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  de schade: ‘woonschip uit koers met lekkage’ 

  de analyse: het waarom achter de schade  

  de aanvullingen: wat er nog te doen is 



 

  ‘Incidenten’    €   3,97 mrd  

  En …….. inefficiëntie    €   7,90 mrd  
 

 

 

 

Beiden ‘weglek’  

 totaal in 2008-2012   € 11,87 mrd  

Aanleiding 



Vol of slank? 

Overhead = organiseren en ondersteunen 
   industrie: 13,6% 

   ziekenhuizen: 15% 

   universiteiten: 25,3% 

 

… met top 3 ‘vol’ in NL 
   gemeenten: 33,6% 

   woningcorporaties: 34,6% 

   ministeries: 41,9% 
Overhead publieke organisaties kan beter en goedkoper, Huijben e.a., 2011. 

 

Aedes 1997-2009-2013: “het kan 20% efficiënter”  



Analyse 

  Enquêtecommissie 2014 
  immorele cultuur: ‘kapitein is hoofdschuldige’  

  tekort aan grenzen: ‘begrens in geld en kerntaken’  

  tekort aan toezicht: ‘stel meer regels en controles in’ 
   

  … en als dat onvoldoende verklaart  
  geen eigenaar: woningcorporatie is van niemand 

  geen duidelijk (kern)doel, noch ‘doelgroep’ 

  geen grenzen aan de schaal:  
   ‘het woonschip is te groot voor de thuishaven’   



Van vereniging naar stichting 

  Omdat  
  huurders te weinig oog hebben voor de benodigde 

professionalisering …? 

  huurders te weinig het ‘algemeen belang’ zien …?  

  en stichtingen efficiënter zijn dan verenigingen …? 
 

  … hoewel   
  zonder sturing huurders blijken bestuurders zeer 

onprofessioneel te zijn gaan handelen 

  niet aangetoond kan worden dat zittende huurders 
belang van ‘nieuwe’ huurders negeren  

  en stichtingen (vooral de grotere corporaties) blijken 
aantoonbaar minder efficiënt te presteren  



Denken in huurders (‘doelgroepen’) 
Top inkomens, 26% 
- boven € 75.000 

Hogere inkomens , 36%  
- onder € 75.000  
- boven € 34.911  
grens voor staatsteun 
 

Midden inkomens, ca. 14% 
- onder € 34.911 
- boven € 21.950/29.800 

Lagere inkomens, ca. 24%   
- onder € 21.950/29.800 
grens voor huurtoeslag 
(een/meerpersoon) 

Doelgroepen 
- naar jaarinkomen 
huishoudens  
- en mate van zelfredzaam 
kunnen wonen  

Niet tot zeer beperkt 
zelfredzaam  
- wooncoaching nodig bij 
zoeken van een woning en 
tijdens het wonen 

Beperkt  
zelfredzaam 
- wooncaoching alleen 
incidenteel nodig 

Goed  
zelfredzaam 
- geen enkele vorm van 
wooncoaching nodig 

Mensen met een zware zorgvraag 
(Chronische lichamelijke beperking  

en of lichamelijk gehandicapt) 
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“It’s the scale,  
stupid” 

  Hoe groter des te eerder is  
  de bestuurder bepalend in  
  plaats van de wethouder  
  (Landsmeer:wo.co. = 1:50) 
 

  Hoe groter des te lager 
  is het huurdersoordeel  

  Hoe groter des te hoger 
  zijn de bedrijfslasten 

 
      Aedes, 2014 
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Aanvullingen 

  breng eigenaarschap terug 
   huurders en gemeenten  
   ieder 1/3 eigenaar (via benoemen RvC) 
 

  focus in doel en doelgroep 
   vooral ‘wooncoaching’ voor niet  
   tot zeer beperkt zelfredzamen en  
   mensen met lagere inkomens (ca. 5 tot 15%) 
 

  grenzen aan de schaal 
   groter dan 1.000 (efficiënt) en kleiner dan 10.000  
   (effectief, efficiënt en huurder gericht) 


