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1.  Aanleiding en doelstelling 
 

In haar programma Kiezen en legitimeren heeft Futura zich tot doel gesteld kennis te (laten) 
ontwikkelen om proactief op de snel veranderende context te kunnen inspelen en bestuurlijke keuzes 
op een moderne manier te legitimeren. In het kader van dit programma is opdracht verleend aan het 
Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming (CBMO) om in een onderzoek de 
volgende centrale vraagstellingen te adresseren: 

1. In hoeverre is de corporatievorm (inclusief de manier waarop corporaties nu samenwerken met 
andere organisaties) een adequate vorm om effectief én gelegitimeerd te opereren?  

2. Welke effectieve en legitieme alternatieve organisatievormen passen in theorie bij lokale 
meervoudige maatschappelijke vraagstukken? Welke goede voorbeelden zijn er in het Futura-
werkgebied of daarbuiten? 

3. Welke besturingsmodellen en sturingsprincipes horen bij die alternatieve organisatievormen en 
hoe verhouden die modellen en principes zich tot de huidige praktijk? 

4. Kunnen deze alternatieve organisatievormen rekenen op voldoende maatschappelijke en politieke 
steun en leveren ze op wat ze op moeten leveren voor het brede palet aan belanghebbenden? 

Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. C. van Montfort, bijzonder hoogleraar goed bestuur bij 
publiek-private arrangementen aan de Universiteit van Tilburg. Verder nemen prof. dr. M.J.W. van 
Twist, hoogleraar bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en 
Mag. phil. P.M. Karré, senior-onderzoeker aan de NSOB, deel aan het onderzoek. 

 

2. Inleiding: mooie landschappen en donkere wolken aan de horizon 

Ongeveer een jaar geleden begonnen we aan dit onderzoek vanuit de vraag hoe door de Futura 
woningcorporaties invulling kan worden gegeven aan maatschappelijk ondernemerschap tegen de 
achtergrond van een sterk veranderende maatschappelijke context. Bij het verwoorden van die 
veranderende context sloten we aan bij de formulering die Futura had gekozen in haar programma 
Kiezen en legitimeren: 

“De context waarin volkshuisvesters opereren wijzigt. Niet een beetje, maar sterk. En niet 
binnen één sfeer of domein. Grenzen vervagen en de dynamiek tussen de verschillende 
maatschappelijke domeinen neemt toe. Het vraagstuk van een nieuwe positionering van de 
corporatie als maatschappelijk ondernemer, in een steeds breder taakveld opererend, is dan 
ook bijzonder actueel. Kennis ontwikkelen om proactief op de snel veranderende context te 
kunnen inspelen en bestuurlijke keuzes op een moderne manier te legitimeren, dát zijn de 
doelen van het programma Kiezen en legitimeren.” 

 
Nu, ongeveer een jaar later blijkt dat de context inderdaad snel verandert. De grensvervaging en 
dynamiek waarover het in het bovenstaande citaat gaat zijn er nog steeds, maar daarnaast is de 
context ook op een heel andere manier en veel sneller veranderd dan destijds werd voorzien: 

- De financiële crisis beperkt de handelingsruimte van de corporaties en noopt tot nog meer 
voorzichtigheid bij risicovolle investeringen. 
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- Het besluit van de Europese commissie ten aanzien van staatssteun aan woningcorporaties, 
dwingt tot het bestemmen van een minimumpercentage van het woningbestand voor verhuur 
aan lage inkomens (corporaties moeten minimaal 90% van hun voorraad verhuren aan 
huishoudens met een inkomen onder de € 33.000,-) . 

- Het corporatiestelsel zal ingrijpend worden gewijzigd waarbij toezicht en regulering sterker 
zullen worden aangezet (Aanpassing Woningwet, BBSH, brief van minister Van der Laan d.d. 
12 juni 2009). Hoe een en ander er precies uit gaat zien hangt af van het nog te voeren 
parlementaire debat. 

- De waarstijging van het vastgoed vlakt af. 
- Daarnaast hangt ‘een greep in de reserves’ van de woningcorporaties door het kabinet nog in 

de lucht. 
- Daarnaast worden allianties en multifunctionele accommodaties steeds kritischer onder de 

loep genomen. Er ontstaan her en der twijfels aan de meerwaarde, effectiviteit en de vraag of 
de baten wel opwegen tegen de kosten (o.a. afstemming en overleg). 

 
Al met al een veranderende context die vooral duidt op minder financiële ruimte en handelingsruimte, 
meer regulering en meer prioriteit voor de oorspronkelijke doelgroep. Deze ontwikkelingen bij elkaar 
genomen creëren een sfeer die het best is te karakteriseren als ‘krimp’. We noemen het hier 
nadrukkelijk geen ‘crisis’ maar ‘krimp’ omdat de ontwikkelingen wel degelijk ook nieuwe kansen 
bieden. De ‘krim’at neemt niet weg dat ook de hiervoor genoemde ontwikkelingen naar meer 
grensvervaging en geïntegreerde dienstverlening (zorg, wonen, welzijn) gewoon doorgaan.  
  
Met name de heroverwegingen als ook de aankomende nieuwe wet- en regelgeving hangen nog 
boven de markt en het is niet duidelijk hoe en wanneer zij hun beslag krijgen. Maar de urgentie en de 
realiteit van de problematiek dringen zich in snel tempo op aan de corporaties. Dat betekent dat 
ambities en oplossingsrichtingen die een half jaar geleden toen we onze interviewronde hielden nog 
enthousiast omarmd werden nu worden heroverwogen. 

Een wezenlijk kenmerk van maatschappelijk ondernemerschap is het telkens weer inspelen op nieuwe 
vragen, kansen en contexten vanuit een meervoudige taakopdracht. Met andere woorden: 
maatschappelijke ondernemingen willen per definitie veel uiteenlopende dingen tegelijkertijd.   Dat 
maakt de sturings- en legitimeringsvraag bij maatschappelijke ondernemingen ook ten principale al tot 
zo’n complexe vraag. De op het eerste oog haaks op elkaar staande ontwikkelingen – grensvervaging 
in combinatie met financiële krimp - maken de sturings- en legitimeringsvragen voor de 
woningcorporaties nog complexer dan ze al zijn.  
Daar komt als derde complicerende factor bij dat de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke context 
waarin de corporaties opereren op dit moment uiterst instabiel is en moeilijk voorspelbaar.  
 
De uitdaging is om maatschappelijk ondernemerschap vorm te geven in onzekere tijden waarin zowel 
sprake is van  krimp als van grensvervaging, ofwel een tijdgewricht waarin zowel innovatie en 
vernieuwing worden gevraagd, maar tegelijkertijd ook strakkere prioritering, bezuinigingen en 
efficiencyslagen.  
 
De Futura-corporaties willen zich ook de komende tijd blijven manifesteren als maatschappelijke 
ondernemingen. Zij willen blijven opereren als aanjager van nieuwe innovatieve concepten, als 
regisseur in de wijk en huisvester van sociaal en economisch zwakke groepen. Dat doen ze vanuit 
strategische keuzen en om aan wensen en verwachtingen vanuit de samenleving en de politiek 
tegemoet te komen. Maar diezelfde samenleving en politiek vragen tegelijkertijd ook steeds 
nadrukkelijker om bescheidenheid, gematigdheid (in salarissen, in risicovolle ondernemingen) en een 
duidelijk profiel (van en voor wie zijn de corporaties er en wat mogen we verwachten). 
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De komende jaren worden dus spannend omdat aan krimp én innovatie, aan investeren én bezuinigen, 
aan verantwoorden én experimenteren en aan duurzaamheid én flexibiliteit vormgegeven moet 
worden.  
 
De in deze rapportage gepresenteerde bevindingen schetsen een beeld van hoe de Futura-
corporaties naar de wereld en vooral naar hun maatschappelijke activiteiten keken, voordat deze 
heroriëntatie was gestart. Het is dus in zekere zin een ‘verhaal van gisteren’ dat wij in deze rapportage 
schetsen. Dat betekent naar onze mening niet dat de informatie die we begin dit jaar bij de corporaties 
op hebben kunnen doen, nu geen waarde of nut meer heeft. Sterker nog: voor ons onderzoek is het 
uitermate relevant de reacties van bestuurders en toezichthouders op wijzigende omstandigheden te 
kunnen volgen. Het onderzoek biedt als het ware een nulmeting vlak voor de ingrijpende wijzigingen in 
het beleid, de wet- en regelgeving begonnen door te werken. 
 
Dat neemt niet weg dat de Futura-corporaties inmiddels volop bezig zijn met de herbezinning op hun 
ambities en met de vraag hoe maatschappelijk ondernemerschap in tijden van krimp1

Bij onze rondgang langs de vijf Futura-corporaties in de periode eind februari – begin april 2010 
hebben wij in gesprekken met bestuurders, toezichthouders en projectleiders alsook in de 
bestudeerde documenten (jaarverslagen, strategische beleidsplannen) veel enthousiasme bespeurd 
over maatschappelijke initiatieven die men naast de traditionele kernactiviteiten ontplooit. 

 moet worden 
vormgegeven.  

• Kijk bijvoorbeeld naar het multifunctionele gebouw dat op het snijvlak staat van drie buurten en waarin onderwijs, 
zorg, maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg, kinderopvang op een vruchtbare manier samenkomen op in een 
aansprekend gebouw. 

• Of denk aan de jaren ’60 wijk midden in een stad, waar verschillende groepen lang langs elkaar heen leefden.. Door 
de inzet van een projectleider van een corporatie, die verbindingen creëert tussen de verschillende groepen in de wijk 
en oppakt wat andere hulpverleners veel te lang hebben laten liggen, lijkt het tij gekeerd en zit de wijk in de lift.  

• Ook het voorbeeld van de  interculturele kookbijeenkomsten die door een van de corporaties werden georganiseerd 
straalt hoop en energie uit. Buurtbewoners leerden onder het genot van verschillende nationale gerechten hun buren 
en hun cultuur beter kennen en kwamen er achter dat het ook leuk kan zijn om in een multiculturele omgeving te 
wonen.  

• Ook een andere Futura-corporatie ondersteunt initiatieven die uit de wijken en buurten zelf komen. Op deze manier 
wordt eigen initiatief niet alleen beloond, maar ook aangemoedigd; voelen buurtbewoners zich niet alleen serieus 
genomen, maar zien zij ook dat een verbetering van de leefbaarheid in hun omgeving bij hen zelf begint. In deze 
geest heeft deze corporatie meegewerkt aan het grote broer-project van de Marokkaanse gemeenschap. 

• En last maar zeker niet least is de virtuele makelaar te noemen, die, opgericht door een corporatie in samenwerking 
met een aantal andere maatschappelijke partijen, hulpzoekenden en hulpverleners op een laagdrempelige manier bij 
elkaar brengt. Ook hier gaat het om empowerment en het faciliteren van initiatieven uit de buurt. 

Leeswijzer 

De volgende paragraaf bevat een korte samenvatting van de achtergrond van het onderzoeksproject 
en plaatst de reeds ondernomen stappen in de bredere context van het project dat een geplande 
looptijd heeft van 3 jaar (einddatum 30-09-2012).  

In paragraaf  3 beschrijven wij het theoretisch raamwerk dat is gebruikt om de maatschappelijke 
activiteiten van de Futura-corporaties te bestuderen en dat ook bruikbaar is om de discussie over de 
toekomstige maatschappelijke koers van de corporaties te structureren.  
                                                 
1 Volkshuisvesters lezen het woord krimp meestal demografisch, maar hier gaat het zoals gezegd om 
economische krimp en om ‘krimp’ in de betekenis van ‘minder handelingsruimte’.  



 5 

In paragraaf 4 schetsen wij een aantal eerste bevindingen en resultaten uit ons onderzoek. We willen 
hier, wellicht ten overvloede, nog eens benadrukken dat het om een tussenstand gaat die de situatie 
en opvattingen van ongeveer een half jaar geleden weergeeft. In het vervolg van het project zal 
ondermeer worden nagegaan welke implicaties de veranderende situatie heeft voor de ambities 
(sturingsvragen), legitimatie en organisatie van de Futura-corporaties.  

Paragraaf 5 bevat onze conclusies. Ook doen wij een voorstel voor de invulling van de geplande 
werkconferentie en de invulling van het volgende jaar in het onderzoeksprogramma. 

 

3. Probleemstelling 

We hanteren in het onderzoek het Public value management model van de Amerikaan Mark Moore 
(zie afbeelding 1)2

 

. Public value behelst zowel waarde voor het individu (de klant, huurder, bewoner) 
als waarde voor de maatschappij als geheel (het collectief, in de volkshuisvesting veelal 
gedifferentieerd naar ruimtelijke schaalniveaus - dus de buurt, de wijk, de stad, de regio). Het begrip 
public value kan worden vertaald met ‘maatschappelijke meerwaarde’ of ‘maatschappelijk presteren’. 

Het model komt er kort gezegd op neer dat het management van public value vereist dat drie zaken in 
hun onderlinge samenhang worden bezien:  

(1) een duidelijke missie, ofwel public value proposition; 
(2) legitimiteit van en steun voor het handelen van de organisatie en  
(3) goede randvoorwaarden in termen van een adequate organisatie en de goede mensen 

(operational capabilities). 
Als een van de drie variabelen verandert zal dat (moeten) doorwerken naar de andere twee. Zo zal 
bijvoorbeeld een verandering in de missie en de koers van de organisatie leiden tot nieuwe eisen ten 
aanzien van de organisatie en de werknemers. Een andersom zullen de aanwezige ‘operational 
capabilities’ heel bepalend zijn voor wat er op strategisch niveau op een bepaald moment nodig is.  
 
Als het beleid, het maatschappelijk klimaat of de economische omstandigheden veranderen zal dat 
ook gevolgen hebben voor het (strategisch) sturen en managen van maatschappelijke prestaties (het 
‘public value management’). Het aardige aan het model van Moore is dat het heel duidelijk maakt dat 
alleen het veranderen van de strategische koers niet voldoende is om ‘mee te bewegen’ met 
veranderende omstandigheden, maar dat het noodzakelijk is om tegelijkertijd op zoek te gaan naar 
passende nieuwe vormen van legitimering en bronnen van steun, en een aanpassing van de 
‘operational capabilities’. Het model van Moore laat ook zien dat sturingsvragen, legitimiteitsvragen en 
organisatievragen sterk met elkaar samenhangen en ook in onderling verband moeten worden bezien 
bij het managen van maatschappelijke ondernemingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Zie: CBMO-Futura, Projectplan ‘Besturen van meervoudigheid. Plan voor een meerjaren-
onderzoeksproject’, Jan Kammeijer en Anita Hendriks, in samenwerking met Cor van Montfort, 14 juli 
2009. 



 6 

Afbeelding 1: De strategische driehoek van Mark Moore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De interviews die we het afgelopen jaar hebben gehouden met bestuurders, toezichthouders en 
projectleiders bij de Futura-corporaties waren gemodelleerd langs de lijnen van het  public value 
management model: 
 
Public value. 
1A. Welke strategische keuzes voor welke public value, ofwel maatschappelijke meerwaarde hebben 
de Futura-corporaties in de afgelopen jaren gemaakt? 
1B. Welke public value ofwel maatschappelijke meerwaarde hebben de Futura-corporaties in de 
afgelopen jaren gecreëerd? 
 
Operational capabilities 
1C. Welke organisatievormen zijn gekozen om de maatschappelijke ambities concreet vorm te geven? 
1D. Welke knelpunten ervaren actoren bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde?  

Aandachtspunten die we bij 1C en 1D op voorhand op basis van voorgesprekken en literatuuranalyse in 
gedachten hadden waren: 
a. invulling van maatschappelijk ondernemerschap 
b. omgaan met meervoudigheid én het maken van keuzes daarin (welk profiel kiest de betreffende 

organisatie gezien de ‘public value’ die men wil creëren) 
c. denken vanuit relaties  
d. de combinatie van kleinschaligheid en grootschaligheid 
e. governance: 

- omgaan met bedrijfsmatige en financiële risico’s 
- betrekken van stakeholders 
- invulling van financieel toezicht en toezicht op prestaties 

Tijdens de interviews kwamen ook andere punten aan de orde zoals de interne organisatie of de relatie met 
de gemeente. 

 
Legitimatie en steun 
1E. Zorgen de activiteiten die de onderzochte organisaties ontplooien en de resultaten die zij boeken 
ook voor een groot/groter draagvlak onder de belanghebbenden?  

Operational 
Capabilities 

Public Value 

Legitimacy 
& Support 
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1F. Welke argumenten spelen daarin een doorslaggevende rol: risicobenadering, financiën, efficieny 
etc. of kwalitatieve grootheden als tevredenheid (van wie: huurders, alle bewoners van een gebied, 
gemeente, bredere groep partners en belanghouders etc.)? 
1G. Bij welke actoren zoeken en vinden de besturen van Futura-corporaties steun en goedkeuring 
(ofwel legitimiteit)? 
 
De gegevens om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij de afgelopen maanden verzameld 
door bestudering van relevante documenten (zoals jaarverslagen, strategisch, business en 
beleidsplannen) en een reeks interviews. Per Futura-corporatie hebben wij gesproken met een 
vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht en de 
projectleider van het project dat de betreffende corporatie zelf aanwees als meest succesvol3

 

.  

In het vervolg van het onderzoeksprogramma gaan we na hoe de drie kernelementen van public value 
management veranderen als gevolg van gewijzigde politieke en financiële verhoudingen én wat dat 
concreet betekent voor de corporaties als maatschappelijke onderneming. We zagen hierboven dat 
maatschappelijke ondernemingen de veelheid aan duw- en trekkrachten kenmerkend is voor 
maatschappelijke ondernemingen. Maatschappelijke ondernemingen hebben daarmee dus ook altijd 
te maken met een meervoudige maar vaak ook relatief onvoorspelbare en onstabiele context waarin 
doelstellingen voortdurend moeten worden aangepast, nieuwe gelegenheidscoalities worden gesloten 
en nieuwe partners moeten worden gezocht. Dat geldt dus ook voor de Futura-corporaties die als 
maatschappelijke ondernemingen opereren in een instabiele en onvoorspelbare context waarin ‘krimp’ 
en ‘grensvervaging’ de trefwoorden zijn. De onvoorspelbaarheid en instabiliteit die al in deze 
ontwikkelingen ligt besloten wordt nog eens versterkt door de huidige instabiele politieke 
verhoudingen.  
 
 
4. Presentatie bevindingen 
 
In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen tot nu en modelleren die naar de drie onderdelen uit 
het public value management model. Het geheel geeft naar ons idee een representatief beeld van het 
type corporatie dat de Futura-corporaties willen zijn, welke keuzes ze maken en hoe zij zich als 
maatschappelijke ondernemingen aan de buitenwereld presenteren aan de hand van concrete 
projecten en initiatieven. Het onderzoek geeft geen kwantitatief beeld van aantallen projecten, 
effectiviteitsmetingen of tevredenheidsscores. De keuze voor de kwalitatieve benadering had niet 
alleen te maken met beschikbare tijd, maar was ook een bewuste keuze omdat het in dit stadium van 
het project vooral van belang is om grip te krijgen op wat bestuurders, toezichthouders en 
projectleiders zélf in hun dagelijks handelen belangrijk vinden aan, en als knelpunt ervaren bij 
maatschappelijk ondernemerschap.  
 
 
 
 

                                                 
3 Zie de bijlage voor een overzicht van bestudeerde documenten als ook een overzicht van 
geïnterviewde personen en de tijdens de interviews gehanteerde aandachtspuntenlijst. Naast 
publicaties van de Futura-corporaties zelf, hebben we ook kennis genomen van rapporten die door 
diverse externe adviseurs zijn vervaardigd over de Futura-corporaties en hun maatschappelijk 
functioneren. We hebben de schriftelijke informatie gebruikt voor de analyse en voorafgaande aan de 
interviews om ons een goed beeld te kunnen vormen over de specifieke situatie van elke Futura-
corporatie. 
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4.1 Maatschappelijke meerwaarde (public value) 

We maken een onderscheid tussen geformuleerde meerwaarde (1A) en gecreëerde meerwaarde (1B). 

De Futura-corporaties zijn niet alleen maar van het stenen stapelen en het beheren van 
(maatschappelijk) vastgoed. Zij hebben allemaal grote maatschappelijke ambities en willen ook iets 
betekenen voor de ontwikkeling van wijken en buurten. Een van de geïnterviewde directeuren vertelde 
ons: “Je kunt niet alleen geld in gebouwen stoppen, als je niet ook iets doet aan de status van de 
bewoners.”4

Een andere corporatie schrijft het volgende hierover in haar Ondernemingsplan 2010-2014: “Rekening 
houdend met onze financiële reikwijdte vinden wij dat het echte vermogen in de wijken zit. Wij zijn er 
(…) namelijk niet enkel en alleen om huizen te bouwen en te verhuren. Vrijwel alle keuzes die wij 
maken gaan over mensen en dat wat je voor hen wilt betekenen. En wij willen graag veel voor de 
mensen in de wijken betekenen.”

.  

5

Dit slaat neer in vrij brede missies, waarin naast de behartiging van de individuele belangen van 
huurders, ook het collectieve belang van de bewoners van wijken en buurten centraal staat. Deze 
benadering komt bijvoorbeeld naar voren in de missie van een van de Futura-partners: “We 
versterken de positie van onze wijken en buurten en het perspectief van onze bewoners. Wij 
handelen en inspireren om mee te doen. We verbinden bewoners en maatschappelijke partners tot 
resultaatgericht aanpakken in Roosendaal en Breda en de kleine kernen in de directe omgeving. Dit is 
nodig om de ontwikkeling van wijken, diensten en andere maatschappelijke prestaties te versnellen.”

 Dit houdt volgens de betreffende organisatie in dat je als corporatie 
initiatieven moet nemen op het gebied van leefbaarheid, het bevorderen van actief burgerschap, het 
verhogen van de maatschappelijke participatie, het sluiten van vitale coalities en de ontwikkeling van 
maatschappelijk vastgoed. Dit alles gericht op het versterken van de sociale infrastructuur in de wijken. 
Ook andere Futura-corporaties ontplooien, zo blijkt uit de bestudeerde stukken en de interviews, 
vergelijkbare brede initiatieven, waarin de ontwikkeling van de wijk en de buurt en niet zo zeer de 
huurder centraal staat.  

6

Deze brede oriëntatie betekent trouwens niet dat de Futura-corporaties alles zelf willen doen. Zij willen, 
zoals ook blijkt uit bovenstaand citaat, vooral aanjagers zijn, die er voor zorgen dat ontwikkelingen van 
de grond komen. Zij nemen initiatief, maar willen het liefst niet alle verantwoordelijkheid zelf moeten 
dragen. Een directeur vertelde ons: “Wij kunnen niet zelf alles oplossen, maar er wel voor zorgen dat 
er iets gebeurt.”

  

7 Daarbij willen de corporaties expliciet geen “suikeroom”8 of “pinautomaat”9 zijn, ook 
al worden zij door de buitenwereld vaak als zodanig beschouwd. Andere gesprekspartners beschrijven 
de corporatie als een club van “dromers”10 (waarbij deze dromen soms nog onvoldoende 
geoperationaliseerd zijn in geld en organisatie) of als een “lab”11

De brede missies en de daarmee gepaard gaande verbreding van activiteiten zouden opgevat kunnen 
worden als een strategische heroriëntering en een overgang van een huurdergerichte naar een meer 
wijkgerichte manier van werken. De geïnterviewden waren het echter niet eens met deze lezing. 

, dat bezig is maatschappelijke 
vraagstukken te ontleden en met creatieve oplossingen te experimenteren. 

                                                 
4 Respondent B2 
5 Onderzoeksdocument A1 
6 Onderzoeksdocument B1, accentuatie in het origineel. 
7 Respondent D2 
8 Respondent B3 
9 Respondent D3 
10 Respondent A3 
11 Respondent C3 
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Volgens hen zijn maatschappelijke activiteiten altijd onlosmakelijk verbonden met de klassieke 
emancipatiedoelstelling die de corporaties eigen is, sinds zij eind 19e eeuw op zijn gericht door 
particulier initiatief. Een directeur die wij interviewden, formuleerde het als volgt: “Als corporatie moet 
je proberen er aan bij te dragen dat mensen gelukkig zijn en geëmancipeerd raken. Huisvesting is 
geen doel op zich, maar een middel om dit doel te bereiken. Corporaties waren altijd al 
maatschappelijk actief, dat is niets nieuws, maar hoort er gewoon bij.”12

De wijkgerichte benadering betekent in de praktijk ook dat corporaties in het gat springen dat andere 
maatschappelijke organisaties laten vallen, als dat in hun ogen bijdraagt aan sociale stijging en het 
bieden van perspectief aan mensen om vooruit te komen. Maar hoe verder een corporatie zich 
verbreedt van de tamelijk concrete activiteit woonruimte bieden voor sociaal zwakkere groepen 
(waarvan de output duidelijk te meten is in termen van beschikbare woonruimte) en zich ontwikkelt tot 
maatschappelijke ondernemer in buurten en wijken, hoe ingewikkelder het wordt om vast te stellen of 
deze activiteiten succesvol zijn en wat succes eigenlijk is. Dat is lastig omdat de link tussen 
inspanning en gevolg niet meer eenduidig en makkelijk te maken is. Een van de geïnterviewde 
projectleiders zei hierover: “Een corporatie is een linking pin, die mensen en initiatieven verbindt. Wij 
willen zaken aanjagen die andere partijen dan overnemen. Wat deze rol precies oplevert, is moeilijk te 
zeggen. Het blijft een zoektocht, waarbij resultaten niet strak vastgelegd kunnen worden.”

 Men is dus niet per se bezig 
met iets nieuws, maar met een moderne invulling van de klassieke taak van woningcorporaties. 

13

Er wordt inmiddels wel op verschillende manieren geprobeerd om de outcome van de 
maatschappelijke activiteiten beter inzichtelijk te maken. Zo werkt men bijvoorbeeld met 
leefbaarheidsmonitors. Gevoelsmatig zijn alle geïnterviewde corporatiedirecteuren en toezichthouders 
er trouwens wel van overtuigd dat hun maatschappelijke activiteiten in elk geval ook meerwaarde 
hebben voor de eigen organisatie. Een toezichthouder vertelde ons: “Maatschappelijke activiteiten 
kunnen synergie en een win-win situatie creëren. Als je in de wijk investeert, stijgt immers ook de 
waarde van je vastgoed.”

 

14

Bij lang nog niet alle Futura-corporaties zijn er duidelijke kaders over wat de grenzen zijn van de 
maatschappelijke activiteiten. Een toezichthouder vertelde hierover: “Wij vinden het nog lastig de 
eigen grenzen precies af te bakenen. Wat zou je als organisatie juist wel en wat juist niet willen doen? 
Moet je alles doen wat je aan wordt gereikt of wat aan je gevraagd wordt? Wij moeten ons brede 
profiel wel blijven houden, maar zouden de eigen ambities moeten beperken. Het stellen van grenzen 
is primair de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Die moet er voor zorgen dat activiteiten binnen 
de afgesproken kaders blijven. Bij kleinere projecten werken wij veel met verantwoording achteraf. 
Maar voor een deel vindt het stellen van grenzen ook op gevoel plaats.”

 Het lijkt wel lastig te zijn dit gevoel ook hard te maken en in kwantitatieve 
termen uit te drukken. Ook in Futura-verband wordt hier wel hard aan gewerkt, zo blijkt uit een reeks 
door externe adviseurs vervaardigde rapporten waarin met verschillende methodieken geprobeerd 
wordt het maatschappelijk effect te meten van het werk van de Futura-corporaties als ook hun 
maatschappelijk profiel te beschrijven. Maar ook uit deze stukken komt naar voren dat het lastig is om 
maatschappelijk presteren ‘hard’ te maken, het gaat toch altijd voornamelijk om indrukken en 
interpretaties. 

15

                                                 
12 Respondent E2 

 Een van de geïnterviewde 
directeuren vertelde dat men nieuwe activiteiten niet toetst aan een vooraf vastgesteld normenkader, 
maar liever achteraf verantwoordt: “Als wij een misstand constateren, gaan wij daar iets aan doen. 

13 Respondent B3 
14 Respondent E1 
15 Respondent B1 
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Pas op een later moment gaan wij er bij stilstaan of dat wel zo handig was. Wij zijn rechtdoenerig. We 
beginnen met iets en kijken later wel of het werkt.”16

Of er grenzen zijn aan maatschappelijke activiteiten en waar die liggen, is een regelmatig terugkerend 
onderwerp in de discussies tussen de bestuurder(s) en de raden van toezicht. Uit onze interviews 
kwam naar voren dat de raden van toezicht daarin vaak een ander perspectief hanteren dan de 
bestuurder. Een van de toezichthouders vertelde ons: “De RvC kijkt vooral in financiële termen naar 
de verantwoordingsinformatie. Het is dan belangrijk dat alle risico’s voldoende af zijn gedekt (B4). De 
bestuurders opereren meer vanuit enthousiasme. Dat leidt trouwens niet echt tot spanningen. Soms 
wint het ene perspectief, soms het ander.”

  

17

De financiële crisis had begin 2010, ten tijde van de interviews, nog niet geleid tot het bijstellen van de 
maatschappelijke ambities van de Futura-corporaties. Ook in tijden van crisis wil men de brede 
taakopvatting handhaven, want, zoals een van de directeuren het uitdrukte, “de wijken hebben ons 
nodig.”

 Alle vijf corporaties hebben erg betrokken bestuurders die 
op maatschappelijk terrein veel willen betekenen. Dat houdt ook in dat zij soms voor de troepen 
uitlopen en afgeremd moeten worden. 

18 Uiteraard zijn ook de Futura-corporaties gedwongen te bezuinigen, maar dat doet men liever 
op het onderhoud, omdat men daar de afgelopen jaren al veel in heeft geïnvesteerd. “Voor puristen is 
dat nogal eens lastig uit te leggen,” verzekerde een van de directeuren ons, “maar de bewoners 
hebben er wel begrip voor.”19

Samenvattend komen we met betrekking de geformuleerde en gerealiseerde meerwaarde tot de 
volgende conclusies. 

 Ook uit de bestudeerde jaarverslagen blijkt dat in het algemeen de 
tevredenheid van de huurders met de kwaliteit van hun corporatie vrij groot is. 

De geformuleerde maatschappelijke meerwaarde ligt in de combinatie van huisvesting en kwaliteit van 
leven. Meer specifiek: 
• versterken van de (sociale) infrastructuur in de wijken 
• stimuleren van sociale stijging. 
• investeren in gebouwen en iets doen aan status van bewoners  
• verbeteren leefbaarheid 
• stimuleren actief burgerschap  
• streven naar maatschappelijke participatie 
• realiseren van maatschappelijk vastgoed 
 
Vier terreinen springen er volgens de geïnterviewden en de bestudeerde literatuur uit als het gaat om 
gecreeërde maatschappelijke meerwaarde : 
• Het creëren van woonruimte voor doelgroepen. 
• Aanjagen, verbinden, initiatief nemen en regisseren. Dit wordt ervaren als een ‘actieve zoektocht’  

die moeilijk in concrete, zichtbare en meetbare resultaten is te vangen. Er is een indruk of gevoel 
van ‘synergie’ en , ‘win-win’ waarbij ‘later wel wordt gekeken of het werkt’. 

• Waardestijging van vastgoed door te investeren in de veiligheid en de sociale integratie in de wijk 
• Waarborgen van de financiële continuïteit. 
 
 
 

                                                 
16 Respondent A2 
17 Respondent B1 
18 Respondent B2 
19 Respondent B2 
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4.2.  Randvoorwaarden (operational capabilities) 
 
In de gesprekken en de documenten komen ten aanzien van de ‘operational capabilities’ twee 
aspecten naar voren. Ten eerste zien we dat via slimme vormen van organiseren wordt getracht de 
mogelijkheden voor maatschappelijke ondernemerschap optimaal te benutten (1C). Daarnaast 
kwamen ook verschillende knelpunten die zich in de praktijk daarbij voordoen aan de orde (1D). 

De versterkte aandacht van de Futura-corporaties voor een wijkgerichte benadering en het aangaan 
van vitale coalities met maatschappelijke en commerciële partijen, vraagt om een nieuwe manier van 
werken van de bestaande organisatie. Men heeft nu medewerkers nodig die verbindingen kunnen 
leggen, netwerken kunnen bouwen en onderhouden. En die capaciteiten zijn nog lang niet overal in 
voldoende mate aanwezig. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat alle Futura-corporaties in de 
bestudeerde stukken vermelden hard bezig te zijn met de professionalisering van hun medewerkers. 
Ook een verbetering van de bedrijfsvoering en de verhoging van de interne kwaliteit hoort bij de 
ontwikkeling naar een echte maatschappelijke onderneming. 

De projectleiders die wij hebben gesproken, zou je als voorlopers kunnen zien van dit nieuwe 
professionalisme, dat bij grote delen van de organisatie nog lijkt te ontbreken. Een van de 
projectleiders vertelde ons: “Onze back-office is helaas nog niet goed op ingericht om vernieuwend 
werk over de grenzen van de eigen organisatie heen te faciliteren. Er is sprake van verkokering en 
bureaucratische structuren zitten de nieuwe wijkaanpak ook vaak nog in de weg.”20 En een ander 
stelde: “Binnenshuis wordt mijn afdeling soms nog wel de knip-en-plak afdeling genoemd, omdat we 
vooral met leuke en creatieve activiteiten bezig zijn. Andere afdelingen hebben minder vaak 
werkzaamheden die zo direct een positieve uitstraling hebben.”21 Een toezichthouder vertelde: “Een 
belangrijk aandachtspunt en ook een knelpunt betreft het goed borgen van de maatschappelijke 
activiteiten binnen de organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen en het beheer van woningen zijn 
toch twee heel andere werelden en vragen verschillende aansturingsvereisten.”22

Naast het ontwikkelen van nieuwe professionaliteiten, vonden onze gesprekspartners dat ook nieuwe 
vormen van intern en extern organiseren nodig zijn. Een aantal van de Futura-corporaties is daarom 
de afgelopen jaren gefuseerd. Een toezichthouder vertelde ons wat het doel was van deze stap: “De 
fusie had vooral schaalvergroting tot doel. Dat was niet alleen nodig voor de maatschappelijke 
activiteiten, maar ook om tot een professionaliseringsslag te komen.”

 

23

Enkele gesprekspartners waren ook van mening dat de huidige structuur de ambities van de 
corporaties onnodig beperkt. Een directeur zei hierover: “De toegelaten instellingen, de corporaties, 
komen als gevolg van Europees beleid en bezuinigingen van het kabinet in een hoek te zitten waar je 
niet wilt zitten, ze worden gemarginaliseerd. Verder wordt door de huidige toezichtstructuur het 
ondernemerschap weggedrukt. Het back to basics-denken is geen alternatief voor de noodzakelijke 
verbindingen en het wegbezuinigde welzijnswerk. Als corporatie kun jij je niet terugtrekken op je 
kernactiviteiten: wie pakt anders de problemen aan in de wijk? Nieuwe organisatievormen zijn 
nodig.”

 Uiteraard is in de bestudeerde 
jaarverslagen van de betreffende corporaties volop aandacht voor de fusies en het laten slagen 
daarvan. 

24

                                                 
20 Respondent B3 

 

21 Respondent C3 
22 Respondent E1 
23 Respondent C1 
24 Respondent A2 



 12 

Tot slot werd vooral de relatie met de politiek als spanningsvol ervaren. Deze wordt als onbetrouwbaar, 
onwetend en bedreigend gezien. Zo vertelde een directeur: “Wij hebben last van het bestaan van te 
veel functionele regels en het eindeloze overleg dat deze met zich meebrengen. Meerwaarde creëer 
je juist als je regels doorbreekt. Ik vind het vervelend dat Den Haag denkt met regels te kunnen sturen. 
Ik begrijp wel dat er regels moeten zijn, maar probeer creatief binnen de regels naar oplossingen te 
zoeken. Het is wel een beetje wheelen en dealen.”25 Ook een van de geïnterviewde toezichthouders 
beschreef “de verstikkende wet- en regelgeving”26 als het grootste probleem van de corporaties op dit 
moment en een ander verzuchtte: “Onze grootste bedreiging komt uit Den Haag. De politiek aast op 
het geld van de corporaties en wil onze vrijheid inperken. Maar centrale regie van de overheid over 
corporaties zie ik echt niet zitten.”27

De financiële en economische crisis kwam in de gesprekken, als ook in de bestudeerde documenten, 
vooral nog zijdelings aan de orde, als donkere wolk aan de horizon (zie ook 4.1). In de bestudeerde 
jaarverslagen wordt wel melding gemaakt van het feit dat  het huidige economische klimaat het in 
toenemende mate noodzakelijk maakt om investeringscapaciteit te bundelen, risico’s te spreiden en 
een efficiënte inzet van mensen en middelen te organiseren. Inmiddels zijn deze uitdagingen nog 
prangender geworden (zie ook paragraaf 2 van deze notitie). 

 

 
Samenvattend zien we dat fusies en het aangaan van vitale coalities (al dan niet geformaliseerd  
in bijvoorbeeld ontwikkelingsmaatschappijen of wijkondernemingen) als de voornaamste 
organisatorische instrumenten worden genoemd waarmee inhoud wordt gegeven aan maatschappelijk 
ondernemerschap. 
 
Daarnaast kwamen talloze knelpunten (ook wel ‘uitdagingen’) naar voren: de capaciteiten en mate van 
professionaliteit van de eigen medewerkers die niet voldoende zijn toegesneden op maatschappelijk 
ondernemerschap, de interne bureaucratie en verkokering, de dominantie van de ‘fysieke afdeling’ 
boven de ‘sociale afdeling’ en de grote verscheidenheid aan werkzaamheden die van een corporatie  
worden verlangd (van sociale wijkontwikkeling tot vastgoedbeheer). Maar ook extern werden 
knelpunten geconstateerd: verstikkende regelgeving in het huidige corporatiestelsel, de rol van 
Europa die vooral als beperkend wordt gezien, de toezichtstructuur die ondernemerschap belemmert 
en de ‘onwetende, onbetrouwbare’ politiek. Bij dat laatste was overigens wel een duidelijk onderscheid 
merkbaar tussen de lokale politiek die vaak ook als partner werd afgeschilderd en de landelijke politiek 
waarover in vrijwel uitsluitend negatieve termen werd gesproken. 
 
4.3 Legitimatie en steun (legitimation & support) 

Het onderdeel ‘legitimatie en steun’ blijkt in de praktijk op drie manieren aan de orde te zijn:  
• legitimatie en steun door draagvlak en samenwerking (1E); 
• legitimatie en steun door ‘overtuigen’, dat wil zeggen door bepaalde argumenten naar voren te 

brengen (1F) 
• legitimatie en steun door bepaalde doelgroepen te bedienen of bij de besluitvorming te betrekken 

(1G) 
 
Bij veel van de corporaties die wij gesproken hebben bestaat het gevoel dat de meer klassieke 
vormen van stakeholderdialogen en –conferenties vandaag de dag niet meer voldoen als bron van 

                                                 
25 Respondent D2 
26 Respondent C1 
27 Respondent B1 



 13 

legitimatie. Men is dan ook druk op zoek naar nieuwe vormen van belanghebbendeninvloed, die 
verder gaan dan alleen de eigen huurders op gezette momenten laten meepraten over de koers van 
de corporatie. Er zijn initiatieven die er op gericht zijn om bij nieuwe projecten de huurder en de 
wijkbewoner meer aan de voorkant te betrekken. Een corporatiedirecteur vertelde hierover: “Wij willen 
ook de individuele burger meer betrekken bij wat wij doen. In het verleden hebben wij vooral 
aanbodgericht geopereerd. Nu willen wij de gebruiker laten meepraten over projecten en via 
bewonersoverleggen. En wij willen de burger laten meedoen door maatschappelijke activering, actief 
burgerschap en comakership, waardoor nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan tussen professionals 
en burgers.”28

Een andere bron van legitimatie ontlenen de Futura-corporaties aan hun hybride positie op het snijvlak 
van overheid en markt. Zij gaan zowel allianties, vitale coalities en andere samenwerkingsverbanden 
aan met andere maatschappelijke organisaties (zoals welzijnsorganisaties, zorginstellingen en 
scholen), maar ook steeds vaker met private partijen. Een van de directeuren vertelde hierover: “Er 
moeten private middelen naar de samenwerking in de wijk gebracht worden en voorzieningen in de 
wijk moeten op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier worden gerund. Als je dat niet doet, loop 
je het risico dat je de publieke armoede de wijk indraagt. Ook een franchiseformule, noem het maar 
het McDonald’s-model, behoort tot de mogelijkheden, en ook bijvoorbeeld een joint venture met 
andere partijen.”

  

29

Samenwerking met andere publieke, private en hybride partijen kent echter ook haar dilemma’s en 
spanningen. Zo zijn bijvoorbeeld overheden in de praktijk vaak lastige samenwerkingspartners. Een 
projectleider vertelde ons het volgende over: “Soms komt het tot spanningen met lokale overheden als 
die andere prioriteiten hebben of het gevoel dat wij hun taken proberen over te nemen. Deze 
spanningen proberen wij weg te nemen door ons bewust bescheiden op te stellen. Zo worden 
successen altijd gedeeld.”

  

30 Een andere projectleider vertelde over de spanningen die waren ontstaan 
met de plaatselijke welzijnsorganisatie, omdat men taken oppikte die deze juist had laten liggen. Ook 
binnen de corporaties zelf kan de toegenomen aandacht voor samenwerking tot spanningen leiden 
omdat botsende sturingsprikkels bij elkaar komen. Een directeur vertelde hierover: “Samenwerking 
met externe partners brengt wel dilemma’s met zich mee op het niveau van het middenmanagement. 
De mensen daar krijgen nu verschillende prikkels: zij moeten allerlei partijen in de wijk met elkaar 
verbinden, maar worden tegelijkertijd aangestuurd door de eigen organisatie. De gezamenlijke opgave 
kan botsen met de eigen organisatiedoelen.”31

Samenwerking maakt een goede onderlinge afstemming noodzakelijk, maar lang niet altijd wijzen de 
neuzen vanaf het begin al dezelfde kant op. Een projectleider vertelde: “Nu moeten de verschillende 
partijen nog samen aan de slag om te bepalen wat de meerwaarde van de coöperatie kan zijn voor de 
samenleving. Zien wij een langdurige samenwerking of het realiseren van fysieke projecten al als 
succes of is meer nodig? Er gaat op dit moment nog veel tijd zitten in het maken van een 
productcatalogus en in onderlinge afstemming. Het doorvertalen naar praktisch handelen, gebeurt nog 
te weinig. Daarmee is het effect voor de klant nog onzeker. De vraag rijst of samenwerken effectiever 
is dan het periodiek aanbesteden van diensten.”

  

32

Een van de onderzochte corporaties hanteert als strategie om met de spanningen van samenwerking 
om te gaan door wederzijdse verantwoordelijkheden te creëren. Dat voorkomt dat partijen zich tegen 

  

                                                 
28 Respondent A2 
29 Respondent A2 
30 Respondent C3 
31 Respondent A2 
32 Respondent A3 
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elkaar richten of weglopen. Ook probeert men geen verantwoordelijkheid van anderen over te nemen, 
als daar niet ook bevoegdheden aan vastzitten. Door de crisis ziet men daar inmiddels wel scherper 
op toe.  

Samenvattend zien de corporaties een aantal problemen bij het creëren van draagvlak voor hun 
activiteiten. Zij noemden spanningen met de lokale overheden, spanning met het plaatselijke 
welzijnswerk, de tegengestelde prikkels waaraan het middenmanagement bloot is gesteld en de 
effecten van allerlei initiatieven voor de klant die onzeker zijn en soms moeilijk zichtbaar te maken zijn. 
Wat betreft het verwerven van legitimatie en steun via overtuigen en argumenteren zien we dat vooral 
bedrijfseconomische argumenten (‘het is verantwoord’) en het argument ‘als wij het niet doen doet 
niemand het en de overheid laat het liggen’ ( ‘publieke armoede’)  worden gebruikt voor 
maatschappelijk ondernemerschap. 

De derde component, het verwerven van legitimatie en steun via het bedienen of betrekken van 
stakeholders komt vaak naar voren: de eigen huurders, wijkbewoners, individuele burgers, gebruikers, 
professionals, bewonersoverleggen met bewoners, maatschappelijke organisaties (zoals 
welzijnsorganisaties, zorginstellingen en scholen), private partijen en overheden etc. Deze veelheid 
aan betrokken actoren weerspiegelt het maatschappelijke ondernemerschap. Maatschappelijke 
ondernemingen zijn immers per definitie meervoudig en zullen derhalve ook een brede groep 
belanghebbenden kennen. De komende jaren zal blijken of deze veelheid van 
belanghebbendenbetrokkenheid zich verder zal uitbreiden als gevolg van de grensvervaging of dat 
onder invloed van de krimp juist duidelijker keuzen moeten worden gemaakt in de vraag ‘(met en voor) 
wie wel en wie niet?’  

 
5. Conclusies en discussiepunten 

5.1.  Conclusies 

Op basis van de documentenanalyse en met name de interviewronde hebben wij een aantal 
conclusies getrokken over de dilemma’s en spanningsvelden die het werk kenschetsen van de Futura-
corporaties. Deze vatten wij hieronder kort samen. Vervolgens schetsen wij een aantal 
discussiepunten en doen wij een voorstel voor het programma van de werkconferentie, waarmee het 
eerste jaar van het onderzoek naar Besturen van meervoudigheid in december zal worden afgesloten. 

• Public value: De Futura-corporaties formuleren de te creëren maatschappelijke meerwaarde 
als het bijdragen aan de kwaliteit van wonen en leven. Ze zien het bieden van huisvesting aan 
te onderscheiden doelgroepen niet als einddoel maar als middel. Nader bezien onderscheiden 
de corporaties twee doelen: het versterken van de infrastructuur in wijken, waarbij veel nadruk 
wordt gelegd op de sociale infrastructuur en daarnaast willen zij bijdragen aan de sociale 
stijging van huurders en soms breder, van wijkbewoners. Ze investeren niet alleen in 
woningen en maatschappelijk vastgoed, maar proberen ook aanjager, verbinder, versneller te 
zijn bij het verbeteren van leefbaarheid en stimuleren van actief burgerschap en 
maatschappelijke participatie. Men geeft aan dat het zoeken naar en creëren van 
maatschappelijke meerwaarde een permanente zoektocht blijft. Er zijn verschillen in 
uitwerking, maar alle Futura-corporaties kiezen uiteindelijk toch voor een breed profiel, met 
sociale integratie en sociale stijging als belangrijkste doelen. Ook probeert men op te pakken 
wat anderen laten liggen. Of de beoogde maatschappelijke meerwaarde ook daadwerkelijk 
wordt gecreëerd is lastig vast te stellen. In termen van gerealiseerde gebouwen en 
ontwikkeling van de vastgoedwaarde is dat makkelijker dan wanneer het om social return on 
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investments gaat. Men geeft aan dat outcome ook niet strak (vooraf) gedefinieerd kan worden, 
terwijl die er gevoelsmatig wel is. Sommigen geven expliciet aan dat men eerst doet en later 
pas kijkt of wat men heeft gedaan ook werkt. Spanningen en dilemma’s kunnen ontstaan 
omdat er (met name door de financiële crisis) keuzes gemaakt en grenzen gesteld moeten 
worden, en ook omdat maatschappelijk ondernemerschap van corporaties soms moeilijk is uit 
te leggen omdat gedacht wordt dat dat op gespannen voet staat met wat gezien wordt als de 
traditionele maatschappelijke taak, namelijk het bieden van woonruimte voor de sociaal 
zwakkeren. 

• Legitimatie en steun: Hier zitten de Futura-corporaties in verschillende spanningsvelden die 
samenhangen met hun hybride positie. Eén van die spanningen is die tussen een 
vraaggerichte of aanbodgerichte aanpak. Vragen die dan centraal komen te staan, zijn of men 
winst en risico’s wil delen met commerciële partijen en wat de positie van de huurder is ten 
aanzien van de activiteiten die men in de wijk ontplooit. De Futura-corporaties halen hun 
legitimatie uit wijkontwikkeling en het bieden van perspectieven en ontwikkelingskansen van 
de wijkbewoners. Voor hun legitimatie zijn ze daarom afhankelijk van een breed scala van 
actoren. Dit levert in de praktijk soms spanningen op met o.a. het beleid van overheden en de 
belangen van maatschappelijke organisaties, maar ook spanningen in de interne organisatie. 
De wensen en behoeften van de individuele huurder werden minder als bron van legitimatie 
genoemd in de interviews. Dat wil overigens niet zeggen dat de huurder ook feitelijk buiten 
beeld is, alleen dat in het gesprek over maatschappelijk ondernemen en het creëren van 
public value door bestuurders en toezichthouders niet in de eerste plaats gedacht wordt aan 
huurders. 

• Randvoorwaarden: Als grootste dilemma wat de randvoorwaarden betreft werd in de  
interviewronde niet zozeer de financiële situatie genoemd, maar wel de onvoldoende op het 
ondernemerschap toegesneden professionaliteit van de huidige medewerkers. De Futura-
corporaties hebben in de ogen van de geïnterviewden medewerkers nodig, die niet alleen 
over de grenzen van de eigen organisatie heen kunnen opereren, maar die ook een aantal 
tegenstrijdige sturingsprikkels op een vruchtbare manier kunnen combineren33

o Het klassieke public management waarin de corporaties via beleidsregels en 
overheidsdoelstellingen worden aangestuurd; 

. Meer 
theoretisch geformuleerd: de corporaties combineren in de praktijk drie sturingsconcepten en 
de medewerkers moeten daarmee om kunnen gaan: 

o Het new public management waarin de Raden van Toezicht vooral op  
bedrijfseconomische indicatoren sturen en waarin de corporaties met de gemeenten 
prestatieafspraken maken; 

o Het public value management waarin de bestuurders van de corporaties vooral het 
genereren van maatschappelijke meerwaarde in wijken en buurten centraal stellen.  

Het medewerkersbestand van een corporatie zal dus een balans moeten laten zien tussen mensen 
die sterk zijn in het op een klantvriendelijke manier uitvoeren van regels, medewerkers die doel- en 
prestatiegericht werken in concrete projecten en medewerkers die creatief ondernemend en extern 
verbindend optreden.  
 

                                                 
33 Voor de overige knelpunten met betrekking tot ‘operational capabilities’ verwijzen we naar par. 4.2.  
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• Toezicht en verantwoording: Hier signaleren de geïnterviewden een spanning tussen de 
bestuurders van de Futura-corporaties die met name inzetten op het genereren van 
maatschappelijke meerwaarde, en hun toezichthouders, die de financiële resultaten van hun 
organisatie vanuit een beheersoptiek benaderen.  

• Relatie politiek – maatschappelijke onderneming: Tot slot zou het tot spanningen kunnen 
komen met de politiek omdat de Futura-corporaties in zekere zin taken overnemen die 
oorspronkelijk bij de (lokale) overheid waren belegd. In het huidige tijdsgewricht en omdat de 
overheid uit bezuinigingsoverwegingen steeds vaker een stap terug doet, worden de 
maatschappelijke activiteiten van de Futura-corporaties op lokaal niveau welwillend bejegend. 
Spanningen ontstaan vooral met de nationale politiek, die op haar beurt weer reageert op 
Europees beleid. Deze spanningen zijn met name financieel van aard. 

• Fusies en coalities: Tijdens de interviews is expliciet stilgestaan bij effecten van de fusies van 
de afgelopen jaren. Volgens de geïnterviewden zijn de naweëen van de  fusies van de 
afgelopen jaren bij geen van de corporaties een serieuze bedreiging voor maatschappelijk 
ondernemerschap hoewel een aantal corporaties wel aangaf dat de verschillende systemen 
en processen van de gefuseerde  organisaties nog niet optimaal in elkaar zijn opgegaan. Over 
de positieve effecten van de fusies bestaat een redelijk positief beeld, zij het met 
nuanceringen (zoals een bestuurder zei: “het was eigenlijk één fusie teveel”).  
Misschien meer nog dan de fusies, worden de coalities met tal van partijen als essentiële 
voorwaarde voor maatschappelijk ondernemerschap genoemd. Maatschappelijk 
ondernemerschap door corporaties is zonder allianties met anderen niet mogelijk, alleen al 
omdat in de stad en in de wijk zoveel partijen van elkaar afhankelijk zijn.  

 

Inmiddels staan de gevolgen van de financiële crisis alsook van de ingrijpende nieuwe wet- en 
regelgeving zowel op nationaal als Europees vlak hoog op de agenda van de Futura-corporaties. De 
financiële krimp en de ook in andere opzichten steeds beperkender organisatorische 
randvoorwaarden, dwingen corporaties tot een strategische herbezinning, ook wat de verbrede 
activiteiten betreft. 

5.2 Discussiepunten 

De Futura-corporaties presenteren zich in de documenten die we hebben bestudeerd alsook in de 
gesprekken die we hebben gevoerd als maatschappelijke ondernemingen. Ze willen méér zijn dan 
stenenstapelaars of sociale verhuurders. Ze willen een factor van belang zijn bij de ontwikkeling van 
wijken, het creëren van een leefbare omgeving en ze willen een partner zijn in het bieden van kansen 
aan mensen om zich te ontwikkelen en als volwaardig burger deel te nemen aan de samenleving. We 
hebben in alle stukken die we hebben bestudeerd en vooral ook in de interviews veel enthousiasme 
bespeurd over lopende initiatieven en trots op wat bereikt is. Toch is het totaalbeeld ook wat 
ongrijpbaar en paradoxaal. 

Wat doet u niet? Grenzen aan ondernemerschap 

Het is wat ongrijpbaar omdat de grenzen van het ondernemerschap moeilijk zijn aan te geven. 
Eigenlijk is een bijna oneindig scala aan activiteiten en coalities denkbaar vanuit de wens om bij te 
dragen aan wijkontwikkeling en leefbaarheid. Wij merkten dat ook in de interviews: vol vuur werd 
verteld over de meest uiteenlopende projecten waarbij de grens met bijvoorbeeld het welzijnswerk 
soms bijna niet meer te trekken is.  
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Ook de corporaties zelf erkennen dat er wel ergens moet een grens liggen. Als corporaties niet 
duidelijk genoeg maken waar die grens ligt – dus duidelijk is waar ze wel en waar ze niet van zijn – zal 
de kloof tussen wat de samenleving verwacht en de corporatie wil en kan, alleen maar toenemen. De 
maatschappelijke legitimatie van de corporatie als maatschappelijke onderneming is er in onze visie  
bij gebaat als corporaties duidelijker zouden maken waar hun grenzen liggen. Die wil is er wel, maar 
toch bespeureden we met name in de interviews nog een grote terughoudendheid in het antwoord op 
de vraag ‘wat doet u niet?’. Die urgentie om grenzen te stellen neemt alleen maar toe als gevolg van 
de eerder genoemde ‘krimp’ (economische krimp en krimp in handelingsruimte). Tegelijkertijd vereist 
die andere trend, de grensvervaging, een constant zoeken naar nieuwe vormen van dienstverlening, 
experimenten, nieuwe verbindingen en allianties en daarmee juist een belang bij het niet al te strikt 
van tevoren vastleggen van grenzen. Vooralsnog lijkt de belangrijkste grens om iets wel of niet te 
doen vooral de financiële grens: als het financieel kan en enigszins in de brede doelstelling en missie 
past doen we het. Soms lijken de corporaties daarmee ‘het leed van de wereld’, althans voor zover het 
zich op wijkniveau manifesteert, op zich te willen nemen. Het valt te betwijfelen of dat op de lange 
termijn voldoende is voor een stevige maatschappelijke legitimatie. Het versterkt immers het beeld van 
de suikeroom die uitdeelt totdat de portemonnee leeg is, een beeld dat de corporaties juist proberen te 
voorkómen. Wellicht zijn een minder brede missie, nog scherpere keuze in activiteiten en thema’s 
beter voor de legitimatie op lange termijn omdat dan duidelijker is voor de samenleving en de politiek 
wat ze wel en niet kunnen verwachten van de corporatie en de kans op een verwachtingenkloof en 
daarmee een legitimiteitsprobleem afneemt. 

Wat is succes? 

Naast de vraag wat doet u niet is er nog een andere vraag die in de praktijk lastig te beantwoorden 
lijkt: wat is succes? Soms lijkt het opzetten van een samenwerkingsverband, het maken van een 
gebouw of het in gesprek raken met elkaar al als resultaat te worden gezien. Dit soort zaken is 
natuurlijk ook een resultaat, maar geen eindresultaat. Uiteindelijk wil je toch iets bewerkstelligen met 
die samenwerking, dat gebouw of dat gesprek. De koppeling van de ambities als maatschappelijk 
ondernemer aan concrete effectdoelstellingen wordt nog lang niet altijd gelegd. Het draagvlak voor 
wat men doet neemt, denken wij, toe als de corporatie ook voor een aantal sleutelprojecten heel goed 
kan laten zien wat het kost en wat het de samenleving oplevert. Dat zal niet voor alle projecten 
kunnen, maar het zou toch goed zijn voor de maatschappelijke legitimatie van de corporatie als 
maatschappelijke onderneming als ze voor een aantal kostbare projecten beter het maatschappelijk 
rendement in beeld zou krijgen. Daar zijn vanuit de SEV ook instrumenten voor in omloop. Ook hier 
geldt dat de wil er wel is om goed te laten zien wat men doet én wat het oplevert, maar naar ons idee 
zijn daarin – zeker als het om grote gezichtsbepalende projecten gaat – verbeterslagen te maken. 

We hebben tijdens de interviews gesproken over tal van samenwerkingsprojecten in gebouwen, 
wijken of concrete projecten. In de gesprekken werd de corporatievorm op zichzelf niet als een 
struikelblok gezien voor het realiseren van maatschappelijke doestellingen. In tegendeel, de corporatie 
werd juist opgevoerd als de partij zonder welke heel veel moois in de wijk nooit tot stand zou zijn 
gekomen. Met name de bestuurders zagen de corporatie juist als een mooi startpunt voor vitale 
coalities met andere publieke en private partijen. Wel bespeurden we in de gesprekken ook de vrees 
dat door allerlei ingrepen in de sfeer van belastingen, regelgeving en Europese richtlijnen de 
speelruimte voor corporaties zodanig wordt beknot dat zij de maatschappelijke ambities ernstig 
moeten beperken en niet meer de lokale smeerolie kunnen zijn die zij nu zijn. Maar in periode waarin 
we de gesprekken voerden, leek er bij de Futura-corporaties nog geen duidelijk beeld te bestaan van 
de kansen en mogelijkheden van de corporatie na de crisis. 
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Maatschappelijk ondernemen en huurderbelangen 

Wij waren verbaasd toen we een aantal corporaties tijdens de interviews heel resoluut hoorden 
zeggen dat ze ook in tijden van economische tegenspoed hun brede profiel willen handhaven en 
bereid zijn op onderhoud te bezuinigen. Dat kan natuurlijk als het onderhoud extreem goed is, of als er 
efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden, maar het vereist – zeker in dit tijdsgewricht waarin 
corporaties makkelijk onder vuur komen te liggen – wel een zeer goede uitleg om geloofwaardig over 
te komen.  
 
Goede zorg voor de huurder bleek tijdens de gesprekken niet het meest populaire onderwerp te zijn 
bij onze gesprekspartners. Het kan zijn dat de zorg voor de huurder zo in de genen van de bestuurder, 
de toezichthouders en de projectleiders zit dat het voor hen geen gespreksthema is. Het kan ook zijn 
dat de huurderstevredenheid zo hoog en de staat van onderhoud van de huurhuizen zo goed is dat 
ook dat geen reden voor aandacht is.  
 
Toch vonden wij het opvallend dat in de gesprekken over maatschappelijk ondernemerschap de 
huurder niet of nauwelijks voorkwam. Wij zien hier een risico. Een risico omdat er in het huidige 
tijdsgewricht waarin de corporatiesector nogal onder druk staat een verkeerd signaal vanuit kan gaan 
als corporaties zich in de beeldvorming meer lijken te profileren met ‘ondernemerschap’ dan met 
‘goede zorg voor en service aan huurders’. Aandacht voor huurdersbelangen, service, contact met de 
primaire doelgroep en onderhoud van woningen zijn immers heel belangrijke zaken voor de reputatie 
van een corporatie en daarmee voor de legitimiteit.  
 
Wij pleiten ervoor om bij het invullen en vooral ook in het uitdragen van maatschappelijk 
ondernemerschap ‘de huurder’ en de huurdersbelangen explicieter een plek te  geven. Zou het niet 
juist een kans voor de corporaties zijn als zij hun verhaal zouden beginnen bij de huurder: we zorgen 
ervoor dat onze huurders ons een hoog cijfer geven qua dienstverlening, huurprijzen, wooncomfort en 
onderhoud en dat legitimeert ons om ook te investeren in het brede profiel en ons te manifesteren als 
maatschappelijke onderneming in de wijk. 

Maatschappelijk ondernemen en de interne organisatie 

Zelfkritiek was er tijdens de gesprekken vooral te horen als het ging over de eigen organisatie: 
ambtelijk, verkokerd, en te weinig ondernemende en verbindende medewerkers. Op het gebied van 
de interne organisatie, werkwijze en personeelsbeleid lijkt nog een wereld te winnen en lijkt een 
moderniserings- en professionaliseringsslag noodzakelijk. De keerzijde is dat de betreffende 
bestuurders en managers kennelijk tot nu toe niet duidelijk hebben kunnen maken welke (soms 
ogenschijnlijk tegengestelde) rendementen een corporatie nastreeft. Hoe kan een gemiddelde 
medewerker dan zijn of haar taken tot een goed einde brengen?  

Aanpassing van de public value proposition? 

Het ligt in het meervoudige karakter van de maatschappelijke onderneming besloten dat de legitimatie 
altijd vanuit de wensen, behoeften en belangen van verschillende en uiteenlopende groepen 
stakeholders zal moeten komen. En de verhouding tussen de verschillende groepen zal, afhankelijk 
van het profiel dat als maatschappelijke onderneming wordt gekozen, anders liggen. De combinatie 
van maatschappelijk ondernemer zijn, inspelen op sectoroverschrijdende grensvervaging en krimp zal 
de komende tijd leiden tot een strategische heroverweging bij de Futura-corporaties. Zij zullen ieder 
hun eigen aanpassingsstrategie moeten kiezen. Daarbij zal de ‘public value proposition’ worden 
aangepast en dat heeft weer gevolgen voor de manier waarop en de groepen waarbij de corporatie 
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steun en legitimatie zoekt, én voor de wijze waarop de corporatie haar ‘operational capabilities’ 
organiseert. 

Bij wijze van gedachtenoefening gaan we even uit van vier hoofdgroepen van 
aanpassingsstrategieën: 

1. Terug naar de corebusiness: bouwen en verhuren voor sociale doelgroepen (tot € 33.000 ). 
2. De kaasschaafmethode: het brede pakket aan activiteiten handhaven, maar dan van alles wat 

minder. 
3. Een strengere selectie maken in activiteiten: dus wel maatschappelijk ondernemen, maar 

meer focus aanbrengen. 
4. Meer de nadruk leggen op het faciliteren en in gang zetten (het proces) en minder op ‘zelf 

doen’. 

In de praktijk zal waarschijnlijk voor een mix van strategieën worden gekozen. Een mix van 
aanpassingsstrategieën maakt echter het organiseren van steun en legitimatie, alsook het vinden van 
passende organisatievormen nog complexer dan het al is voor een maatschappelijke onderneming.  

- Strategie 1 betekent dat je moet uitleggen aan partners waarmee je als corporatie jarenlang 
hebt samengewerkt en een band hebt opgebouwd dat zij niet meer op je hoeven te rekenen bij 
het oppakken van maatschappelijke opgaven als die breder zijn dan alleen de sociale 
huisvesting. Legitimatie en steun vind je vooral bij de huurder. De organisatievorm is die van 
de klassieke woningcorporatie. 

 
- Strategie 2 betekent dat je duidelijker dan voorheen de grenzen moet aangeven en 

verwachtingen moet temperen. Legitimatie en steun blijft de corporatie vinden bij de 
wijkbewoners en lokale bestuurders. De corporatie zal strategische allianties blijven zoeken 
met de wijkbewoners en lokale bestuurders die met de betreffende problematiek bezig zijn. 

 
- Strategie 3 betekent dat je een duidelijk verhaal moet hebben met een strakke en afgebakende 

missie. Je moet je als corporatie dan richten op kansrijke en in het oog springende projecten. 
Legitimatie en steun zullen per project verschillen. Een andere lijn die binnen deze strategie 
kan worden gevolgd is dat de corporatie bij het aanbrengen van focus kiest voor één bron van 
legitimatie, door bijvoorbeeld de gemeenten als voornaamste partner en bron van legitimatie te 
zien. De corporatie zal in deze strategie ofwel zelf voor voldoende macht zorgen, ofwel 
strategische allianties zoeken om op het beperkt aantal onderwerpen ook echt succes te 
boeken. Deze strategie vereist medewerkers met een sterk ontwikkeld strategisch besef en zal 
vooral de kenmerken van een projectorganisatie dragen. 

 
- Strategie 4 betekent vereist actief verwachtingenmanagement: procesarchitect en –regisseur 

zijn vrij onzichtbare en soms ondankbare rollen. Voor de profilering en legitimatie zijn zichtbare 
resultaten nodig. Deze variant lijkt vooral interessant in combinatie met andere varianten. 
Legitimatie en steun verwerf je in deze variant door heel expliciet je regierol uit te venten in 
bijvoorbeeld de media en politieke gremia, anders zal de corporatie onzichtbaar blijven. De 
corporatie zal vooral partijen bij elkaar willen brengen en projecten met een financiële bijdrage 
willen ondersteunen, zonder zelf de uitvoering ter hand te nemen. In termen van personeel 
vereist deze strategie vereist vooral goede procesmanagers. 
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6. Voorstellen  

Vervolg 

Wij stellen voor komend jaar het thema ‘maatschappelijk ondernemerschap in tijden van krimp’ 
centraal te stellen. 

De Futura-corporaties willen ook in de toekomst maatschappelijke ondernemingen met een brede 
doelstelling blijven. Maar deze ambitie zal moeten worden vormgegeven in een tijd van krimp en 
onzekerheid. Kunnen we – onderzoeksteam in samenspraak met de Futuraorganisaties – 
aanpassingsstrategieën, sturingsmodellen, legitimeringsprincipes en organisatiemodellen ontwikkelen 
die bestand zijn tegen krimp, onvoorspelbaarheid en onzekerheid maar die wel tegemoet komen aan 
maatschappelijk ondernemerschap én de noodzaak om tot grensoverschrijdende en innovatieve 
concepten van dienstverlening te komen. Wellicht dat quick wins, stringent risicomanagement, 
beperking, prudentie, alternatieve financieringsbronnen, gelaagde organisatievormen etc. daarin 
belangrijker worden dan voorheen. 

Afgelopen jaar hebben we in kaart gebracht welke public value wordt nagestreefd (1), wat in de visie 
van de betrokken corporaties is gerealiseerd, op welke manieren legitimatie en steun worden 
verworven en welke knelpunten zich hierbij voordoen (2), en tot slot welke knelpunten erop 
operationeel niveau bestaan (3). Het komend jaar zal de ‘krimp’ doorwerken op alle drie de 
onderdelen van het public value management. Welke afwegingen spelen daarbij een rol? En kunnen 
we per onderdeel tot een aantal toekomstbestendige voorstellen of redeneerlijnen komen?  

Zoals in paragraaf 2 gezegd is het eerste jaar te beschouwen als een nulmeting en kunnen we de 
komende jaren nagaan (a) welke duw- en trekkrachten bepalend zijn in de afwegingen van de 
bestuurders van de Futura-corporaties en (b) welke veelbelovende handelings- en 
organisatiemodellen er ontwikkeld kunnen worden om op een duurzame en  productieve manier om te 
gaan met grensvervaging en krimp in een instabiele politieke context. 
We gaan op zoek naar een ‘denkmodel’ met een aantal constante waarden of redeneerlijnen dat kan 
helpen bij het op een duurzame manier omgaan met die meervoudigheid, onvoorspelbaarheid en 
instabiliteit. Dat model zou handreikingen moeten bieden voor het formuleren van de ‘public value 
proposition’, de gewenste ‘operational capabilities’ en de aard van de ‘legitimation and support’. 
 

Werkconferentie op 13 december 2010 

Op 13 december 2010 staat een werkconferentie gepland met het onderzoeksteam en 
vertegenwoordigers van de Futura-corporaties34

We stellen voor om de eerste bevindingen en vooral de discussiepunten die in paragraaf 5.2. zijn 
beschreven op 13 december a.s. tijdens de werkconferentie kort plenair en in kleine groepen te 
bediscussiëren en daarna waar nodig aan te scherpen of aan te vullen. 

.  

Daarnaast kan de werkconferentie worden benut om stil te staan bij de verschillende afwegingen en 
strategieën die de Futura-corporaties hanteren om krimp en meervoudigheid met elkaar te combineren 
(in termen van het model van Moore: de aanpassing van de public value proposition ofwel 
strategische koers)..

                                                 
34 Tijdens een van de interviews werd aangeboden om de conferentie plaats te laten vinden in 
BaLaDe, het multifunctionele gebouw in Waalwijk. 
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Bijlage 1: Overzicht van geïnterviewde personen per Futura-corporatie 

 
Singelveste AlleeWonen 
 

• Tonny van de Ven, voorzitter Raad van Bestuur  
• Pauline Bouvy-Koene, vice-voorzitter Raad van Commissarissen 
• Monique van Winkel, projectleider project Geeren Zuid 

 
Casade 
 

• Ad Gruijters, directeur 
• Piet van Steenoven, voorzitter Raad van Commissarissen 
• Glenn van der Vleuten, projectleider BaLaDe 

 
Thuisvester 
 

• Johan Westra, directeur 
• Kees Kools, voorzitter Raad van Commissarissen 
• Annelies Wals, manager maatschappelijk presteren 

 
WonenBreburg 
 

• Ton Streppel, directeur-bestuurder 
• Jos Hexspoor, voorzitter Raad van Commissarissen 
• Riet van Gils, accountmanager wonen welzijn zorg 

 
Zayaz 
 

• Ad van Gurp, directeur 
• Ivonne Bergsma, voorzitter Raad van Commissarissen 
• Pim Giel, kwartiermaker Wijkonderneming 
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Bijlage 2:  Aandachtspuntenlijst 

In de interviews is niet met een klassieke vragen-, maar met een aandachtspuntenlijst gewerkt van 
topics, die voor de beantwoording van de genoemde onderzoeksvragen van belang waren. Deze 
verschillen voor bestuurders en voor projectleiders. 
 
Vragen voor bestuurders: 
 
Public Value 
 

1. Wat is het karakter van de corporatie? 
2. Wat zijn de strategische doelen van de organisatie en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
3. Wat is de maatschappelijke meerwaarde die de organisatie wil creëren? 
4. Welke concrete initiatieven worden ontplooid om public value te creëren en waar zit die 

precies in elk van deze initiatieven? 
5. Is een corporatie wel het geëigend medium om maatschappelijke problemen aan te pakken? 

 
Legitimation and support 
 

1. Waar zoekt de corporatie draagvlak, wie zijn de (natuurlijke) partners, waar komt de meeste 
weerstand vandaan? 

2. Met welke groepen en andere organisaties werkt de corporatie samen? (niet in de zin van 
verbindingen, maar in de zin van 'samen optrekken') en op welke terreinen/belangrijke 
projecten? 

3. In hoeverre draagt de samenwerking bij aan het verwerven van draagvlak en legitimiteit? 
4. Hoe verloopt de samenwerking? Welke meerwaarde wordt gecreëerd en zijn er 

spanningen? 
 
Organizational capabilities 
 

1. Wat zijn de belangrijkste knelpunten die de corporatie bij het creëren van maatschappelijke 
meerwaarde ervaart  m.b.t. middelen, mensen, structuur, wet- en regelgeving? 

2. Hoe worden deze getackled? 
3. Welke knelpunten zijn inherent aan werk en karakter van de corporatie en welke zouden 

weggeorganiseerd kunnen worden? 
4. Waar ligt op dit moment de grootste bedreiging voor de organisatie als ook de grootste 

kans? 
 
Vragen voor projectleiders: 
 

1. Wat zijn de doelen van het project? 
2. In hoeverre wordt er ook maatschappelijke meerwaarde mee gecreëerd? 
3. Waar zit die precies? 
4. Wat zijn de grootste knelpunten in dit proces? 
5. Hoe wordt er mee omgegaan? 
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Bijlage 3:  Geraadpleegde documenten 

De documenten in deze lijst zijn eind 2009 bestudeerd als voorbereiding op de interviews om op deze 
manier vooral feitelijke informatie te verzamelen over de ambities van de corporaties op 
maatschappelijk vlak. Hoe deze in de praktijk vorm krijgen en tot welke uitdagingen en dilemma’s dat 
leidt, is vervolgens nader verkend in de gevoerde gesprekken. Achtergrondinformatie die naar 
aanleiding van deze gesprekken verstrekt is, is niet in deze lijst opgenomen, maar is ook weer 
gebruikt om ons beeld van de Futura-corporaties aan te scherpen. 

De informatie uit de geraadpleegde documenten is verzameld langs de drie lijnen uit het 
analyseschema van Mark Moore, waarbij we hebben getracht de volgende drie vragen breed te 
beantwoorden: (1) welke maatschappelijke meerwaarde wil de betrokken corporatie bereiken?, (2) 
waar haalt zij hiervoor haar legitimiteit vandaan en (3) wat identificeert de corporatie als de 
belangrijkste knelpunten m.b.t. middelen, mensen, structuur, wet- en regelgeving? 

Singelveste AlleeWonen 
 

• Website (www.alleewonen.nl) 
• Verbinden, versterken, versnellen (Strategisch kader 2008-2010) 
• AlleeWonen Jaarrapport 2008 
• AlleeWonen Bedrijfsbegroting 2010 

 
Casade 
 

• Website (www.casade.nl) 
• Investeren in wonen en wijken (corporate brochure) 
• Ondernemingsplan 2006 – 2009 
• Ondernemingsplan 2010 – 2014 
• Jaarverslag 2008 

 
Thuisvester 
 

• Website (www.thuisvester.nl) 
• Jaarverslagen 2008 van Cires en Zorgvoorwonen 

 
WonenBreburg 
 

• Website (www.wonenbreburg.nl) 
• Energie in wonen (meerjarenbeleidsplan 2009-2012) 
• Jaarverslag 2008 

 
Zayaz 
 

• Website (www.zayaz.nl) 
• Zayaz dat zijn wij (ondernemingsvisie) 
• Jaarverslag 2008 
• Onderzoeksrapport maatschappelijke evaluatie Zayaz door PWC 

 

http://www.alleewonen.nl/�
http://www.casade.nl/�
http://www.thuisvester.nl/�
http://www.wonenbreburg.nl/�
http://www.zayaz.nl/�
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