
 

 

Met de transparantietool kunnen corporaties de financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes 

transparant maken voor stakeholders. Aedes zoekt vier corporaties die mee willen doen aan de pilot 

transparantietool. Lees hieronder meer informatie over de transparantietool, de opbouw van de pilot 

en wat u er zelf aan hebt.  

 

Op het verenigingscongres van november 2014 besloten Aedes-leden om in 2015 een aantal pilots met 

de transparantietool te gaan draaien. Vanaf februari gaat een aantal corporaties ervaring opdoen met 

de tool. De resultaten worden gepresenteerd op het verenigingscongres van november 2015.  

 

Wat is de transparantietool? 

De transparantietool heeft de volgende doelstelling: 

De financiële positie en financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes van corporaties op een voor 

gemeenten en bewoners begrijpelijke wijze transparant maken. Daarnaast geeft de transparantietool 

stakeholders inzicht en biedt hen de mogelijkheid in gesprek te gaan over de beleidskeuzes van 

corporaties.  

 

De transparantietool geeft inzicht in: 

 de financiële positie en randvoorwaarden (eisen WSW) van de woningcorporatie op basis van 

het huidige beleid;  

 volkshuisvestelijke effecten van het huidige beleid; 

 financiële effecten van alternatieve beleidskeuzen, bijvoorbeeld wat betekent het voor mijn 

financiële ratio’s als ik meer aan betaalbaarheid doe;  

 volkshuisvestelijke effecten van alternatieve beleidskeuzen. 

 

Planning 

Het project kent drie fasen: 

1. Februari – mei: in deze periode vindt de functionele en technische aanscherping van de tool 

plaats. Verder maken we met de deelnemers een begin met de uitwerking van het protocol, dit 

is een handleiding waarin staat hoe het model een effectieve rol kan spelen in het overleg 

tussen de corporatie en haar stakeholders. 

2. Mei – juni: de pilotcorporaties voeren gesprekken met hun stakeholders over het woonbeleid 

aan de hand van het protocol en de transparantietool.  

3. Augustus – september: op basis van de ervaringen van de corporatie en de stakeholders doen 

we de laatste aanpassingen in de transparantietool.  

 

Wie zoeken we? 

In eerste instantie gaan we met vier corporaties aan de slag, namelijk een grote, twee middelgrote en 

een kleine corporatie. Corporaties die deelnemen aan de pilot verplichten zich tot het aanleveren van 

gegevens, deelname aan bijeenkomsten en voeren van gesprekken met stakeholders zodat Aedes in 

november de uitkomsten van de pilots kan presenteren. 

 

Deelname houdt het volgende in: 

 bereidheid om met stakeholders dit traject te doorlopen; 

 deelname aan bijeenkomsten, te beginnen met een plenaire bijeenkomst om algemene 
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overeenstemming te krijgen; 

 het kunnen aanleveren van data (waaronder WSW en CFV) en deze in de tool plaatsen; 

 bereidheid gemeente en huurdersorganisatie in pilot te betrekken;  

 voeren van gesprekken met stakeholders op basis van de transparantietool; 

 terugkoppelen volgens vast format hoe de gesprekken zijn verlopen met de stakeholders; 

 optreden als ‘ambassadeur’ van de transparantietool; 

 gezamenlijk opstellen van een protocol; 

 indien in dezelfde periode prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente gepland zijn, 

wordt gekeken of afstemming tussen beide trajecten mogelijk is. 

 

Wat hebben u en uw corporatie eraan? 

 Corporaties die deelnemen aan de pilot kunnen nog invloed uitoefenen op de functionaliteiten 

van het model; 

 corporaties die nu al het gesprek aan willen gaan met stakeholders krijgen hier ondersteuning 

bij en hoeven nu zelf geen adviesbureau in te huren; 

 corporaties krijgen inhoudelijke ondersteuning als voorbereiding op de gesprekken; 

 corporaties krijgen inhoudelijke ondersteuning tijdens de gesprekken; 

 corporaties krijgen beschikking over een tool die nu al bruikbaar is in de beleidscyclus. 

 

Belangstelling? 

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact op met Pieter van Hulten. Op basis van de 

aanmeldingen selecteren we een beperkt aantal corporaties die deel gaan nemen aan de pilot. Bij de 

selectie kijken we naar de grootte van de corporaties en de spreiding over het land. De selectie is eind 

februari afgerond, dan start ook het project. 

 

Contactgegevens: 

Pieter van Hulten (Aedes), p.vanhulten@aedes.nl, 06 53403524 
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