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Goedemorgen, dames en heren. Ik zal tijdens deze SOM
studiedag ingaan op het investeringsbeleid van
woningcorporaties. Ik doe dit naar aanleiding van een
promotieonderzoek naar het gedrag van woningcorporaties. Het
proefschrift is op 15 januari van dit jaar verdedigd aan de Vrije
Universiteit.
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Indeling presentatie

 Investeringsgedrag in onderzoek

 Ontwikkelingen sinds 2002 (dataset)

 Hoe is het investeringsgedrag te
verklaren?

 Hoe kan het beter?

De presentatie heeft de volgende indeling.

•Eerst zal ik een aantal waarnemingen van investeringsgedrag
uit het promotieonderzoek aan u voorleggen. Als ik spreek over
investeringsgedrag, dan beteft dat ook desinvesteringen, zoals
sloop, afstoten en verkopen van bezit.

•Het onderzoek is gedaan met verslagleggingsdata van
corporaties uit 2002. Dit was de meest recente dataset toen ik
bij het Centraal Fonds en het Waarborgfonds met het
onderzoek begon. De tijd heeft niet stilgestaan. De vraag is
daarom wat de actuele betekenis van de waarnemingen is anno
2009.

•Ik zal aan de hand van het onderzoek verklaringen aandragen
voor het investeringgedrag.

•Geen onderzoek zonder aanbevelingen! Wat mij betreft is dat
een antwoord op de vraag of het beter kan.
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Vooraf

Waardeoordeel over investeringsbeleid?

 Wetenschapper:

• Constatering van verschil tussen ‘verhalen en
prestaties’

 ‘Reflexive practitioner’:

• Verankering en onderbouwing
investeringsbeleid schieten te kort

• Professionalisering vanuit opgave hard nodig

‘Beter’ houdt een waardeoordeel in. Als je zegt dat dingen beter
kunnen, suggereer je dat zaken nog niet goed genoeg zijn. Kan
ik op basis van wetenschappelijk onderzoek een waardeoordeel
uitspreken? Dat is een lastige kwestie waar boeken vol over
geschreven zijn. Ik denk dat de verhalen die corporaties
vertellen en de prestaties die ze leveren zo veel mogelijk met
elkaar verbonden moeten zijn. Als dit niet het geval is, of niet zo
ervaren wordt door de buitenwereld dan heeft de
corporatiesector een probleem, niet met mij als wetenschapper,
maar met de buitenwereld.

Ik spreek tot u vooral als een ‘reflexive practitioner’: iemand die
nadenkt over de praktijk en daar met vakgenoten over van
gedachten wil wisselen. Als praktijkman wil ik u vanochtend
meegeven dat het investeringsbeleid van corporaties nog niet
goed genoeg in elkaar steekt. Er is nog een verbeteringsslag te
maken.
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Onderzoeksopzet 1)

Probleemstelling:

 “Welk gedrag van woningcorporaties is
waar te nemen,
en hoe valt dat gedrag te verklaren?”

Na deze voorbeschouwing over naar het onderzoek. De
probleemstelling van het onderzoek is eigenlijk eenvoudig:

<….>

Gedrag is hier breder opgevat dan investeringsbeleid. Op dit
moment beperk ik me tot het investeringsbeleid.
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Onderzoeksopzet 2)

Zoeken naar patronen in gedrag:

 Geen historie of casestudie maar zo
volledig mogelijke analyse van een jaar

 Input <> Output van 552 corporaties

 jaarverslagen en BBSH,
doelgroepgegevens en
marktverwachtingen

Leveranciers:

 CFV, WSW, NRV, WBO, CBS

•Er is veel geschreven over corporaties, vaak in de vorm van
historische studies en essays. Ik wilde echter weten hoe
corporaties zich feitelijk gedragen als organisaties.

•Dit heb ik gedaan door ze als systemen met een input en een
output te beschouwen. Dat lijkt abstracter dan het is. Het gaat
om de vraag welke prestaties corporaties leveren onder welke
omstandigheden. Zit er een verband tussen hun werkomgeving
en wat ze doen en van plan zijn te doen? Naar dit soort
patronen in het gedrag ben ik op zoek gegaan.
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Onderzoeksopzet 3)

Verklaring m.b.v. theoretische analyse

 Literatuur bestuurskunde en
organisatiewetenschap

 Niet alleen de hybride positie tussen
staat, markt en gemeenschap

 Vooral ook werking organisatie, d.w.z.
menselijk gedrag en interactie

Ik heb maar zijdelings gebruik gemaakt van de
hybrideorganisatiebenadering. Dit is omdat ik niet de
positionering maar de werking van de organisaties centraal
stond. Dus niet: waar lijken corporaties op, maar wat doen ze?

•De positioneringsdriehoek staat, markt, gemeenschap kunt u
terug vinden als de trits programmering, kansspel en opgave,
begrippen die dicht staan bij het handelen van corporaties.
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Onderzoeksbevindingen (1)

 Relatie tussen marktverwachtingen en
investeringsbeleid nauwelijks te vinden:

• Uitzondering WBO-milieu dorpskernen

 Bijna geen verband tussen
bevolkingsopbouw en investeringsbeleid:

• Inkomen, huishoudenssamenstelling, leeftijd

• Uitzondering bevolkingsaandeel allochtonen

Na deze toelichting van het onderzoek ga ik nu over naar de
onderzoeksbevindingen, de waarnemingen van
investeringsbeleid. Ik bespaar u op deze plaats de tabellen en
statistische meetwaarden.

•Een van de meest verrassende bevindingen is dat het verband
tussen de eigenschappen van de omgeving en het gedrag van
de corporaties zwak is. Dit toont zich bij de verwachte
marktontwikkelingen. Als de hele populatie bezien wordt zit er
geen lijn is, en is het investeringsgedrag in relatie tot de markt
diffuus.

•Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de demografische
gegevens.

•Een kenmerk van de bevolking heeft wel invloed. Het
bevolkingsaandeel van allochtonen, in combinatie met de
aanwezigheid van bouwperiode 1945-1970 in de voorraad,
heeft verband met de sloop en de verkoop van huurwoningen.
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Onderzoeksbevindingen (2)

 Niveau van geplande onrendabele
investeringen en typering
werkgebieden:
a) 56 prioriteitswijken 1.970
b) overige herstructurering 2.800
c) buiten herstructurering 2.520

Bekend is dat corporaties uit het oogpunt van een evenwichtige
bevolkingsopbouw hun voorraad en de woongebieden
herstructureren. Dit vinden zij zo belangrijk dat ze onrendabel
investeren.
Verwacht zou kunnen worden dat naarmate de kwestie van de
bevolkingssamenstelling nijpender is, ze bereid zijn meer
onrendabel te investeren. De cijfers geven echter een
verwarrend beeld. Voor de goede orde, ik heb de geplande
onrendabele investeringen in sloop en vervangende nieuwbouw
gedeeld door het totaal aantal wooneenheden van de
corporaties.
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Onderzoeksbevindingen (3)

Waar hangen investeringsprogramma’s wel
van af?

 Grootte corporatie (aantal eenh.)

 Getalsmatige samenstelling voorraad
naar bouwperiode en bouwvorm

 Financiële situatie

Waarom heb ik de verwachte verbanden niet gevonden? Zijn
de data te grof en onnauwkeurig om dit soort analyses te doen?
Dat zou kunnen, maar opmerkelijk is dat ik wel andere tamelijk
sterke verbanden gevonden heb. Op de drie onderwerpen is er
sprake van een duidelijk meetbare correlatie met onderdelen
van het investeringsbeleid. De drie onderwerpen zal ik voor u
uitlichten.
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Uitgelicht corporatiegrootte

 Naarmate groter meer nieuwbouw
koopwoningen in planning

 Ook meer verkoop bestaande
huurwoningen

 Niet meer nieuwbouw van huurwoningen

 Geen schaaleffect op onderhoudskosten

 Grootte heeft meer effect op
bedrijfslasten dan investeringsomvang

In metingen blijkt de corporatiegrootte, uitgedrukt met het
aantal wooneenheden, een verklarende variabele voor de bouw
van koopwoningen en de verkoop van huurwoningen. Op deze
onderdelen van het investeringsbeleid onderscheiden grote
corporaties zich positief van kleinere corporaties.

•Naarmate corporaties groter zijn, hebben ze niet meer plannen
voor de bouw van huurwoningen.

•Corporaties hebben hogere bedrijfslasten naarmate ze meer
investeren, dat staat vast. Het effect van de grootte op de
bedrijfslasten is echter sterker.
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Uitgelicht effect voorraad

 Meer sloop gepland naarmate groter
aandeel goedkope huurwoningen

 Aandeel uit bouwperiode 1945-1970
verklarend voor sloop en vervanging

 Overheersende bouwvorm (eengezins of
meergezins z/m lift) veel minder

Corporaties laten zich in hun investeringsbeslissingen leiden
door de kenmerken van hun voorraad.

•Als corporaties meer dan andere corporaties goedkope
huurwoningen hebben, willen ze meer slopen.

•Tegen mijn verwachting is de overheersende bouwvorm in de
voorraad van de corporatie geen sterke variabele in de
metingen. Ik baseerde dit idee op mijn beeld dat corporaties
vooral van kleine portiekwoningen zonder lift af zouden willen.
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Uitgelicht financiële situatie

 Hoger gem. onrendabel naarmate meer
goedkope woningen in voorraad

 Investeringen hebben negatieve invloed
op solvabiliteit
“niets doen loont”

 In laagste solvabiliteitsklasse lagere
onrendabels en lager niveau onderhoud

 Hoogste solvabiliteitsklasse aanzienlijk
hogere onderhoudskosten

 1-na-onderste klasse erg voortvarend

Van de andere verklaringen voor het investeringsbeleid licht ik
tot slot de financiële situatie uit.

•Er valt op dat corporaties naarmate ze meer goedkope
woningen hebben ze een hoger offer willen brengen om er van
af te komen.

•<>

•Wat doen corporaties als ze de financiële bodem in zicht
krijgen? Ze bezuinigingen zo te zien op onderhoud. Opvallend
is ook dat de onrendabele investeringen in sloop en
vervangende nieuwbouw afnemen. Dit kunnen bezuinigingen
zijn, maar het kan ook dat ze kiezen voor een financiële
presentatie waarmee de plannen met de voorraad nog
realiseerbaar lijken.

•<>

•Het onderzoek laat zien dat corporaties die financieel net niet
als zwak aangemerkt kunnen worden, voortvarender zijn met
investeringen dan corporaties uit andere klassen. Het lijkt er op
dat corporaties als ze actief zijn, dat ook blijven, en pas aan de
rem trekken als de nood echt aan de man is.
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Aanvullende waarnemingen

 Aandacht risico’s financiële portefeuille

 Kostenbeheersing niet vermeld

 Hogere toerekening bedrijfslasten i.g.v.
meer verkoop en nieuwbouw koop

 Fusie vanwege bouwmogelijkheden en om
betere positie in projectontwikkeling

 Trendbreuken in kosten (fusie, nieuwe
activiteiten) niet in bedrijfswaarde/balans

 Geen nacalculatie finan. terugkoppeling

Om het beeld voor uit compleet te maken geef ik u nog enkele
aanvullende waarnemingen uit de jaarverslagen van 2002.

•Aandacht voor risico’s beperkt zich tot de financiële
portefeuille.

•Corporaties die kostenbeheersing als thema in hun
jaarverslagen opvoeren vormen een uitzondering.

•Opmerkelijk is dat de verkoop van huurwoningen en de bouw
van koopwoningen duidelijk doorwerken in de bedrijfslasten. Dit
duidt op een niet volledige toerekening aan het resultaat op die
activiteiten

•<>

•Niet alleen voor de fineuten onder ons is het interessant dat
corporaties trendbreuken in de personeels- en overige
bedrijfslasten onvoldoende doorrerekenen in de
bedrijfswaarde. Het gaat om grote bedragen: 4,5 miljard euro
op sectorniveau.

•Tot slot, jaarverslagen vermelden geen nacalculatie op de
investeringen. Ik bedoel dan de vraag of investeringen zich in
de exploitatiefase terugverdienen, Hierdoor ontbreekt de
terugkoppeling op investeringsbeslissingen.
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Waarnemingen nog actueel? (1)

 Veel meer focus op sociale activiteiten

 Locale dimensie van investeren terug

 Strategisch voorraadbeleid 2003-2009
niet wezenlijk veranderd

 Doelverschuiving naar ontwikkeling

 Kasstroombenadering pas in 2008

 Realisatiegraad geplande investeringen

Zijn de resultaten van mijn onderzoek nog interessant voor de
huidige situatie. Ik denk het wel. Dat wil niet zeggen dat ik niet
zie dat de corporaties in 2009 zich anders gedragen dan in
2002. De eerste drie punten spreken denk ik voor zich. De drie
laatste punten zal ik kort toelichten.

•Indachtig Heerma’s motto ‘van bouwen naar wonen’, kunnen
we constateren dat voor een deel van de corporaties het
bouwen en de projectontwikkeling kernactiviteiten zijn
geworden.

•In 2001 heb ik een artikel er op gewezen dat corporaties zich
bij het initiatief tot investeringen zich baseren op de omvang
van de onrendabels, en daarbij voorbij gaan aan het negatieve
kasstroomeffect van investeringen in huurwoningen. Door geen
rekening te houden met het kasstroomeffect zouden
corporaties zich kunnen vertillen aan hun bouwprogramma. Dit
is intussen geen denkbeeldige situatie meer.

•In mijn onderzoek is de realiteitswaarde van de
investeringsprogramma’s uit 2002 nog niet onderzocht.
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Waarnemingen nog actueel? (2)

 Vermoedelijk meer prioriteit aangewezen
gebieden

 Contrasten waarschijnlijk vergroot

 Ongeleide en oneconomische aard van
acquisitiebeleid

 Omslag in de woningmarkt en financiering
waardoor foutmarge sterk afgenomen

Actualisatie empirisch onderzoek!

Hoe moeten we de ontwikkelingen beoordelen met het oog op
de actuele waarde van het onderzoek?

•<>

•We moeten het doen met vermoedens.

•Recent onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving,
laat zien dat corporaties grond aankopen waar naar
verwachting geen woningen gebouwd kunnen worden en dat
op plaatsen doen waar er weinig belangstelling van de markt is.
Desondanks is het niveau van de aankoopprijzen fors.
Aankopen van gemeentelijk woningbezit en biedingen op
tenders geven de indruk dat sommige corporaties zonder
prijsplafond tegen elkaar opbieden.

•Daar staat tegenover dat corporaties door de omstandigheden
gedwongen zijn om veel economischer te werk te gaan. Denk
ook aan de integrale VPB en de Vogelaarheffing.

Liever dan te speculeren over hoe het nu is, zou ik een
actualisatie van mijn empirisch onderzoek uitvoeren.
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Hoe te verklaren?

 Te lage complexiteit besluitvorming

 Ontkoppeling opgave en beleid/strategie

 Overvloed van financiële middelen:
• Beperkte bouwmogelijkheden jaren ’90

• Voorzichtigheid en scherpte niet nodig

• Eigen, interne referenties voor beslissingen

 Oppervlakkige immitatie marktsector

 Pre-commitment bij acquisitie en fusie

 Verhalen belangrijker dan prestaties

De kern van mijn analyse is een te lage complexiteit van de
besluitvorming: door de opgave in de werksituatie, de risico’s,
de afweging en inzet van middelen en de beoordeling van de
gevolgen van de beslissingen niet aan elkaar te verbinden zijn
beslissingen gemakkelijker te nemen.

•<>

•De overvloed van financiële middelen (2002) maakt een
gebrek aan voorzichtigheid in het investeringsbeleid en
scherpte in de bedrijfsvoering verklaarbaar. Cash windfalls en
belemmeringen voor gewone investeringen brengen sectoren in
een fusiebeweging en tot riskante investeringen.
Voorbeelden van interne referenties zijn einde administratieve
levensduur en de bezetting van de projectontwikkelingsafdeling.

•<>

•Pre-commitment is het verschijnsel dat beslissingen al
genomen zijn, voordat de beschikbare informatie goed verwerkt
is. Men wil te graag en heeft zich al op voorhand gebonden aan
een bepaalde uitkomst. Pre-commitment openbaart zich bij
acquisities en projecten van corporaties en in fusietrajecten.

•En tot slot, corporaties handelen met goede bedoelingen, en
zijn daar zo overtuigd van, dat ze de uitkomsten buiten
beschouwing laten.
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Analyse economisch model

 Scheiding eigendom en leiding

 ‘Owned by no-one’

 Meerwaarde(n) leveren ten opzichte
van de markt:

• Doelgroepen

• Verantwoordelijkheid voor gebieden

• Stabilisering van conjunctuur markt

Hoe kan het beter? Deze vraag is niet mogelijk zonder begrip
van het economisch model van de corporatie.

• Corporaties delen met bijvoorbeeld beursgenoteerde
bedrijven dat de leiding het eigendom niet in handen heeft.

• Afwijkend is echter dat het onduidelijk is wie wel eigenaar is.

• Corporaties zijn net als publieke en andere non-
profitorganisaties bedrijven die meerwaarde ten opzichte van
de markt willen leveren. Deze organisaties hebben een
surplus van middelen en in bepaalde opzichten marktmacht.
Bijzonder is dat corporaties dat surplus zelf in handen
hebben, en niet meer jaarlijks hoeven binnen te halen bij een
politieke sponsor.



18

optimum
lastig te vinden

vanwege
meerduidige
referenties

organisatie
inefficiëntie

gebruik en
vergroting van
fouttolerantie

('slack')
verhoging kosten

markt
inefficiëntie
vermindering
meerwaarde

verhoging van
prijzen middels

marktpositie

suboptimalisatie

Economisch model

Bureaus, dat is de term, zijn niet per definitie inefficient, het
tegendeel zelfs. Ze zijn effectiever en efficiënter dan
monopolies en kunnen even efficiënt zijn als een markt met
competitieve aanbieders. Ze missen echter een simpel
optimaliseringsmechanisme. Gemakzucht en opportunisme
brengen dit soort organisatie tot suboptimalisatie:

•Oplopende organisatieskosten, weglek van middelen op de
inkoopfunctie, en kwaliteitsverlies in de bediening zitten in het
linkervak.

•Reductie van de meerwaarde, ‘cherry picking’ en
prijsopdrijving vindt u in het rechter vak.

Voorbeelden van mislukte marktwerking in andere sectoren
laten dit patroon van suboptimalisatie zien.

Optimalisatie is mogelijk. Men moet dan echter vanuit een
opgave bewust zoeken naar een optimum.
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Hoe kan het beter: principes

 ‘Quasi-Market’ of ‘Management Solution’

 Hogere complexiteit beslissingen

 Onderscheid tussen succes en falen
per beslissing vooraf mogelijk maken en
naderhand vaststellen

 Minder vertoon van ambitie en slagkracht

 Meer leervermogen en trefzekerheid

•Over tenders, prestatiecontracten e.d. heb ik twijfels. Wat niet
precies is afgesproken, wordt ook niet geleverd. Maatwerk in de
bediening van de maatschappij is snel te kostbaar of raakt uit
beeld.

Er is maar een werkend mechanisme en dat is goed
management. Dit berust op een aantal principes:

•De bereidheid en geschiktheid om een hogere complexiteit van
besluitvorming te bereiken.

•Een minder vrijblijvende opstelling ten opzichte van de
gevolgen van afzonderlijke beslissingen. Dit werkt beter dan de
‘grote hoop’ van de verantwoordsinformatie.

•Dit vergt, denk ik, ook een andere professionele houding. De
wil om de organisatie te ontwikkelen en dingen te bereiken
moet voorop staan. Niet het vertoon van ambitie en slagkracht,
om een paar populaire kreten uit de sector te gebruiken.
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Hoe kan het beter organisatie

 Waarmaken van verwachtingen zowel
beleidseffecten als financieel

 Discipline d.m.v. toerekening van
middelen aan activiteiten

 Investeringsbeslissingen toetsen aan
bewonersoordelen en omgeving

 Pre-commitment bij acquisitie
onderdrukken

De verbetering kan ook concreet gestalte krijgen:

•Het eerste punt is denk ik wel duidelijk.

•Scherpte in de inkoop en bedrijfsvoering kan verhoogd worden
door een consequente toerekening van kosten en opbrengsten.

•De neiging tot zelfreferentie is te beperken door beslissingen
vooraf en achteraf door anderen te laten toetsen. Mijn pleidooi
is om de oordelen van bewoners ook in het investeringsbeleid
meer gewicht te geven.

•Het laatste punt spreekt voor zich. Dit vergt behalve
zelfbeheersing van de managers vooral ook meer alertheid en
weerwerk van de toezichthouders.
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Hoe kan het beter op de markt

 Risico eigen beleid verminderen:

• Eigen professionele keuze i.p.v. marktimitatie

• Actie-reactiepatronen met collegae

• Koele beoordeling van unieke kansen

 Integraal portefeuillebeleid:

• Opgave vanuit meerwaarde

• Rendement

• Risicoafweging

• Feedback op genomen beslissingen

Het presteren op de markt is ook te verbeteren. Ik onderscheid
daarbij twee punten.

•Lering trekkend uit markthandelen van afgelopen jaren zou ik
er voor willen pleiten om het risico van het eigen beleid te
verminderen. Het eigen beleid is het grootste risico, zeg ik
vaak.

•Ook zou ik wil pleiten voor een integraal portefeuillebeleid,
gestuurd vanuit de opgave, en uit te voeren met een
controllersachtige degelijkheid.
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Aanbevelingen tot slot

 Van programmering en kansspel markt
naar complexe maatschappelijke opgave

 Management solution:

• Verhalen vertellen om mensen in beweging
te zetten

• Waarmaken door prestaties te leveren

Tenslotte kom terug ik op de titel van deze lezing en op de titel
van mijn proefschrift. Deze vormen de kern van mijn
aanbevelingen.

•Programmering was de fase van het overheidsbeleid en het
klassieke strategisch voorraadbeleid van corporaties.
Corporaties zijn na de verzelfstandiging opgeschoven naar de
markt. Het is een kansspel geworden met niet alleen
onbeheerste risico’s, maar ook met ongewisse uitkomsten voor
de volkshuisvesting en de corporatiesector zelf. Er ligt nu de
urgente uitdaging om gestalte te geven aan een
professionalering, gedreven vanuit de maatschappelijke
opgave.

•Tot slot verhalen zetten mensen en organisatie in beweging.
Deze verhalen zijn alleen waar te maken met prestaties.
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