerde de overheid het wonen (de 

productie van betaalbare huisvesting) en de woonkwaliteit. Er kwam nu ook publiek initiatief tot stand, want 

gemeenten richtten gemeentelijke woningbedrijven op, naast de veelheid aan woningbouwverenigingen 

(met veelal lekenbestuur) vanuit de zuilen. De license-to-operate van de corporatie was stedelijke 

ontwikkeling. 

1945-1995 Overheid stuurt wederopbouw en het geleide loonpact (mass housing) 

Na de Tweede Wereldoorlog ging de overheid massief door met het eerst via gemeentelijke woonbedrijven 

stimuleren van kwantiteit en kwaliteit van betaalbare huisvesting. Later kwamen de corporaties opzetten. 

Via regulering en uniformering werd gedetailleerd voorgeschreven hoe, wat en waar er gebouwd moest 

worden. De huurders kregen huurbescherming (ook een sturingsimstrument).  
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Het was een pact waarin exportland Nederland door gematigde loonstijgingen, dankzij lage huren, een 

sterke concurrentiepositie kon verkrijgen en economische groei kon genereren. Er vond een 

professionalisering plaats (van lekenbestuur naar professioneel bestuur). De license-to-operate van de 

corporatie was wederopbouw. 

1995-2014 Corporaties als dominante professionele non-profitpartij 

Na de brutering zette de overheid zich weer meer op afstand. Nauwelijks nog eigen woningbedrijven en ook 

de subsidie relatie werd verbroken. Corporaties moesten op eigen benen staan. De professionalisering 

(governance, financiering) zette zich voort.. Zelfstandige corporaties (veelal stichtingen) werden de 

dominante spelers op het terrein van betaalbare huisvesting. Ze speelden op een ruim speelveld (als 

wijkregisseur) in op buurteffecten. De overheid leverde huurbescherming en huurtoeslagen. De license-to-

operate van de corporatie was wonen-in-brede-zin. 
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Bijlage 5 Thema-greenfield Arbeidsmigranten 

 

Wat gebeurt er? 

Werkgevers constateren een tekort aan arbeidskrachten voor laagbetaald (seizoens-) werk. Ze ‘halen’ 

goedkope werknemers (tijdelijk) uit de nieuwe EU-lidstaten. De werkgever is moreel verantwoordelijk voor 

huisvesting. Bij de werkgever ligt ook een prikkel om de huisvesting van de arbeidsmigranten te (laten) 

verzorgen: hij wil voor de arbeidsmigranten een aantrekkelijk klimaat schetsen en op de markt kunnen 

concurreren.  

De huisvesting wordt door de werkgevers naar verwachting wisselend ingevuld. Soms is sprake van goede 

huisvesting, maar de kwaliteit van huisvesting is soms ook mensonwaardig. Een werkgever snapt uiteraard 

dat een goed uitgeruste werknemer productiever is dan een werknemer met slaaptekort. Maar sommige 

arbeidskrachten zijn er maar kort en de werkgever kan denken: ik trek een wissel op ze waar ik zelf geen 

last van heb. Overigens kán de lage geboden huisvestingskwaliteit heel goed geaccepteerd worden door de 

huurder-migrant. Die vindt dan de kwaliteit (feitelijk een kale slaapplek voor weinig geld) voldoende en wil 

niet veel uitgeven. Maar hij/zij kan ook in een afhankelijkheidsverhouding zitten met de werkgever en 

vastzitten in bestaande structuren. . Er ontstaat een creatieve variëteit aan aanbod: onderbrenging in 

campings, op vakantieparken, in logiehotels, tijdelijke verhuur in te koop staande woningen.  

Op de “groene wei” lijkt de markt zijn werk te doen. Vraag naar arbeidskrachten creëert aanbod van 

arbeidskrachten. De bijkomende vraag naar (tijdelijke) woonruimte creëert een gevarieerd aanbod van 

woonruimte.  

Wat gaat er mogelijk mis? 

Marktfalen treedt op wanneer de werkgever/huisvester misbruik maakt van zijn ‘marktmacht’: hij zou een 

woekerhuur kunnen vragen waar de tijdelijke arbeidskracht niet onder uit kan. De werkgever zou 

huisvesting van te lage kwaliteit kunnen leveren, mogelijk brandgevaarlijk of onhygiënisch. Door een 

(tijdelijke) massale toestroom van arbeidsmigranten zou de huisvestingsvraag de werkgever boven het 

hoofd kunnen groeien. Hij kan zijn verantwoordelijkheid niet nakomen, maar wil wel arbeidskrachten. Door 

de concentratie van gehuisveste migranten kan bovendien een negatief effect op de buurt ontstaan: 

verloedering van de buurt/het park, infrastructuur die niet toegesneden is (b.v. wegen rond 

vakantieparken), overlast voor de buurt (geluid, dronkenschap, veiligheidsgevoel, afval). 

In termen van de socioloog: het individuele risico dat een migrant loopt (laagbetaald baantje tegen slechte 

slaapplek) wordt een ‘sociaal risico’ als ‘we’ als maatschappij (b.v. gemeenteraad, parlement, college, 

regering, via evt. pressiegroepen) vinden dat de slaapplaatsen te mensonterend zijn, en de leefbaarheid van 

wijken niet meer gegarandeerd wordt. Maar op zichzelf wordt ook het individuele risico wordt aangetast. Er 

is een systeem van afhankelijkheid ontstaan waarin de arbeidsmigrant vaak geen of onvoldoende 

keuzevrijheid heeft.  

Dit is het moment waarop de overheid moet ingrijpen. 

Identificatie ‘publiek belang’  

Op basis van de analyse van mogelijk marktfalen en sociale risico’s zijn de publieke belangen: 

tegengaan marktmacht, borgen minimum kwaliteit, voorkomen negatieve buurteffecten. 
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Hoe te organiseren 

Op initiatief van de maatschappij (bijv. kiezers, belangengroepen, parlement, colleges, vrijwilligers) vindt 

identificatie van de publieke belangen plaats. De overheid stelt uiteindelijk dat publieke belang vast. Maar 

dat wil nog niet zeggen dat de overheid dan ook de oplossing brengt. Verschillende opties zijn denkbaar: 

 markt plus (gereguleerde markt) 

 overheid 

 non-profits (professioneel, niet-professioneel?) 

 

Via de markt “plus”: de markt blijft het dominante sturingsmechanisme, maar aan de markt worden 

minimumeisen van de zijde van overheid (marktregulering) opgelegd: het stellen van bijvoorbeeld 

minimumkwaliteitseisen (wetgeving of cao reglementen), convenanten met private partijen, handhaving op 

overlast (normstelling via politie/BOA’s), toezicht (inspecties).  

Via de overheid: gemeenten gaan de huisvesting zelf verzorgen (gemeentelijk bureau/dienst), die zorgt de 

huisvesting precies van de gewenste kwaliteit is, met een zelfgekozen minimum aan buurteffecten. Deze 

oplossing is actueel niet populair of gebruikelijk. Wel kan de overheid het probleem indirect aanpakken door 

media campagnes, convenanten, regelvrije ruimte etc. zowel richting de markt als richting de non-profit. 

Via non-profits: corporaties worden/ achten zich verantwoordelijk voor huisvesting van arbeidsmigranten en 

zorgen voor voldoende kwaliteit met minimum aan buurteffecten (huismeester, wijkbeheerder).  

Nadelen aan oplossingsrichtingen 

Via de markt: neiging van de marktpartijen om onder de regulering en handhaving uit te komen uit 

kostenmotief. Hoge handhavingskosten (politie). Als de overheid te zwaar reguleert, trekt de markt zich 

terug (geen huisvesting, maar dan ook geen goedkope seizoensarbeid). 

Via de overheid: mogelijke bureaucratisering van het probleem, met dito kostenstijging. Weinig creatieve 

insteek (formalisering probleem, in plaats van pragmatische insteek). Mogelijke politisering van het 

vraagstuk (gemeenteraad zit er te dicht bovenop, of de meningen zijn te verdeeld: inertie). Mogelijk denkt 

de (lokale) overheid zelfs: als ik het huisvestingsvraagstuk slecht regel, komen er weinig migranten in mijn 

gebied (NIMBY gedrag).  

Via non-profits: exploitatiemodel onder de huisvesting mogelijk te dun: verlieslatend -> stijging 

bedrijfslasten. Geen incentive om dit kostenefficiënt op te lossen. Bovendien: met welke legitimatie doen 

corporaties dit?  

Conclusies 

Wat is de beste oplossing voor de geconstateerde problemen? Uit de identificatie van publieke belangen 

(marktfalen en sociale risico’s) volgt niet op zichzelf een dwingende oplossingsroute. Elke oplossing heeft 

voordelen en nadelen. 

Het is mogelijk dat er een combinatie van oplossingen wordt gekozen: regulering en toezicht, eigen 

gemeentelijke inzet, inzet van professionele non-profitorganisaties. Dit kan binnen een land zelfs regio-

specifiek, want er is geen sprake van een uniforme woningmarkt of problematiek die overal even sterk 

speelt.  
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De huidige situatie is dat de landelijke overheid duidelijk een expliciete vraag neerlegt bij gemeenten en 

gemeenten leggen de vraag wederom via prestatieafspraken bij corporaties neer. En ook dat is een politieke 

keuze. 


