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Voorwoord 
 
“Alterius sic altera poscit opem res et coniurat amica” (Quintus Horatius Flaccus 65 v.C. - 8 v.C.). 
 
De vrije vertaling van het bovenstaande citaat van de Romeinse dichter Horatius is: “Het één heeft de hulp van 
de ander nodig en beide werken vriendschappelijk samen”. Dit citaat heeft zowel betrekking op het onderwerp 
van het onderzoek dat in deze masterthesis centraal staat, als het onderzoek zelf. Het onderzoek gaat over het 
verkennen van fondsvorming tussen woningcorporaties en institutionele beleggers, die in deze moeizame 
economische tijden elkaar kunnen versterken. Ook het onderzoek zelf is iets wat niet individueel uitgevoerd 
kan worden: ook hier moet samengewerkt worden.  
Maar bovenal heb ik er altijd al van gedroomd om mijn masterthesis te beginnen met een toepasselijk citaat, 
en dan uiteraard bij voorkeur in het Latijn. Missie geslaagd zullen we maar zeggen. 

 

Het kiezen van een citaat ter opening van mijn masterthesis was uiteraard kinderspel vergeleken met het 
onderzoek zelf. Nu heb ik het mezelf ook niet makkelijk gemaakt. Enerzijds door te kiezen voor arbeids-
intensieve onderzoeksmethoden en anderzijds om gelijktijdig met het starten van mijn onderzoek aan de slag 
te gaan als adviseur bij Stec Groep. Beide keuzes zijn achteraf juist geweest.  
Ik heb met veel plezier onderzoek gedaan naar fondsvorming. Gezien de actualiteit van het onderwerp kreeg ik 
veel positieve feedback van zowel collega’s als andere betrokkenen. Ik hoop dan ook dat mijn onderzoek zijn 
waarde kan bevestigen. Voor mij is het traject in ieder geval waardevol geweest. 
 
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze masterthesis heb ik zoals gezegd niet kunnen doen zonder de 
ondersteuning en hulp van anderen. 
Ik wil daarom allereerst Erwin van der Krabben, mijn thesisbegeleider vanuit de Radboud Universiteit, 
bedanken voor zijn ondersteuning. Mede dankzij hem ben ik op dit interessante onderwerp gekomen en heb ik 
gekozen voor de onderzoeksmethoden die ik heb gehanteerd. 
Daarnaast wil ik Esther Geuting, mijn thesisbegeleider vanuit Stec Groep, bedanken voor haar hulp en kritische 
blik op mijn werk. 
Ook wil ik alle collega’s binnen Stec Groep bedanken die op enige wijze hebben bijgedragen aan mijn 
onderzoek. Bovendien hebben ze me onbewust ook op schema gehouden, door bijna iedere dag te vragen of 
mijn masterthesis nu al af was. 
Uiteraard wil ik ook alle respondenten en deelnemers aan de gamesimulaties bedanken, mede dankzij hen kan 
ik terugkijken op een geslaagde en leerzame periode.  
 
Tot slot wil ik nog mijn vader, Jos Arts, en mijn broer, Sammie Arts bedanken. Dankzij mijn vader heb ik 
namelijk een zorgeloos bestaan gehad als student, waardoor ik al mijn energie in mijn studie kon steken. Mijn 
broer heeft me gedurende mijn hele studietijd geholpen met allerlei grafische vraagstukken. Zonder hem was 
het resultaat niet zo esthetisch verantwoord. 
 
Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik bij het inleveren van deze masterthesis al geruime tijd een werkplek heb 
waar ik het naar mijn zin heb. Nu ik mijn masterthesis heb afgerond moet ik maar iets anders gaan verzinnen 
om in de avonduren en weekenden te gaan doen. 
 
 
 
Joep Arts 
 
April 2014 
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Samenvatting 
Momenteel zijn alle actoren op de Nederlandse woningmarkt bezig om zich te vinden in de nieuwe rol die zij 
zich onder meer als gevolg van de crisis moeten aanmeten. Met het oog op de toekomst zijn woning-
corporaties en beleggers de twee partijen die een grote(re) rol op de woningmarkt kunnen spelen. Een 
samenwerking tussen beide kan synergie opleveren. Fondsvorming is één van de potentiële manieren waarop 
corporaties en beleggers kunnen samenwerken. In het kader van dit onderzoek wordt specifiek naar een 
woningfonds gekeken, waarbij de bestaande voorraad centraal staat. Om de praktische haalbaarheid te 
vergroten wordt daarnaast enkel naar institutionele beleggers gekeken. Het doel van het onderzoek is om in 
beeld te brengen hoe fondsvorming op de meeste optimale wijze vormgegeven kan worden en hoe mogelijke 
barrières geslecht kunnen worden. De volgende onderzoeksvraag staat in dit onderzoek centraal: 
 
In welke vorm kunnen woningcorporaties en institutionele beleggers een samenwerkingsverband aangaan door 
middel van een woningfonds en hoe kunnen eventuele knelpunten opgelost worden? 

Methodologie 

Om de onderzoekvraag te beantwoorden is gezocht naar een theoretisch raamwerk waarmee de dynamiek in 
de percepties, (inter)acties en handelingen van corporaties en beleggers geanalyseerd kan worden. Het 
Institutional Analysis and Development (IAD) Framework van Elinor Ostrom voldoet hieraan. Aangezien het 
type fonds dat in het onderzoek centraal staat momenteel nog niet gerealiseerd is, was het nodig om 
onderzoeksmethoden te hanteren waarmee een ex ante analyse uitgevoerd kon worden. Om deze reden is 
gekozen voor een gedachte-experiment in combinatie met gamesimulaties. De resultaten van het gedachte-
experiment zijn afgezet tegen de uitkomsten van de gamesimulaties, waar de conclusies en aanbevelingen op 
zijn gebaseerd. 

Conclusies 

- Een onafhankelijke partij (bemiddelaar) versoepelt het proces om tot fondsvorming te komen. Daarnaast is 
het van belang dat alleen partijen betrokken worden die voor het fonds van toegevoegde waarde zijn. 
Corporaties zijn dit wanneer zij voldoende voor het fonds interessante woningen in bezit hebben. Beleggers 
hebben een meerwaarde wanneer zij voldoende financierings- en woningallocatiemogelijkheden hebben. 
Toe- en uittreding kan het beste door middel van aandelen georganiseerd worden. 

- Corporaties en beleggers zullen meer op één lijn moeten komen om fondsvorming te kunnen realiseren. 
Hierbij is het voornamelijk van belang om de cultuurverschillen opzij te zetten en overeenstemming te 
bereiken over: de doelstellingen, de wijze waarop het fonds beheerd wordt en tegen welke waarde er een 
portefeuille ingebracht wordt. Wanneer er bij beide partijen sprake is van noodzaak, heeft fondsvorming 
een grotere kans van slagen. 

- Beide partijen zijn gebonden aan de afspraken die zij op het gebied van woningverdeling of -allocatie 
hebben gemaakt en dienen deze te herzien wanneer ze niet in overeenstemming zijn met fondsvorming. 
Daarnaast speelt de wet- en regelgeving momenteel een belangrijke, en beperkende, rol bij het opzetten 
van een woningfonds.  

- Het is essentieel dat de in te brengen woningen extern getaxeerd worden, om consensus te bereiken over 
de marktwaarde. Daarbij moeten de deelnemers ook inzicht krijgen in de (in)directe rendementseisen die 
gesteld worden. Er is overigens geen vergaand inzicht nodig in elkaars cijfers en organisatie, enkel in de 
onderdelen die van belang zijn voor fondsvorming.  

- De deelnemers kunnen invloed uitoefenen op de ‘terms & conditions’ waaronder de samenwerking wordt 
aangegaan. Daarnaast hebben ze als aandeelhouder eveneens invloed op de besluiten die door het fonds 
worden genomen. De verwachting is dat beide het lastig vinden om mandaat aan het fonds over te dragen. 

- De primair doelstelling van het fonds is om voldoende (in)direct rendement te behalen. De corporaties en 
beleggers moeten een akkoord bereiken over het inbrengen van vreemd en eigen vermogen, de verdeling 
van aandelen en de kosten en opbrengsten van het fonds. 

- Het is evident om een overeenkomst te bereiken over de strategie van het fonds en indicatoren waaraan 
belang wordt gehecht. Om het proces soepel en snel te laten verlopen zijn personen met volmacht nodig.  

  



III 

 

Aanbevelingen 

Fondsvorming kan een interessant instrument zijn om de padafhankelijkheid bij corporaties en beleggers te 
doorbreken. Er zijn echter nog verschillende barrières waar men tegenaan loopt bij het opzetten van 
fondsvorming. 
Door een pilot te realiseren kan in de praktijk worden getoetst of fondsvorming bestaansrecht heeft. Als dit het 
geval is kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een gestandaardiseerd samenwerkingsovereenkomst. 
Hierdoor wordt de drempel voor fondsvorming verlaagd en kan het grootschalig geïmplementeerd worden. Het 
aanpassen of versoepelen van wet- en regelgeving werkt eveneens stimulerend. Daarbij moet er ook vanuit de 
politiek eenduidigheid zijn over het te voeren beleid, om ervoor te zorgen dat corporaties en beleggers het 
weer aandurven om grootschalig te investeren. 
In geval van fondsvorming zullen beide partijen concessies moeten doen, om tot een overeenkomst te komen. 
Het belangrijkste is dat corporaties moeten afboeken op de waarde de woningen, aangezien het fonds het 
behalen van (in)direct rendement als primaire doelstelling heeft. Om dit te bereiken kunnen de woningen niet 
tegen marktwaarde aangekocht worden. 
Hoewel er in dit onderzoek niet uitgebreid bij is stilgestaan, kunnen ook particuliere beleggers en buitenlandse 
partijen interessant zijn voor fondsvorming. Dit onderzoek vormt slechts een verkenning van dit instrument, 
het is een aanzet voor aanvullende analyses. 
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1. Inleiding 
Dit eerste hoofdstuk vormt de introductie van het onderzoek dat in deze masterthesis centraal staat. In de 
eerste paragraaf wordt het onderzoeksveld uiteengezet, zodat duidelijk wordt wat de aanleiding is voor het 
onderzoek. In de tweede paragraaf wordt de probleemstelling geschetst, zodat inzicht wordt gegeven in de 
problematiek die in dit onderzoek centraal staat. Daaropvolgend worden in paragraaf 1.3 zowel de doelstelling 
als de onderzoeksvragen geïllustreerd, ter verheldering van de vraagstukken die in het onderzoek worden 
behandeld. 
Aan de hand van het onderzoeksmodel wordt in de vierde paragraaf op schematische wijze inzicht gegeven in 
de stappen die genomen worden. Door zowel de maatschappelijke als de wetenschappelijke relevantie van het 
onderzoek toe te lichten wordt respectievelijk in paragraaf 5 en 6 aangetoond wat de meerwaarde van het 
onderzoek is. Aan de hand van een leeswijzer wordt in de laatste paragraaf de structuur van deze masterthesis 
verduidelijkt, om de opbouw te illustreren. 

1.1 Aanleiding 

Het behoeft geen betoog dat de Nederlandse woningmarkt wordt gekenmerkt door een grootschalige 
problematiek. De huidige crises hebben aangetoond dat de instituties die onderhevig zijn aan de woningmarkt 
verre van ideaal zijn. De hedendaagse problemen zijn over de gehele linie waarneembaar: van huur tot koop, 
van starter tot doorstromer, van goedkoop tot duur, van producent tot consument en van overheid tot markt.  
Alle betrokken actoren hebben gedurende de laatste jaren hun rol zien veranderen, wat om een andere 
benadering vraagt. De overheid trekt zich steeds verder terug en ontwikkelaars en bouwende partijen hebben 
door de veranderende markt niet meer de rol die zij voorheen hadden. Woningcorporaties worden onder meer 
zwaar getroffen door de negatieve gevolgen van het eigen beleid, overheidsbeleid en economische 
omstandigheden. Ze staan regelmatig negatief in het nieuws, maar vormen nog steeds een belangrijke actor op 
de woningmarkt. Daarnaast nemen zowel institutionele als particuliere beleggers een steeds prominentere rol 
in op de woningmarkt. Zij zijn vaak de partij waar nog wel middelen zijn om te investeren in woningen. Daarbij 
zijn vele beleggers al geruime tijd op de woningmarkt actief en hebben als gevolg daarvan veel kennis over dit 
marktsegment verworven.  
De woningmarkt wordt gekenmerkt door een hoge mate van padafhankelijkheid. Ondanks het feit dat de 
actoren hun rol hebben zien veranderen, blijven zij grotendeels vasthouden aan de werkwijze die ze erop 
nahouden. Zij kunnen maar moeilijk van het gebaande pad afstappen om daadwerkelijk een andere richting in 
te gaan.  
 
De kansen die onder meer de financiële en economische crisis bieden, moeten gegrepen worden. In deze zin 
stelt Bertolini (2011, p. 429) het volgende: ‘Some see a catastrophe looming, while others point to a window of 
opportunity for long awaited innovations’. 
Gezien de huidige ontwikkeling is het nu bij uitstek de tijd om de kans te pakken om een verandering in te 
zetten, om te zorgen dat er oplossingen komen voor de problemen die de huidige woningmarkt 
overschaduwen. Van der Kooij (2011) spreekt in dit kader van het streven ‘to shoot higher’. 
Om dit streven te bereiken moet een andere weg worden ingeslagen, om een transitie in te kunnen zetten. 
Hierbij moet gekeken worden naar actoren die in de toekomst een evidente rol kunnen spelen op de 
woningmarkt. Overheden spelen een minder actieve rol en houden zich in grotere mate met de 
randvoorwaarden bezig. Ontwikkelaars worden vaker uitgesloten, onder meer doordat door de toenemende 
kleinschaligheid andere actoren hun taken overnemen. Woningcorporaties zullen zich weliswaar anders 
moeten gaan positioneren op de woningmarkt, maar ze blijven wel een belangrijk. Daarnaast vormen beleggers 
een partij die meer invloed kan krijgen, vanwege de mogelijkheid tot investeren, de efficiënte werkwijze die zij 
hanteren en de kennis die zij hebben verworven. Hoewel institutionele en particuliere beleggers een grotere 
rol kunnen spelen, hebben zij niet de hoeveelheid financiële middelen beschikbaar om een grootschalige 
transitie te bewerkstelligen. Desondanks lijkt de toekomst te liggen bij zowel woningcorporaties als beleggers, 
een samenwerking tussen beiden lijkt een robuuste coalitie die meerwaarde en synergie kan opleveren. 
 
Een dergelijke samenwerking moet voor beide partijen van toegevoegde waarde zijn en moet bovendien 
juridisch gezien mogelijk zijn. Er zijn verschillende manieren waarop deze organisaties kunnen samenwerken, 
waarvan fondsvorming er één van is. Momenteel is fondsvorming een onderwerp met een hoge nieuwswaarde, 
mede in het licht van de versoepeling van maatregelen van het kabinet betreffende de verkoop van 
corporatiewoningen aan derden.  
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Daarnaast door het vormen van een werkgroep die de mogelijkheden van fondsvorming onderzoekt. Gezien 
deze ontwikkelingen is fondsvorming een zeer actueel onderwerp waar in dit onderzoek op wordt ingehaakt. 
 
Een ‘fonds’ kan op verschillende manieren gedefinieerd worden; er is niet één sluitende definitie voor. 
Alvorens een definitie kan worden gegeven, moet de term daarom eerst afgebakend worden. In dit onderzoek 
wordt enkel gekeken naar de woningmarkt, daarom heeft het fonds in dit onderzoek enkel betrekking op 
woningen. Daarnaast gaat het in beginsel om een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele 
beleggers. Op basis van het voorgaande wordt in dit onderzoek een fonds als volgt gedefinieerd: een vehikel 
waarin deelnemende partijen zowel woningen als financiële middelen inbrengen om een zeker rendement te 
behalen, waar zij als aandeelhouder betrokken bij blijven. 
 
Een fonds gaat een stap verder dan de reguliere verkoop van corporatiewoningen aan beleggers, waarbij de 
woningcorporatie niet meer betrokken blijft bij het vastgoed dat van de hand is gedaan. De meerwaarde van 
een fonds, en de reden waarom hiernaar gekeken wordt in dit onderzoek, is dat woningcorporaties hierdoor de 
benodigde liquiditeit kunnen verkrijgen en dat beleggers op een veilige manier hun portefeuille kunnen 
uitbreiden. Veel woningcorporaties hebben namelijk een liquiditeitstekort en veel beleggers zoeken naar 
interessant vastgoed om in te investeren, hier wordt in het volgende hoofdstuk dieper op ingegaan. 
Het is vanuit de optiek van een belegger tevens positief dat een verkopende partij ergens een belang in wil 
houden. Daarnaast betekent een fonds dat niet alles naar de eigen organisatie gehaald hoeft te worden, 
waardoor sneller geschakeld kan worden (B. van der Gijp, persoonlijke communicatie, 4 december, 2013).  
Ook het feit dat de woningen niet als koopwoning in de markt gezet worden, waardoor de huurwoning-
voorraad op peil blijft voor de (midden)inkomens die te veel verdienen voor een gereguleerde huurwoning en 
te weinig voor een hypotheek, is ook een pluspunt 
Mede in het licht van eerdergenoemde zijn steeds meer huishoudens genoodzaakt om zich tot de 
geliberaliseerde huurmarkt te wenden. Daarnaast neemt de vraag naar dit woningsegment toe doordat meer 
huishoudens flexibel willen (of moeten) zijn en bovendien minder waarde hechten aan bezit. Een groei van het 
aandeel geliberaliseerde huur staat dan ook hoog op de politieke agenda (Blok, 2013b). 

1.1.1 Afbakening 

In dit onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de bestaande voorraad, omdat hier de grootste uitdaging 
ligt. Fondsvorming met betrekking tot nieuwbouw is in het verleden al tot stand gekomen en is in het kader van 
dit onderzoek enkel interessant als referentie.  
Momenteel gaat veel aandacht uit naar de bestaande voorraad, dit segment blijkt tot op heden moeilijk in een 
gezamenlijk fonds onder te brengen. Om een fonds dat gericht is op de bestaande voorraad toekomstbestendig 
te maken, is het onder meer van belang dat het (relatief) jong vastgoed bevat dat voldoende rendement 
oplevert en bovendien efficiënt wordt beheerd. 
Het onderbrengen van bestaand vastgoed in een fonds vormt dus een uitdaging voor de praktijk, wat in dit 
onderzoek wordt verkend. 
Een neveneffect van fondsvorming is dat, aangezien woningcorporaties hun vermogen gedeeltelijk liquide 
kunnen maken, zij ook kunnen investeren in onderhoud en nieuwbouw. Deze nieuwbouw zal, mede ingegeven 
door de afnemende bevolkingsgroei, in mindere mate gericht zijn op uitbreiding, en in hogere mate op 
vervanging. Dit brengt een ander type vraag met zich mee, wat ondervangen moet worden. Daardoor zal ook 
het volume van de nieuwbouw afnemen en moet meer nadruk komen te liggen op de bestaande voorraad. Het 
belang van nieuwbouw, en daarmee vernieuwing van de woningvoorraad, wordt onderkend, maar wordt 
verder niet uitgebreid meegenomen in dit onderzoek. 
In dit onderzoek wordt bovendien enkel naar institutionele beleggers gekeken, waarbij dus particuliere 
beleggers achterwege worden gelaten. In het volgende hoofdstuk wordt hiervoor de achterliggende reden 
gegeven. 
Kijkende naar het type woningen wat in het fonds ondergebracht kan worden, gaat het voornamelijk om het 
geliberaliseerde segment. Deze woningen worden geliberaliseerde woningen genoemd, maar worden ook 
gekwalificeerd als vrije sectorhuurwoningen of middeldure huurwoningen. In dit onderzoek wordt echter de 
term ‘geliberaliseerde woningen’ gehanteerd. Voor deze woningen, waarvan de huur boven de 
huursubsidiegrens ligt (€ 681,02 in 2013 en € 699,48 in 2014), gelden niet de aanvullende eisen die wel op 
gereguleerde huurwoningen van toepassing zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan eisen met 
betrekking tot het woningwaarderingsstelsel (WWS), een maximale inkomensgrens en de toewijzing ervan. 
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Mogelijk kunnen ook woningen die aan de bovenkant van de gereguleerde huur liggen erin worden 
opgenomen, om op termijn te liberaliseren.  
Hierdoor springt het fonds eveneens in op de discussie rondom het scheiden van gereguleerde en 
geliberaliseerde huurwoningen door woningcorporaties en het vergroten van het aandeel geliberaliseerde 
huurwoningen, waar in het volgende hoofdstuk dieper op wordt ingegaan. 

1.2 Probleemstelling 

Door middel van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in het opzetten van een samenwerkingsverband tussen 
woningcorporaties en institutionele beleggers in de vorm van een woningfonds. Door de succes- en 
faalfactoren hiervan in beeld te brengen, wordt verkend in welke vorm fondsvorming te realiseren is. 
Om het belang van fondsvorming te onderstrepen, is het belangrijk om inzichtelijk maken welke problemen het 
kan oplossen en wat dus de toegevoegde waarde ervan is.  
 
Fondsvorming biedt een potentiële oplossing voor een gedeelte van de problematiek waar woningcorporaties 
en institutionele beleggers in de veranderende woningmarkt voor staan. Deze organisaties moeten zich 
beraden op hun rol en toekomstgerichte keuzes maken. Woningcorporaties en (institutionele) beleggers 
vormen de partijen die het meest kansrijk zijn om een grote rol te spelen. Door samen te werken kunnen zij 
beiden ‘groeien’ en van het gebaande pad afstappen. Een dergelijke alliantie betekent dat investeringen 
kunnen worden gedaan. Daarnaast dat er vermogen beschikbaar komt dat kan worden ingezet ter verbetering 
van de volkshuisvesting.  
 
De toegevoegde waarde van een woningfonds in de vorm van een samenwerking tussen woningcorporaties en 
institutionele beleggers is dat het kansen kan bieden voor woningcorporaties die in een moeizame positie 
terecht zijn gekomen. Daarnaast kunnen institutionele beleggers hierdoor investeren in een veilig product en 
daarmee een groter belang in Nederlands vastgoed nemen. Ook kan het een katalysator voor investeringen in 
gereguleerde huurwoningen en de achterliggende nieuwbouw zijn, aangezien woningcorporaties hun 
vermogen gedeeltelijk liquide kunnen maken. Daarbij blijven de woningen die in het fonds komen ook 
daadwerkelijk huurwoningen en worden ze niet, door middel van uitponding, naar koopwoningen omgezet. 
Laatstgenoemde betekent dat het aandeel geliberaliseerde huurwoningen niet afneemt, wat van belang is voor 
de middeninkomens en de doorstroming. Daarbij worden de woningen beheerd door een organisatie die erin 
kan investeren, wat vaak bij koopwoningen niet het geval is vanwege eventuele (hypotheek)schulden. Al met al 
kan een dergelijke samenwerking ten goede komen aan de woningbouwsector. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Om de kansen, barrières en randvoorwaarden van fondsvorming te verkennen, worden in dit onderzoek ideeën 
ontleend over het opzetten van een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers. De 
doelstelling van dit onderzoek is tweeledig en is als volgt geformuleerd: 
 

1) Inzicht krijgen in het opzetten van een woningfonds tussen woningcorporaties en institutionele 
beleggers, zowel om wetenschappelijke als beleidsmatige redenen. 

2) Ideeën ontlenen aan het verbeteren van de samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele 
beleggers. 

 
Naar aanleiding van de bovenstaande doelstelling luidt de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek als 
volgt: 

 
In welke vorm kunnen woningcorporaties en institutionele beleggers een samenwerkingsverband aangaan door 
middel van een woningfonds en hoe kunnen eventuele knelpunten opgelost worden? 
 
Hiermee vormt het onderzoek een verkenning van het opzetten van een woningfonds. In het verlengde hiervan 
is het tevens interessant om te onderzoeken hoe woningcorporaties en institutionele beleggers succesvol 
fondsvorming kunnen realiseren. Aangezien dit onderzoek een eerste verkenning vormt, wordt hier echter niet 
op ingegaan. Deze doelstelling kan het onderwerp zijn van vervolgonderzoek. 
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Om tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen is een aantal deelvragen opgesteld. Deze 
deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 
 

1) Hoe is het huidige institutionele speelveld tussen woningcorporaties en institutionele beleggers 
vormgegeven? 

2) Welke vorm moet een woningfonds aannemen om een succesvolle samenwerking tussen woning-
corporaties en institutionele beleggers mogelijk te maken? 

3) Wat zijn de succes- en faalfactoren van een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele 
beleggers in de vorm van een woningfonds? 

1.4 Onderzoeksmodel 

Om te voldoen aan de doelstelling en om de in de vorige paragraaf uiteengezette onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden, is een onderzoeksmodel opgesteld. Verschuren en Doorewaard definiëren (2010) een 
onderzoeksmodel als volgt: “Een schematische weergave van het doel van het onderzoek en de globale stappen 
die gezet moeten worden om dit doel te bereiken” (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 67). Figuur 1.1 geeft 
het onderzoeksmodel weer waarin inzicht wordt gegeven in de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. 
 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zowel een inhoudsanalyse (literatuuronderzoek) als interviews liggen ten grondslag aan het gedachte-
experiment over het opzetten van een woningfonds. Op basis van dit gedachte-experiment worden 
hypothesen opgesteld die getoetst worden door middel van een tweetal gamesimulaties. De resultaten van 
deze gamesimulaties vormen het uitgangspunt voor conclusies en aanbevelingen over het opzetten van een 
woningfonds. 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek naar een nieuwe samenwerkingsvorm tussen woningcorporaties en beleggers kan er bij 
interpretatie voor zorgen dat er bij woningcorporaties middelen vrijkomen om te investeren. Daarnaast dat 
beleggers op een veilige manier middelen kunnen investeren. Het uiteindelijke doel is dat de 
padafhankelijkheid bij woningcorporaties en beleggers doorbroken wordt en dat een noodzakelijke transitie 
wordt ingezet. Hiermee wordt gedoeld op het gegeven dat beide partijen open moeten staan voor een nieuwe 
samenwerkingsvorm die meerwaarde voor beiden kan opleveren. Doordat woningcorporaties en beleggers 
moeilijk van het ingeslagen pad afstappen en afwachtend zijn ten opzichte van veranderingen, staat de 
woningmarkt momenteel op slot. Fondsvorming kan synergie opleveren, waardoor beiden sterker uit de crisis 
kunnen komen.  
Door dit onderzoek wordt inzichtelijk welke vorm een woningfonds kan aannemen, waardoor woning-
corporaties en beleggers: een beeld krijgen van hetgeen nodig is om tot een succesvolle samenwerking te 
komen, dichter bij elkaar worden gebracht, zich beter kunnen positioneren, en hun werkwijze kunnen 
verbeteren. Door middel van fondsvorming kunnen woningcorporaties hun gereguleerd en geliberaliseerd bezit 
scheiden en kunnen ze efficiënter te werk gaan. Daarnaast kan de noodzakelijke doorstroming op de 
woningmarkt mogelijk gemaakt worden. Tot slot is fondsvorming eveneens een aanjager voor de stagnerende 
nieuwbouw, wanneer woningcorporaties als gevolg hiervan weer liquide middelen tot hun beschikking hebben. 
Getuige de inwerkingstelling van een actieteam ‘gemengd woningfonds’ waar zowel vertegenwoordigers van 
beleggers, woningcorporaties als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zitting in nemen, 
is het een zeer actueel onderwerp met een grote maatschappelijke relevantie. 

  

Inhoudsanalyse 

Interviews 

 

Gedachte-experiment 

 

Gamesimulaties 

 

Conclusies 

 

Aanbevelingen 

 

Hypothesen 
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1.6 Wetenschappelijke relevantie 

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar of geschreven over de totstandkoming en werking van een 
woningfonds als samenwerkingsverband tussen woningcorporaties en beleggers (Alberti et al., 2010, Van 
Ginkel, 2010, Visscher, 2011, Hoorn-Mol, 2013). Bovendien wordt hier niet ingegaan op de institutionele 
kaders. Dit onderzoek vult dus een leemte in het vakgebied en verzorgt bovendien door middel van het 
gebruiken van een gedachte-experiment en gamesimulaties een wetenschappelijke analyse van het 
onderwerp.  
Door deze twee onderzoeksmethoden te combineren wordt bovendien de mogelijkheid gecreëerd om 
fondsvorming door middel van een ex ante evaluatie te analyseren. Het onderzoek zorgt ervoor dat er een 
discussie kan ontstaan over de toegevoegde waarde van een woningfonds voor het spectrum aan instrumenten 
ter oplossing van een deel van de problematiek op de woningmarkt. Door deze onderzoeksmethoden te 
combineren met het IAD framework van Elinor Ostrom ontstaan er nieuwe inzichten welke van toegevoegde 
waarde zijn voor het onderzoeksveld. Deze inzichten bieden namelijk een institutioneel perspectief op de 
dynamiek in percepties, interacties en handelingen van woningcorporaties en institutionele beleggers. 
 
Met het onderzoek wordt tevens getracht een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van het 
onderzoek doen naar planologische vraagstukken door middel van gedachte-experimenten en gamesimulaties. 
Hier is namelijk nog sprake van een hiaat. Deze combinatie van onderzoeksmethoden kan van toegevoegde 
waarde zijn bij ex ante analyses en heeft een grotere voorspellende waarde dan casestudies, welke momenteel 
veel gehanteerd worden binnen de planologie. Deze bijdrage kan geleverd worden door inzicht te geven in het 
opzetten en uitvoeren van een gedachte-experiment en gamesimulaties en daarnaast hierop te reflecteren 
zodat hier leerpunten uit gedestilleerd kunnen worden. 

1.7 Leeswijzer 

In deze laatste paragraaf wordt de opbouw van het onderzoek uiteengezet, om de structuur ervan te 
verhelderen.  
Het volgende hoofdstuk staat in het teken van het onderzoeksveld. In dit tweede hoofdstuk wordt ingegaan op 
het ontstaan van de problematiek op de woningmarkt, het institutionele speelveld tussen woningcorporaties 
en beleggers en de mogelijkheid tot samenwerking tussen eerdergenoemde partijen. Hiermee vormt dit 
hoofdstuk de beantwoording van de eerste deelvraag. 
Het theoretisch kader van het onderzoek komt in hoofdstuk 3 aan bod. Hierin komt de theoretische benadering 
naar voren die de grondslag vormt voor de analyse. Vervolgens staat het vierde hoofdstuk in het teken van de 
methodologische verantwoording van het onderzoek. Zowel de onderzoeksstrategie als de onderzoeks-
methoden worden beschreven.  
Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 staat in het teken van het 
gedachte-experiment, zowel de uitvoering als de daaruit resulterende verwachtingen komen aan bod. Daarmee 
geeft dit hoofdstuk antwoord op de tweede deelvraag. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de gamesimulaties uiteengezet, hiermee wordt tevens de derde 
deelvraag beantwoord. Daaropvolgend komen in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek aan bod. Dit hoofdstuk vormt tevens de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. In dit 
laatste hoofdstuk wordt tot slot ook een reflectie op het onderzoek gegeven. 
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2. Introductie speelveld corporaties en beleggers 
In dit hoofdstuk wordt het speelveld tussen woningcorporaties (hierna: corporaties) en institutionele beleggers 
(hierna: beleggers) geïntroduceerd. Het doel is om inzicht te geven in de ontwikkelingen op de 
(huur)woningmarkt en om het onderzoek af te bakenen. Daarmee wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op 
de eerste deelvraag: Hoe is het huidige institutionele speelveld tussen woningcorporaties en institutionele 
beleggers vormgegeven? 
In de eerste paragraaf wordt vanuit een institutioneel oogpunt het ontstaan van de huidige problematiek op de 
woningmarkt uiteengezet. Daarbij wordt in een deelparagraaf ingegaan op geliberaliseerde huurwoningen, 
omdat dit segment het meest kansrijk is om in een woningfonds onder te brengen.  
In paragraaf 2.2 wordt dieper ingegaan op de twee actoren die in dit onderzoek centraal staan. In deze 
paragraaf wordt in de eerste twee deelparagrafen het huidige speelveld waarin beide actoren acteren 
geschetst, om een volledig beeld te geven van de rol die zij op de woningmarkt spelen. Paragraaf 2.3 staat in 
teken van de samenwerking tussen corporaties en beleggers. In de eerste deelparagraaf wordt ingegaan op 
fondsvorming in het verleden, in de tweede en derde deelparagraaf wordt ingegaan op de doelstellingen van 
beide actoren. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de toegevoegde waarde van beide actoren voor elkaar kan zijn 
en wordt de basis gelegd voor het onderzoek. Tot slot vormt paragraaf 2.4 de conclusie van dit hoofdstuk. 

2.1 Ontstaan problematiek 

De woningmarkt is een exceptionele markt, niet vergelijkbaar met de markt voor bijvoorbeeld mobiele 
telefoons, auto’s, boeken of kleding. Er is een aantal redenen waarom de woningmarkt niet met eerder 
genoemde markten te vergelijken is. Zo is er onder meer sprake van een erg lange ontwikkeltijd, de productie 
van het goed, waardoor niet snel kan worden ingesprongen op schommelingen in de vraag. Het aanbod kan 
dus niet snel genoeg reageren op de vraag, in deze zin kan gerefereerd worden aan de varkenscyclus. 
Daarnaast wordt een woning ook gekenmerkt door plaatsgebondenheid, een woning laat zich niet 
(gemakkelijk) verplaatsen naar een andere locatie. Hierdoor is er sprake van een sterk locationele markt. 
Bovendien is een woning een heterogeen product, geen enkele woning is hetzelfde wanneer naar alle aspecten 
gekeken wordt. Daarnaast heeft een woning een relatief lange levensduur en is deze over het algemeen 
waardevast. Tenslotte kent de woningmarkt hoge transactiekosten en is deze zeer kapitaalintensief, wat de 
verhandelbaarheid niet ten goede komt (Needham, 2006, p. 59). 
 
Van nature voorziet de woningmarkt, net als vele andere markten, niet in het onderste segment. Het verschil is 
echter dat een woning in Nederland gezien wordt als een eerste levensbehoefte. Daarom is het van belang van 
dat de woningmarkt voor een ieder toegankelijk is, wat onder meer de rol van corporaties verklaard. Anno 
2014 zijn er daarom zeer omvangrijke instituties en is de woningmarkt streng gereguleerd.  
Deze instituties zijn door de mens bedachte constructies van beperkingen en geven de interacties tussen 
actoren vorm (North, 1990). Ze hebben dus invloed op de handelingen en interacties die tussen actoren 
plaatsvinden (Ostrom, 2005). Instituties betreffen zowel formele (wetten en instrumenten) als informele 
(routines en gewoontes) regels (John, 2000, p. 38). 
 
Ruim 100 jaar geleden, voor het begin de twintigste eeuw, was er geen sprake van een strenge regulering. 
Indertijd was er nog geen wettelijke verankering van regels op het gebied van wonen, laat staan op het gebied 
van huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. Met de Woningwet van 1901 kwam de eerste aanzet voor een scala 
aan wet- en regelgeving om de woningmarkt te reguleren. In de daaropvolgende decennia is regulering een 
steeds grotere rol gaan spelen op de woningmarkt, er kwamen steeds meer instituties. In de volgende 
paragraaf wordt uitgebreider ingegaan op deze ontwikkeling. 

 
Door de hoge mate van institutionalisering heeft de Nederlandse woningmarkt de laatste decennia een 
grootschalige transitie doorgemaakt. Het eigen woningbezit en de gereguleerde huurvoorraad zijn gegroeid ten 
koste van het aandeel van de particuliere huurvoorraad, zie figuur 2.1. De overheid intervenieert op grote 
schaal op de Nederlandse woningmarkt, volgens Needham (2006) doet zij dat onder meer door regulering. 
Needham hanteert deze term in navolging van Ogus (1994), die hiervoor de volgende definitie hanteert: “The 
use of public law rules for correcting perceived deficiencies in the market system in meeting collective and public 
interest goals” (Ogus, 1994, p. 2). 
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Figuur 2.1: Ontwikkeling opbouw Nederlandse woningmarkt 

 
Bron: DGVH/DGO/CBS (in Ekkers, 2006, p. 189) & Ministerie van BZK, 2013 

 
Needham (2006) verwijst daarnaast eveneens naar Pigou. In zijn ‘Economics of welfare’ (Pigou, 1932) stelt hij 
dat als de omstandigheden zo zijn dat er geen sprake is van een optimale allocatieve efficiëntie, er gesproken 
kan worden van marktfalen. In dat geval is het de taak van de overheid om het falen van de markt op 
dusdanige wijze te corrigeren dat de allocatieve efficiëntie beter is dan de markt zelf zou bereiken onder de 
‘onvolmaakte omstandigheden’. Eerdergenoemde is op de woningmarkt inderdaad het geval, aangezien de 
overheid door vele maatregelen (zoals hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag, starterslening) aan de vraagkant 
ingrijpt om de allocatieve efficiëntie te verhogen (Priemus, 2000). Aan de andere kant wordt door corporaties 
aan de aanbodkant ingegrepen, met als doel om marktfalen te corrigeren. 
 
Er kan echter ook gesproken worden van overheidsfalen; het overheidsingrijpen heeft ook negatieve effecten 
(Don, 1999; Buitelaar, 2003; Buitelaar & Needham, 2007). Het ontstaan van de eerder beschreven 
padafhankelijkheid kan een gevolg zijn van dit gezamenlijke falen in combinatie met een hoge mate van 
institutionalisering. De oplossing moet niet gezocht worden in het solitair analyseren van markt- 
overheidsfalen. Er moet gekeken worden naar de combinatie van deze actoren. Zowel de markt als overheid 
zijn onmisbare schakels binnen het samenspel van instituties op de woningmarkt. Lindblom hanteert hiervoor 
een sprekende metafoor die dit weergeeft: “If the market is the dance, then the state provides the orchestra 
and the dance floor” (Lindblom, 2001, p. 102). 
 
Eén van de oorzaken van de huidige problematiek op de woningmarkt is te vinden in de padafhankelijkheid. De 
actoren die actief zijn op de woningmarkt bevinden zich in een diep ingesleten spoor waar moeilijk van af te 
stappen is. Hierdoor is het moeilijk om een transitie in te zetten, om de padafhankelijkheid te doorbreken. 
North (1990) doelt hiermee op het gegeven dat alternatieve keuzemogelijkheden worden beperkt door 
eerdere keuzes en het ingeslagen pad. Voorgaande stappen in een bepaalde richting veroorzaken volgens 
Pierson (2000, p. 252) verdere bewegingen in dezelfde richting. Bij corporaties en beleggers komt dit tot uiting 
in de werkwijze die zij hanteren. Hoewel deze aan ontwikkeling onderhevig is, wordt niet van het gebaande pad 
afgestapt. Terwijl dat juist wel een meerwaarde kan opleveren. 
 
De huidige crisis waarin de Nederlandse woningmarkt verkeert en maar moeizaam uit wil raken, kent deels 
haar oorsprong in ontwikkelingen die zich buiten onze landsgrenzen hebben voorgedaan. Daarnaast zijn er veel 
ontwikkelingen die zich op nationale schaal hebben voorgedaan. Op laatstgenoemde wordt nu dieper op 
ingegaan. 
Na de economische crisis die van eind jaren zeventig tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw liep, en de 
daarmee samenhangende crisis op de (koop)woningmarkt, is de prijs van koopwoningen tot en met de eerste 
helft van 2008 vrijwel continu gestegen (Elsinga, De Jong-Tennekes & Van der Heijden, 2011, p. 4). 
Voornamelijk vanaf halverwege de jaren negentig stegen de prijzen aanzienlijk als gevolg van een dalende 
rente, stijgende (reële) inkomens en een hoog consumentenvertrouwen, zie figuur 2.2. De vraag naar 
koopwoningen nam sterk toe en door de achterblijvende woningproductie kwam de woningmarkt extra onder 
druk, wat resulteerde in een prijsstijging.  
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Dit werd mogelijk door een ruimere hypotheekverstrekking en nieuwe hypotheekproducten, ingegeven door 
de liberalisering van deze markt. Hierdoor nam de hoogte van de hypotheekleningen toe, zowel in vergelijking 
tot de waarde van de woning als tot het inkomen (Elsinga, et al., 2011, p. 4-5). 
 
Figuur 2.2: Ontwikkeling verkoopprijzen bestaande koopwoningen 

 
Bron: CBS Statline, 2014 

 
In de loop van de jaren negentig werden procentueel steeds minder huurwoningen gebouwd. Daarnaast 
werden meer en meer duurdere koopwoningen gerealiseerd. Dit stimuleerde het aantal transacties op de 
woningmarkt en had een positief effect op de doorstroming. Het overheidsbeleid speelde in op deze 
marktsituatie door zich te richten op kwaliteitsverbetering en hogere inkomensgroepen. Lage en 
middeninkomens konden de woningen betrekken die vrijkwamen als gevolg van de doorstroming. 
De lage rente, sterke prijsstijgingen en hypotheekrenteaftrek zorgde voor een “hefboom” op de woningmarkt: 
een aanzienlijk indirect rendement (de verkoop van woningen) was haalbaar door met geleend geld in een 
woning te investeren. Deze hefboom leverde door de lage rente en de hevige koopprijsstijging zowel voor 
kopers als voor investeerders in huurwoningen veel profijt op. 
Door de aanzienlijke waardestijging van woningen zagen particuliere verhuurders hun indirecte rendement en 
corporaties hun investeringscapaciteit stijgen. Bij het uitponden van huurwoningen kon het toenemende 
verschil tussen markt- en bedrijfswaarde van woningen worden ingezet voor het financieren van investeringen 
(Elsinga et al., 2011, p. 5). 
 
Na een korte economische terugval in het begin van de eenentwintigste eeuw trok de markt weer aan en steeg 
ook het aantal gerealiseerde woningen. Door de beperkte inkomensgroei en de vanaf 2005 toenemende rente 
kwam de leencapaciteit echter onder druk en haalden prijsstijgingen niet meer het niveau van begin jaren 
negentig. Omdat woningeigenaren een teruglopende verkoopprijs maar moeilijk konden accepteren, was er 
geen sprake van een lagere prijsvorming. Daarentegen nam het aantal transacties procentueel af, wat een 
stagnerende doorstroming tot gevolg had. 
Eind 2008 werden de gevolgen van de financiële crisis, die zijn oorsprong had in de Verenigde Staten, ook in 
Nederland merkbaar. Het reële inkomen bleef echter in dat jaar en het daaropvolgende jaar stijgen en door 
overheidsingrijpen bleef ook de rente relatief laag.  
Ondanks dit overheidsingrijpen reageerde de woningmarkt direct op de financiële crisis door tot stilstand te 
komen na een gebrek aan vertrouwen in de economie in het algemeen en financiële instellingen in het 
bijzonder. Verhuizingen werden uitgesteld waardoor het aantal transacties afnam en de gemiddelde verkoop-
prijs van woningen afnam (Elsinga et al., 2011, p. 5). 
 
De prijsdaling van koopwoningen had tot gevolg dat een deel van de (recente) kopers de waarde van de 
woning tot onder het niveau van de hypotheekschuld zag dalen. Bij betalingsproblemen zou een gedwongen 
verkoop leiden tot een restschuld, wat dan ook in steeds grotere mate voorkwam. 
Deze prijsdaling pakte aanvankelijk positief uit voor starters, totdat banken hun criteria voor hypotheek-
verstrekking aanscherpten. Door de verscherping van de normen voor de Nationale Hypotheek Garantie en de 
beperking van de omvang van tophypotheken werden de mogelijkheden van starters verder ingeperkt. 
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Aangezien ze over het algemeen onvoldoende eigen vermogen hebben, blijven ze langer huren of ‘thuis’ 
wonen (Elsinga et al., 2011, p. 5-6). 
 
Doordat starters en (lage) middeninkomens anno 2014 onvoldoende de koopwoningmarkt kunnen betreden, 
blijft de doorstroming een probleem. Het uitbreiden van het aandeel betaalbare geliberaliseerde huur-
woningen (met een huur tussen grofweg € 700 en € 900 per maand) biedt kansen voor deze doelgroepen. 
Hierdoor wordt een alternatief geboden voor een koopwoning en kan de verhuisketen in gang gezet worden.  
 
Als gevolg van de concurrentie vanuit de sterk gereguleerde huursector (lage huren) en koopsector (fiscale 
voordelen eigen woningbezit) is de geliberaliseerde huursector relatief klein: circa 4,5% in 2012 (Ministerie van 
BZK, 2013). Geliberaliseerde huurwoningen vormen een interessant segment voor middeninkomens. Tevens 
heeft het segment, mede als gevolg van de vigerende wet- en regelgeving, een tot nu toe onbenut 
groeipotentieel. Mede hierdoor zijn institutionele beleggers in toenemende mate geïnteresseerd om hierin te 
investeren, wat onder meer door fondsvorming tot stand kan komen. 
De totale gereguleerde huurwoningvoorraad bedraagt ongeveer 2,6 miljoen woningen, wat neerkomt op 
ongeveer 32% van de totale woningmarkt. Hiervan zijn ongeveer 1 miljoen woningen van zodanig hoge 
kwaliteit dat ze in principe geliberaliseerd kunnen worden. Zolang dat niet gebeurt, belemmeren ze de groei 
van de geliberaliseerde huursector, aldus minister Blok (2013b). Het kabinet zegt te streven naar het 
verstevigen van het middensegment tussen gereguleerde huur en koopsector, waardoor overwegend 
middeninkomens weer een reële keuze tussen huren en kopen kunnen maken (Blok, 2013b). Tot op heden is 
dat streven echter nog onvoldoende omgezet in acties die het gewenste resultaat opleveren. 
Anno 2014 zijn de problemen op de woningmarkt dan ook nog steeds duidelijk merkbaar. Ondanks verwoede 
pogingen van zowel overheid als markt, is vooralsnog geen licht aan het eind van de tunnel. Een positieve 
benadering is dat ook in het verleden zich dergelijke crises hebben voorgedaan en dat men daar uiteindelijk 
ook is uitgekomen. Een crisis houdt echter in dat er beslissingen gemaakt moeten worden die gericht zijn op de 
toekomst. Op de huidige manier doormodderen biedt geen soelaas; er moet van de padafhankelijkheid 
afgestapt worden door een andere weg in te slaan.  
Door vanuit een institutioneel perspectief de interacties tussen corporaties en beleggers in geval van 
fondsvorming te analyseren, kunnen aanbevelingen worden gedaan om de padafhankelijkheid te doorbreken. 

2.1.1 Ontwikkeling geliberaliseerde huurwoningen 

In deze paragraaf wordt specifiek naar geliberaliseerde huurwoningen gekeken, omdat dit segment het meest 
interessant is om in een woningfonds onder te brengen. In het eerste hoofdstuk is ingegaan op de verschillende 
definities die gehanteerd worden. 
Daarnaast wordt in de literatuur regelmatig gesproken over particuliere huurwoningen (Ministerie van BZK, 
2013; Van Deursen, 2013), als tegenhanger van gereguleerde en sociale huurwoningen of corporatiewoningen. 
Deze termen hebben echter geen betrekking op de huurprijs van de woningen, maar op de eigenaar ervan. 
Hierbij zijn particuliere huurwoningen alle woningen die in eigendom zijn van beleggers en particuliere 
verhuurders. Gereguleerde huurwoningen zijn in dit geval alle woningen van corporaties. In dit onderzoek 
wordt specifiek naar de huurprijs gekeken, daarom wordt ook de term ‘geliberaliseerde huurwoningen’ 
gehanteerd. 
 
Geliberaliseerde huurwoningen vormden in 2012 ongeveer 4,5% van de totale Nederlandse woningmarkt 
(Ministerie van BZK, 2013), waarmee het een niche is. Dergelijke recente cijfers van andere Europese landen, 
zoals in figuur 2.4 over de gereguleerde huurwoningvoorraad, ontbreken aangezien deze (als ze al beschikbaar 
zijn) veelal over de particuliere woningvoorraad gaan. 
De verklaring waarom het aandeel geliberaliseerde huurwoningen zo klein is worden moet gezocht worden in 
het beleid dat de Nederlandse overheid heeft gevoerd op het gebied van volkshuisvesting. De belangrijkste 
oorzaken zijn de stimulering van het eigen woningbezit en de grootschalige gereguleerde huursector.  
 
Het eerste belangrijke wapenfeit van de overheid op het gebied van de woningmarkt was de Woningwet van 
1901. Deze wet vormde ook de basis voor de gereguleerde huursector, maar het duurde tot na de Tweede 
Wereldoorlog voordat deze sector definitief een groter aandeel zou gaan innemen.  
Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid alleen gedurende de Eerste Wereldoorlog actief 
ingegrepen op de woningmarkt.  
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Daarbuiten werd de bouw van woningen aan de markt overgelaten, mede omdat corporaties indertijd duur en 
inefficiënt werden gevonden. Gedurende deze periode vond er dus geen overheidsinterventie plaats (Ekkers, 
2006, p. 67), wat momenteel niet meer denkbaar is. 
 
Als gevolg van de grote schade die de Tweede Wereldoorlog had veroorzaakt, was er een enorme woningnood. 
De overheid heeft deze noodsituatie aangegrepen om op grote schaal te interveniëren op de woningmarkt. Het 
volkshuisvestingsbeleid had tot gevolg dat er op grote schaal betaalbare woningen moesten komen, waardoor 
de gereguleerde huursector werd gestimuleerd. De naoorlogse periode tot en met 1963 kan worden 
bestempeld als een periode waarin intensieve marktregulering plaatsvond. Daarna volgde een poging tot 
liberalisatie van het volkshuisvestingsbeleid. Deze liberalisatie mislukte onder meer door de politieke 
verhoudingen en tegenstand van de vakbonden ten aanzien van huurstijgingen (Ekkers, 2006, p. 67-70).  
 
In figuur 2.3 staat een overzicht van het aantal opgeleverde geliberaliseerde huurwoningen in de periode van 
1963 tot en met 1988, die in opdracht van particulieren zijn gebouwd. 
Zoals in de onderstaande figuur is te zien, schommelt het aantal gerealiseerde huurwoningen in de periode 
1963-1988 sterk. Begin jaren zestig is er een opleving, gevolgd door een harde daling. Na enkele 
schommelbewegingen in de daaropvolgende jaren wordt omstreeks 1984 weer een korte groei ingezet. 
 
Figuur 2.3: Gerealiseerde geliberaliseerde huurwoningen in opdracht van particulieren (1963-1988) 

 
Bron: CBS, Maandstatistiek bouwnijverheid (in Papa, 1990, p. 116) 

 
Deze trends zijn te verklaren aan de hand van veranderend overheidsbeleid en ontwikkelingen op de kapitaal- 
en woningmarkt. Hierbij zijn zowel positieve als negatieve invloeden te onderscheiden, die hieronder worden 
toegelicht: 
 
Ontwikkelingen die een positieve invloed hebben op het aantal gerealiseerde geliberaliseerde huurwoningen 
zijn: een lage rentestand, woningschaarste (en een lage leegstand), vanuit de overheid de mogelijkheid om de 
huren te verhogen en slapte in de andere bouwsectoren waardoor de woningmarkt kon profiteren van de 
vrijkomende capaciteit. 
Daarnaast hebben: stijgende rente, krapte op de kapitaalmarkt, een einde aan de waardestijging van vastgoed, 
onzekerheden over de conjuncturele situatie als gevolg van de oliecrisis en aantrekkelijke alternatieven in 
andere vastgoedsectoren (kantoren) een negatieve invloed gehad (Papa, 1988; Conijn en Papa, 1987). 
 
Los van deze ontwikkelingen is ook de regelgeving vanuit de overheid een belangrijke factor geweest die zowel 
positieve als negatieve invloed heeft uitgeoefend. Zo is er allereerst de Rijksgoedkeuring van 1961, deze 
regeling moest verstoring van de bouwmarkt voorkomen.  
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Ook het BGSPH in 1968 beïnvloedde de markt voor huurwoningen, aangezien hiermee een gegarandeerd 
rendement kon worden behaald bij het realiseren van gesubsidieerde woningen. Daardoor was het niet 
interessant voor beleggers om ongesubsidieerde woningen te realiseren. Ook potentieel beleid om de verkoop 
van gesubsidieerde huurwoningen strenger te reguleren en het invoeren van een verdergaande wettelijke 
huurbescherming, zijn vanuit overheidswege van invloed geweest op het aantal geliberaliseerde huurwoningen 
dat gerealiseerd is. 
Tenslotte hebben de premie C & D-regeling in combinatie met een verbeterende financieel-economische 
situatie, na jaren van stagnatie, gezorgd voor een korte opleving in 1984. De premie C-regeling hield 
aanvankelijk een subsidie van f 6.500,- in voor de bouw van huurwoningen, welke later werd teruggebracht 
naar f 5.000,-. De premie D-regeling was een subsidie van f 20.000,- om de hoge bouwkosten voor 
stadsvernieuwingsgebieden deels te vergoeden (Papa, 1990, p. 119). Door veranderingen in het beleid is vanaf 
1987 het aantal gerealiseerde premiehuurwoningen door institutionele beleggers afgenomen. 
 
Met de ‘Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig’, ook wel Nota Heerma genoemd, werd vanaf 1989 ingezet 
op kwalitatieve aspecten en vrije marktverhoudingen. Het doel was om de overheidsinterventie te verkleinen 
en lagere kosten na te streven, wat onder meer leidde tot een afschaffing van de dynamische kostprijs-
methode.  
In deze Nota, en ook in daaropvolgend beleid, werd het eigenwoningbezit gestimuleerd (Ekkers, 2006, p. 75-
77). Zoals in figuur 2.1 is te zien, ging dit met name ten koste van het aandeel van de particuliere huursector. 
Naast de realisatie van veel koopwoningen, zijn er ook veel huurwoningen uitgepond.  
Door de uitgedijde gereguleerde huursector en de stimulering van het eigenwoningbezit heeft de 
geliberaliseerde huursector anno 2014 slechts een klein aandeel op de Nederlandse woningmarkt. Zoals in de 
vorige paragrafen naar voren is gekomen staat de geliberaliseerde huursector momenteel op de politieke 
agenda, maar mede door de laagconjunctuur en het feit dat de huidige coalitie van VVD en PvdA geen 
meerderheid heeft in de Eerste Kamer is het moeilijk om tot beleid te komen dat de padafhankelijkheid 
doorbreekt. Desondanks heeft de geliberaliseerde huursector voldoende groeicapaciteit en kan fondsvorming 
eraan bijdragen om het aandeel in stand te houden en uit te bouwen. 

2.2 Speelveld corporaties en beleggers 

Op de woningmarkt zijn verschillende actoren actief, welke onder zijn te verdelen in een drietal domeinen: 
staat, markt en burgermaatschappij (Arts & Lagendijk, 2009). De staat omvat de verschillende overheidslagen, 
onder de marktpartijen vallen organisaties die woningen ontwikkelen, verkopen en beheren en de burger-
maatschappij bestaat uit de consumenten, de bewoners van woningen.  
Corporaties en beleggers zijn primair actief op de markt voor huurwoningen, welke momenteel ongeveer 40% 
van de gehele Nederlandse woningvoorraad beslaat (Ministerie van BZK, 2013). In figuur 2.1 is te zien dat de 
afgelopen decennia het aantal huurwoningen dat in particulier bezit is, enorm is afgenomen. Hieronder vallen 
alle huurwoningen die in eigendom zijn van beleggers of particuliere verhuurders. Daar staat tegenover dat het 
aandeel huurwoningen in bezit van corporaties en het aandeel koopwoningen fors is gegroeid. In het vervolg 
van dit hoofdstuk worden deze ontwikkelingen toegelicht. 
 
Deze paragraaf richt zich op corporaties en beleggers en het speelveld tussen deze actoren. Corporaties 
hebben van alle partijen die momenteel op de woningmarkt actief zijn verreweg het grootste bezit, namelijk 
grofweg 32% van de totale Nederlandse woningvoorraad (CFV, 2012). Institutionele beleggers bezitten relatief 
gezien maar een klein aandeel van de woningmarkt, in 2012 was dit een kleine 2% (IVBN, 2012). Zij vervullen 
een belangrijke rol in het middensegment en hebben nog mogelijkheden om te groeien. Beleggers richten zich 
niet op alle segmenten en alle regio’s (zie paragraaf 2.2.2), maar desondanks vormen beleggers een kansrijke 
actor om te investeren in de woningmarkt. Mede in het licht van de discussie over de opvatting dat corporaties 
alleen nog maar in gereguleerde huurwoningen zouden moeten investeren. Om deze reden staan beide 
actoren in dit onderzoek centraal. 
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2.2.1 Corporaties 

Corporaties kennen een lange traditie binnen de Nederlandse woningmarkt. Ze hebben zich door de jaren heen 
een steeds grotere rol toegeëigend en zijn anno 2013 niet enkel meer bezig met hun traditionele 
(maatschappelijke) taakstelling; het huisvesten van lage inkomens (tot grofweg € 34.000) en bijzondere 
doelgroepen. Andersoortig vastgoed als middeldure koopwoningen, geliberaliseerde huurwoningen en retail 
zijn voorbeelden van andere taken die corporaties op zich nemen of op zich hebben genomen (Hoekstra et al., 
2012, p. 3 & Van Eijck et al., 2013) 
 
De grote rol van corporaties komt tot uiting in het grote aandeel dat zij voor hun rekening nemen op de 
Nederlandse woningmarkt. Figuur 2.4 maakt inzichtelijk dat de gereguleerde huursector in Nederland vele 
malen groter is dan in andere Europese landen. Deze sector is in Nederland dan ook omvangrijker dan de 
geliberaliseerde huursector. Hier wordt in het vervolg van deze paragraaf dieper op ingegaan. 
 

Figuur 2.4: Aandeel gereguleerde woningen ten opzichte van totale woningvoorraad 

 

Bron: CECODHAS, 2012 

De eerste corporaties werden grofweg 150 jaar geleden opgericht als kleine verenigingen en coöperaties: 
initiatieven van private filantropen om huisvesting te verzorgen voor de minderbedeelden. Vanaf de 
inwerkingtreding van de Woningwet in 1901 hebben corporaties de status van toegelaten instelling, waardoor 
ze onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen. De overheid kon hierdoor de woningproductie 
stimuleren en door hoge subsidies (na de Tweede Wereldoorlog) werd het marktaandeel van corporaties 
steeds groter. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw had de gereguleerde huursector een aandeel van bijna 
10% op de Rijksbegroting. De overheid heeft dus door de jaren heen grote bedragen in deze instituties 
geïnvesteerd.  
Enneüs Heerma, toenmalig staatssecretaris van Volkshuisvesting, wilde de balans opschonen door uitstaande 
leningen aan corporaties weg te strepen tegen toekomstige subsidies (Van Eijck et al., 2013). Dit leidde na lang 
onderhandelen tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Volkshuisvesting, gemeenten, de Nationale 
Woningraad en het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting (NCIV) uiteindelijk in 1995 tot de 
verzelfstandiging van corporaties, wat ook wel de bruteringsoperatie wordt genoemd.  
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Tijdens deze onderhandelingen zijn door de twee laatstgenoemde partijen de taken van corporaties zo breed 
mogelijk gedefinieerd, terwijl het externe toezicht onvoldoende werd belicht. Heerma had veel vertrouwen in 
de zelfregulerende kracht van de corporaties en ook gemeenten deden een stap terug (Van Eijck et al., 2013). 
In eerste instantie werden gemeenten echter verantwoordelijk voor het externe toezicht. De sector kwam 
vervolgens zelf met een breed omschreven takenpakket om de discussie over bindende kwaliteitseisen het 
hoofd te bieden, welke Heerma in 1993 bindend maakte middels het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 
Hierin is momenteel onder andere een zestal prestatievelden benoemd waarop de werkzaamheden van 
corporaties worden getoetst (Platform 31, n.d.¹):  
 

- passend huisvesten van de doelgroep; 
- kwalitatief in stand houden van het woningbezit; 
- betrekken van bewoners bij beleid en beheer; 
- waarborgen van de financiële continuïteit; 
- bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten; 
- en bijdragen aan de combinatie wonen en zorg. 

 
Ondanks het BBSH konden gemeenten lastig toezicht houden en bovendien hadden ze onvoldoende middelen 
om de ingewikkelde financiële producten waar enkele corporaties mee werkten, zoals derivaten, te kunnen 
beoordelen (Van Eijck et al., 2013). De zelfstandige corporaties gingen de markt op waardoor de ondersteuning 
van de Woningraad en het NCIV gedeeltelijk overbodig werd. In 1998 fuseerden laatstgenoemden en gingen 
onder de naam Aedes in afslankte vorm verder (Aedes, 2013d). 
Omdat de gemeenten het toezicht onvoldoende uitvoerden, besloot de opvolger van Heerma, Dick Tommel, 
dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) verantwoordelijk moest zijn voor het toezicht. Naast de taak van 
het saneren van noodlijdende corporaties werd het CFV dus ook toezichthouder van de sector.  
 
In plaats van afhankelijk te zijn van een financiële toezichthouder waarop geen invloed uitgeoefend kon 
worden, zette corporaties in op intern toezicht en zelfregulering. Onderdeel hiervan is de raad van 
commissarissen, die corporaties na de verzelfstandiging verplicht waren in te stellen om tegenwicht aan het 
bestuur te bieden. Daarnaast werd eveneens door Aedes een gedragscode opgesteld die verplicht is voor al 
haar leden. 
Tot slot is er het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), welke begin jaren tachtig door de toenmalige 
koepels als privaat fonds van en voor de sector werd opgericht. Het WSW, nog steeds verbonden met de 
sector, beoordeelt de kredietwaardigheid van corporaties zodat ze met staatsgarantie tegen lage rente bij Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Nederlandse Waterschapsbank geld kunnen lenen (Vulperhorst, 2012). 
 
Terwijl de sector inzette op het WSW, zette het Rijk in op het CFV en mede daardoor zaten deze belangrijke 
financiële instellingen niet meer op één lijn met elkaar. Het einde van de jaren negentig vormde het startpunt 
voor een fundamenteel conflict tussen de overheid en de corporatiesector wat de volkshuisvesting momenteel 
nog steeds tekent. Het WSW en CFV hebben tezamen voldoende machtsmiddelen om de sector financieel te 
controleren, maar werken onvoldoende samen (Conijn, 2012; Van Eijck et al., 2013). 
Door de gebrekkige financiële controle, als gevolg van de slechte samenwerking tussen het CFV en WSW, en 
doordat corporaties vanwege een overheidsgarantie en een lage rente op grote schaal konden lenen, hebben 
zij lange tijd riskante investeringen kunnen doen. In 2011 kwamen de problemen bij Vestia aan het licht, de 
grootste corporatie van het land. Vestia dreigde failliet te gaan omdat de rente van haar derivatenportefeuille, 
met een omvang van 23 miljard euro, aan het dalen was. Met behulp van de sector kon Vestia voor 2 miljard 
euro de portefeuille afkopen (Van Eijck et al., 2013). Na eerdere problemen bij onder meer Rochdale, 
Woonbron, Laurentius en WSG was duidelijk dat er veel mis ging in de corporatiesector (Lammertink, 2013, p. 
32). 
 
Mede naar aanleiding van de problemen rondom Vestia kondigde Liesbeth Spies, toenmalig minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), aan dat zij het nodig vond na te denken over een herijking van 
de kaderstelling en het toezicht op corporaties. Daartoe is een commissie onder leiding van Rein Jan Hoekstra 
aangesteld, welke in zijn rapport (Hoekstra et al., 2012, p. 3) de volgende taakstelling uiteenzet: 
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- De risico’s van het maatschappelijke ondernemerschap van woningcorporaties beheersbaar maken; 
- hierbij ingaan op de in de sector aanwezige prikkels die tot ongewenste financiële risico’s leiden en; 
- de Vestia casus te beschouwen in vergelijking met soortgelijke casus en daar leerpunten uit te 

destilleren. 
 

De aanzet voor bovenstaande taakstelling ligt in het gegeven dat er sinds de verzelfstandiging van corporaties 
sprake is van een verbreding van activiteiten, schaalvergroting en een toename van het belang voor de 
woningmarkt en wonen in bredere zin. Hoewel zowel het intern als het extern toezicht zich positief heeft 
ontwikkeld, hebben zich ook veel incidenten voorgedaan waarvan de Vestia casus het meest schrijnende 
voorbeeld is (Hoekstra et al., 2012, p. 3). 

 
Naar aanleiding van de problemen rondom Vestia en vergelijkbare problemen bij andere corporaties stelde de 
commissie dat er onvoldoende en te laat werd ingegrepen. In het geval van Vestia hebben zowel de 
betrokkenen, het CFV als het ministerie niet alert genoeg gereageerd. Er is volgens de commissie te lang 
gediscussieerd over het toezicht, terwijl steeds grotere corporaties ontstonden die meer en meer risico’s 
namen. Als aanbeveling stelt de commissie dat het toezicht aangescherpt en anders georganiseerd moet 
worden. In plaats van wachten op het jaarverslag, moeten actieve controles uitgevoerd worden (Hoekstra et 
al., 2012).  
Onder meer naar aanleiding van het rapport van Hoekstra (2012) is een discussie ontstaan over het toezicht op 
corporaties. De Tweede Kamer heeft op 17 december 2013 een motie aangenomen dat het toezicht 
onafhankelijk moet zijn, waarbij zij op dit onderwerp op dezelfde lijn zit met het Aedes rapport ‘Toezicht met 
bite’ (2012). Minister Blok heeft dit meegenomen in de novelle voor herziening van de Woningwet. 
 
In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober 2012, gesloten tussen de Tweede Kamerfracties van VVD 
en PvdA, is een hoofdstuk opgenomen over de woningmarkt. Hierin wordt gesteld dat zij een einde willen 
maken aan de heersende onzekerheid en dat ze een eerlijke en goedlopende woningmarkt binnen bereik willen 
brengen (VVD & PvdA, 2012, p. 32). Om het belang van de problematiek te onderstrepen en vanwege de 
complexiteit van de hervormingen is tevens bekendgemaakt dat op het departement van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst (Stef Bos) wordt aangesteld. Samengevat 
komen in het regeerakkoord (VVD & PvdA, 2012, p. 32) de volgende onderdelen aan bod: 
 

- De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de koop van een eigen woning te stimuleren, maar wordt 
wel geleidelijk aan afgebouwd. Daarnaast wordt de problematiek omtrent de restschuld aangepakt en 
wordt de starterslening uitgebreid. 

- De huurtoeslag blijft intact, maar er wordt een gedifferentieerde huurverhoging doorgevoerd. Het 
puntensysteem om de hoogte van de huur te berekenen wordt ingeruild voor een systeem met als 
uitgangspunt 4,5% van de waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). 

- Woningcorporaties moeten weer terug naar hun taakstelling: het bouwen, verhuren en beheren van 
gereguleerde huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijk 
vastgoed. Daarbij moeten corporaties onder directe aansturing van gemeenten komen, gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners krijgen aanvullende bevoegdheden. De schaal van een corporatie, de 
regionale woningmarkt en de maatschappelijke kerntaak moeten met elkaar in overeenstemming zijn. 
De aanvullende huuropbrengsten die de maatregelen in de huursector als gevolg hebben worden via 
de verhuurdersheffing afgeroomd. Tenslotte wordt de beloning van bestuurders van corporaties 
versneld afgestemd op de nieuwe wet normering topinkomens. 

 
Op 13 februari 2013 presenteerde de coalitie van VVD en PvdA onder leiding van minister Blok, in 
samenwerking met D66, CU en SGP, het woonakkoord. Hierin werd afgestapt van de 4,5% als vaststelling van 
de hoogte van de huur, maar werd vastgehouden aan de gedifferentieerde huurverhoging en de 
verhuurdersheffing. Laatstgenoemde is een heffing voor alle verhuurders met meer dan 10 woningen tot aan 
de huursubsidiegrens, dus niet alleen corporaties. Geliberaliseerde woningen zijn vrijgesteld van de 
verhuurdersheffing. Het kabinet heeft in haar begroting opgenomen welk bedrag zij jaarlijks wil ontvangen, zie 
figuur 2.5. De WOZ-waarde van het totale woningbezit minus 10 keer de gemiddelde WOZ-waarde van die 
woningen vormt de heffingsgrondslag van de verhuurdersheffing (Aedes, 2013c). 
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De verhuurdersheffing is voor het kabinet een manier om meer middelen aan te wenden voor de schatkist en 
zorgt voor hevige discussies binnen de sector. Een groot aantal corporaties heeft als gevolg hiervan, en de vele 
onduidelijkheden rondom het overheidsbeleid, nieuwbouwprojecten in de ijskast gezet. 
 
Figuur 2.5: Opbrengsten en tarieven verhuurdersheffing 

Jaartal Opbrengst Tarief 

2014 € 1.165 miljard 0,381% 
2015 € 1.355 miljard 0,449% 
2016 € 1.520 miljard 0,491% 
2017 € 1.700 miljard 0,536% 

Bron: Aedes, 2013 
 

Als gevolg van het voornemen in het regeerakkoord om corporaties onder directe aansturing van gemeenten te 
laten komen, is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een commissie onder leiding van oud-
minister Sybilla Dekker ingesteld om een advies te geven over de samenwerking tussen gemeenten en 
corporaties. Deze VNG-adviescommissie Relatie gemeenten en woningcorporaties heeft in april 2013 haar 
rapport: “Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend” uitgebracht 
waarin zij op hoofdpunten ingaat op de passage over corporaties in het regeerakkoord. Zij pleit voor de 
totstandkoming van een prestatieovereenkomst tussen gemeenten en corporaties en daarmee voor het 
beëindigen van de vrijblijvendheid in de wederzijdse prestatieafspraken. Concreet moet er volgens de 
commissie een (regionale) gemeentelijke woonvisie komen, moeten corporaties inzicht geven in hun 
(financiële) activiteiten, moet de minister zich actiever opstellen vanuit zijn toezichthoudende rol en moet de 
positie van huurdersorganisaties worden versterkt (Dekker et al., 2013, p. 3). 
 
Op 30 augustus 2013 hebben minister Stef Blok en Marc Calon, voorzitter van Aedes, principeafspraken 
gemaakt over: de organisatie van het werkdomein van corporaties, toezicht, verhuurdersheffing en 
investeringen (PropertyNL, 2013). Deze principeafspraken zijn op 3 oktober tijdens een verenigingscongres 
voorgelegd aan de leden van Aedes, welke met een meerderheid van 68% akkoord gingen (Building Business, 
2013). 
Hiermee is er een akkoord gekomen over veel onderdelen die in het woonakkoord terug komen. Onder meer 
de verhuurdersheffing vindt zijn doorgang, maar daar staan wel een financiële meevaller uit het 
energieakkoord en een btw-voordeel tegenover. Daarnaast mogen corporaties nog steeds geliberaliseerde 
huurwoningen bouwen en verhuren, als deze maar in administratieve of juridische zin van de gereguleerde 
huurwoningen gescheiden worden en er geen marktpartijen zijn de realisering ervan op zich nemen. Tevens 
krijgt het WSW een grotere rol bij de sanering van corporaties (PropertyNL, 2013). 
 
Bij deze scheiding wordt onderscheid gemaakt tussen gereguleerde huurwoningen en geliberaliseerde 
huurwoningen. In deze zin wordt ook wel gesproken over diensten van algemeen economisch belang (DAEB) 
activiteiten en niet-DAEB activiteiten, waar de Europese Unie een richtlijn (RJ645) voor heeft opgesteld. Hierin 
staat dat de staatsteun is toegestaan voor DAEB activiteiten en dat corporaties niet-DAEB activiteiten hetzelfde 
moeten financieren als andere vastgoedbeleggers; via een commerciële financiering onder marktconforme 
voorwaarden (Goorden, 2011). 
Het verschil tussen een juridische en administratieve scheiding is, dat laatstgenoemde een zwaarder toezicht 
met zich meebrengt, zowel in financiële zin als toezicht op marktverstoring. Daarnaast is ook het aantal 
toegestane activiteiten kleiner. Desondanks is administratieve scheiding voor veel corporaties interessanter, 
aangezien dit eenvoudiger te realiseren is. 
Wanneer een corporatie niet-DAEB activiteiten wil ondernemen is een aantal voorwaarden gesteld: de 
gemeente moet het noodzakelijk vinden, er zijn geen geïnteresseerde commerciële partijen en er moet tegen 
marktconforme voorwaarden gewerkt worden. 
In het geval van een juridische scheiding zijn niet-DAEB activiteiten geoorloofd voor zover ze ten bate van 
DAEB-activiteiten worden gerealiseerd, zoals in het geval van herstructurering in achterstandswijken en stads- 
en dorpsvernieuwing. De afbakening bij een administratieve scheiding wordt nog vastgelegd in de herziende 
Woningwet (Blok, 2013a). 
Deze scheiding is van belang voor dit onderzoek, aangezien corporaties hierdoor nieuw beleid moeten voeren 
op geliberaliseerde huurwoningen. Fondsvorming behoort tot één van de mogelijkheden om een juridische 
scheiding te bewerkstelligen. 
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In het kader van bovenstaande is ook de “tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang 
toegelaten instellingen volkshuisvesting” van belang, welke op 1 januari 2011 van kracht is gegaan. Het betreft 
een ministeriele regeling waarmee werd voldaan aan de eisen die de Europese Commissie indertijd stelde. In 
deze regeling is opgenomen voor welke activiteiten staatsteun is toegestaan, oftewel welke activiteiten met 
leningen van het WSW geborgd mogen worden (Goorden, 2011, p. 17). Op last van deze regeling mogen op 
termijn enkel nog DAEB activiteiten met een dergelijke lening geborgd worden, corporaties moeten dus op 
termijn bij het realiseren van geliberaliseerde huurwoningen een financiering tegen marktvoorwaarden 
aangaan. Hierdoor is het voor corporaties veel minder interessant geworden om zich op dit segment te richten. 
De regeling moet oneerlijke concurrentie tegengaan, aangezien corporaties via het WSW relatief goedkoop 
konden lenen voor geliberaliseerde huurwoningen, terwijl marktpartijen die mogelijkheid niet hadden. 
Daarnaast is in deze regeling opgenomen dat corporaties 90% van hun woningen moeten toewijzen aan hun 
doelgroep, inkomens tot € 34.678 (prijspeil 2014). Dit zijn de zogenaamde lage inkomens. Overigens is er op 26 
november 2013 in de Tweede Kamer een motie aangenomen om deze inkomensgrens te verhogen naar € 
38.000 (prijspeil 2012), waarbij corporaties dan 20% van hun bezit kunnen toewijzen aan huishoudens met een 
inkomen tussen € 34.678 en € 38.000. Daarbij is minister Blok tevens verzocht om met de Europese Commissie 
te bespreken of de grens verder kan worden verhoogd kan worden naar € 43.000 (Aedes, 2013a). Deze 
verhoging heeft ook invloed op de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen, aangezien door het verhogen 
van de inkomensgrens meer huishoudens een gereguleerde huurwoning kunnen betrekken. Hierdoor zal de 
vraag naar geliberaliseerde huurwoningen afnemen. 
 
Door het eerdergenoemde gesloten akkoord tussen minister Blok en Aedes zijn corporaties niet verplicht om 
DAEB en niet-DAEB activiteiten juridisch te scheiden, wat overigens in eerdere kabinetsplannen wel de intentie 
was. Desondanks heeft het kabinet wel een prikkel gegeven om juridisch te scheiden, omdat corporaties dan 
meer mogelijkheden hebben. Deze juridische scheiding kan een reden vormen voor corporaties om een 
samenwerking met beleggers aan te gaan. Enerzijds om niet-DAEB activiteiten af te splitsen als ze hier niet 
verder mee willen gaan of anderzijds om de financiering ervan zeker te stellen indien ze er wel door mee willen 
gaan. Een andere belangrijke reden voor corporaties om fondsvorming aan te gaan is dat ze met het 
overhevelen van woningen hun vermogen gedeeltelijk liquide kunnen maken. Dat is van belang omdat veel 
corporaties momenteel beperkte middelen hebben. Dit komt onder meer door de verhuurdersheffing, in 
combinatie met de verhoogde saneringsheffing (als gevolg van de steuntoekenning aan Vestia en WSG) en de 
crisis op de woningmarkt. De inkomensafhankelijke huurverhoging die corporaties naar aanleiding van de 
afspraken in het woonakkoord mogen doorvoeren en de toekomstige aanpassing van het woningwaarderings-
stelsel zijn (naar verwachting) niet maatregelen die in hoge mate bijdragen aan een gezonde financiële 
huishouding bij corporaties. 
Tenslotte is fondsvorming interessant omdat hiermee het vastgoed op een efficiëntere manier beheerd wordt, 
waardoor een hoger rendement kan worden behaald. Zowel het hogere rendement als het gedeelte van het 
vermogen dat liquide wordt gemaakt kan ingezet worden om de kerntaak uit te kunnen voeren. 
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2.2.2 Beleggers 

Er zijn verschillende soorten beleggers actief op de Nederlandse woningmarkt. Zo zijn er institutionele 
beleggers, die al dan niet via gelieerde beleggingsinstellingen, landelijk opereren en pensioen- en 
verzekeringsgelden investeren. Daarnaast zijn er particuliere beleggers die regionaal actief zijn en veelal eigen 
vermogen investeren. 
 
In dit onderzoek wordt gekeken naar institutionele beleggers. Particuliere beleggers worden niet meegenomen 
aangezien zij als groep zeer heterogeen zijn en zij veelal niet voldoende middelen hebben om op grote schaal 
fondsvorming aan te gaan. Het doel van dit onderzoek is een verkenning van fondsvorming, wat in eerste 
instantie in hogere mate haalbaar wordt geacht in geval van een samenwerking tussen corporaties en 
institutionele beleggers. 
Uiteraard is het wel mogelijk dat particuliere beleggers actief worden in fondsvorming. Zo kunnen zij een rol 
spelen in de meer perifere gebieden en zij zijn tevens bereid om oudere woningen over te nemen. Daarbij is 
het ook denkbaar dat zowel institutionele als particuliere beleggers een samenwerking aangaan. Voorgaande 
kan onderwerp zijn van vervolgonderzoek over fondsvorming. 
De reden dat voor institutionele beleggers is gekozen, is omdat zij in hogere mate een homogene groep zijn. 
Bovendien hebben zij onder andere via pensioenfondsen een relatief groot financieel vermogen wat zij kunnen 
inzetten. Daarnaast zijn zij op nationale schaal actief, waardoor zij de meeste kansrijke marktpartij zijn om op 
grote schaal een samenwerking met corporaties aan te gaan.  
 
Daarnaast wordt in dit onderzoek alleen gekeken naar Nederlandse institutionele beleggers. Het is aannemelijk 
dat ook buitenlandse institutionele beleggers een rol kunnen spel op het gebied van fondsvorming. In een 
rapport van Capital Value (2014) wordt gesteld dat er in 2014 potentieel € 1 miljard vanuit buitenlandse 
beleggers beschikbaar is voor Nederlandse woningen (Wolzak & Verbraeken, 2014). Hoewel nog moet blijken 
dat een dergelijk bedrag wordt geïnvesteerd, geeft het rapport wel aan dat er interesse is vanuit buitenlandse 
beleggers om te investeren in Nederland. 
Om de haalbaarheid te vergroten moet echter eerst gekeken worden naar Nederlandse institutionele 
beleggers, omdat zij reeds bekend zijn met de Nederlandse woningmarkt. Daarnaast ligt het naar verwachting 
politiek gevoelig om corporatiewoningen gedeeltelijk in buitenlandse handen te laten vallen (C.A.M. de Boo, 
persoonlijke communicatie, 8 november, 2013). Bovendien zijn er grote culturele verschillen die overbrugd 
zouden moeten worden, wat een soepel verloop van het proces niet ten goede komt (W. Wensing, persoonlijke 
communicatie, 17 oktober, 2013). 

In Nederland is het merendeel van de institutionele beleggers aangesloten bij de Vereniging van Institutionele 
Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), die hun belangen behartigt. Om een beeld te geven van de 
organisaties die hier bij zijn aangesloten, en op de woningmarkt actief zijn, volgt hieronder een overzicht: 
 
Figuur 2.6: Leden van IVBN die op de woningmarkt actief zijn 

Altera Vastgoed NV CBRE Global Investors Redevco Nederland BV 

Amvest Corio NV SPF Beheer BV 
APG Asset Management Delta Lloyd Vastgoed Stienstra Beleggingen BV 
ASR Vastgoed Vermogensbeheer Generali Vastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
Bouwfonds Investment Management MN Timeos 
Bouwinvest Real Estate  NEWOMIJ Vesteda 

Bron: IVBN (2014) 

 
Om inzicht te geven in de werkzaamheden van institutionele beleggers wordt kort ingegaan op de geschiedenis 
van deze groep actoren. Institutionele beleggers hebben als exploitant van huurwoningen niet de lange historie 
die corporaties wel hebben. Zij hadden aanvankelijk vooral beleggingen in onderhands schuldpapier, en in 
mindere mate in aandelen en vastgoed. 
 
De Pensioen- en spaarfondsenwet van 1952 vormde voor beleggers de aanleiding om op grotere schaal te 
beleggen in huurwoningen. Met deze wet werd namelijk gekozen voor een kapitaaldekkingsstelstel om de 
(aanvullende) pensioenvoorzieningen te financieren. Hierdoor werd vermogen gecreëerd dat voor een lange 
periode belegd moest worden. 
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Daarnaast hoefden institutionele beleggers, die vennootschapsbelasting moesten afdragen, door artikel 10 van 
de Wet belastingherziening vanaf 1950 geen belasting te betalen over de winst die gemaakt werd bij 
gesubsidieerde woningen (Conijn & Papa, 1987, p. 44). Deze wetgeving was een stimulans voor de realisering 
dit type woningen. 
 
In de tweede helft van de jaren zestig stegen de lonen, waardoor de beschikbare middelen (pensioenen) voor 
beleggingen toenamen. De waarde van vastgoed nam jaarlijks toe als gevolg van schaarste en kon mede 
daardoor mogelijke inflatierisico’s afdekken. Indertijd waren woningen het voornaamste vastgoedsegment 
waar in belegd kon worden (Conijn & Papa, 1987, p. 44). 
De subsidie BGSPH (beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen) van 1968 was aantrekkelijk voor 
beleggers. Er kon hierdoor een aanvaardbaar rendement worden behaald en jaarlijkse huurverhogingen 
zorgden voor het afdekken van risico’s. Het rendement op de beleggingen nam bovendien toe omdat 
toekomstige waardestijgingen van woningen bij het uitponden extra winsten opleverde (Conijn & Papa, 1987, 
p. 44). 
In 1975 werd in de gereguleerde huursector de dynamische kostprijsmethode ingevoerd, waardoor het voor 
institutionele beleggers minder interessant werd om in deze woningen te beleggen. Deze invoering betekende 
dat het aanvangsrendement omlaag kon doordat bij het bepalen van de hoogte van de subsidie rekening werd 
gehouden met toekomstige huurverhogingen. In 1980 werd de regeling gedeeltelijk aangepast, waardoor de 
bouw van gereguleerde woningen door institutionele beleggers weer toenam. 
Mede vanwege de invoering van de dynamische kostprijsmethode zijn institutionele beleggers halverwege de 
jaren zeventig ook in winkelcentra en kantoren gaan beleggen, in de daaropvolgende jaren gevolgd door 
winkelpanden, bedrijfsruimtes en parkeergarages (IVBN, 2010, p. 6-7). 
 
De afgelopen jaren winnen indirecte vastgoedbeleggingen (in beursgenoteerde woningfondsen) aan 
populariteit. Het overgrote deel van deze beleggingen vindt zijn oorsprong in het buitenland, waardoor 
institutionele beleggers in hogere mate internationaal zijn gaan opereren (Visscher, 2011, p. 14). 
Aanvankelijk beheerden institutionele beleggers zelf hun directe vastgoedbeleggingen, maar vanaf eind jaren 
negentig plaatsten ze het vastgoed in toenemende mate op afstand. Hierbij worden de rollen van 
kapitaalverschaffer, belegger, ontwikkelaar en beheerder gescheiden. Het vastgoed wat bij gelieerde 
beleggingsinstellingen is ondergebracht wordt nog steeds tot het directe vastgoed van institutionele beleggers 
gerekend (Visscher, 2011, p. 14). 
 
Institutionele beleggers willen nog altijd in vastgoed investeren, waarbij huurwoningen een interessant 
segment zijn (IVBN, 2011). Uit onderzoek van Savills (2013) komt naar voren dat er een forse stijging is van het 
aantal transacties van corporatiewoningen naar particuliere en institutionele beleggers. Studies van Capital 
Value (2014) en Eichholtz, Heijendael, Likkel & Van Everdingen (2014) bevestigen dat particuliere en 
institutionele beleggers meer willen investeren in huurwoningen. Er zou hiervoor in 2014 circa € 3 miljard 
beschikbaar zijn (Capital Value, 2014). Daarnaast laat Europees onderzoek van Ernst & Young (2014) zien dat 
Nederland nog steeds aantrekkelijk is voor vastgoedbeleggingen. 
Het is echter veelal zo dat beleggers weliswaar voldoende financieringsmogelijkheden hebben, maar dat 
woningen met het juiste profiel en een goede rendement/risico verhouding schaars zijn (B. van der Gijp, 
persoonlijke communicatie, 4 december, 2013). Aangezien veel corporaties woningen met het juiste profiel in 
bezit hebben, kan fondsvorming eraan bijdragen dat beleggers op grote schaal kunnen investeren. 
 
Institutionele beleggers richten geografisch gezien voornamelijk op gebieden waar het aantal huishoudens 
toeneemt, de economische perspectieven gunstig zijn en zowel een kwalitatief als kwantitatief (toekomstig) 
woningtekort is. Ze focussen zich dan ook op: de Randstad, de grote Brabantse steden, de Stadsregio Arnhem-
Nijmegen en perifere steden als Groningen en Maastricht. Onder meer doordat institutionele beleggers zich 
voornamelijk op steden richten, bestaat hun bezit voor ongeveer de helft uit appartementen (Visscher, 2011, p. 
17). Kijkende naar het type woningen, zetten beleggers bij het aankopen voornamelijk in op jonge woningen. 
Daarbij is een voorwaarde dat op een goede locatie staan en een hoge energetische kwaliteit hebben. Bij 
voorkeur hebben de woningen een huur tussen grofweg € 550 en € 1.000 per maand. Bij nieuwbouw worden 
vrijwel enkel geliberaliseerde huurwoningen aangekocht, dus boven de € 699,48 per maand. 
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Institutionele beleggers hebben als doelstelling om een zo hoog mogelijk en stabiel rendement te behalen, wat 
inflatiebestendig is. Dit kunnen ze onder meer bereiken door hun woningbezit continu te ‘verjongen’. 
Naarmate de jaren vorderen nemen de onderhoudskosten van woningen toe. Door ouder vastgoed wat langer 
in bezit is te verkopen (uitponden) en in plaats daarvan in nieuwbouw of onlangs gerealiseerd vastgoed te 
investeren, kunnen zij de kosten laag houden en de opbrengsten maximaliseren. Het directe rendement 
behalen zij door middel van de huur die betaald wordt, minus de exploitatiekosten. Indirect rendement bestaat 
uit het resultaat van de verkochte woningen. Het is voor institutionele beleggers zaak om beide vormen van 
rendement te maximaliseren, om te kunnen voldoen aan hun doelstelling. Daarbij zetten beleggers eveneens in 
op transparantie, lage managementkosten en het beheersen en te minimaliseren van potentiële risico’s.  
 
Om het rendement te kunnen maximaliseren hebben beleggers overigens niet alleen maar financiële 
indicatoren, ze kijken ook naar maatschappelijke aspecten (H. Noordhoff, persoonlijke communicatie, 4 
december, 2013). Net als corporaties is het voor beleggers van belang dat de leefbaarheid geoptimaliseerd 
wordt en dat huurders tevreden zijn. 
In het verlengde hiervan zijn er ook beleggers die investeren in ‘gentrification’, het herstructureren van een 
wijk of buurt (B. van de Gijp, persoonlijke communicatie, 4 december, 2013). Het voornaamste doel hiervan is 
echter om te profiteren van de positieve waardeontwikkeling die het vastgoed in een opkomende wijk of buurt 
doormaakt. Hiermee kunnen ze naar maatschappelijke aspecten kijken, terwijl ook rekening wordt gehouden 
met de financiële indicatoren. 
 
Institutionele beleggers beheren het vermogen wat door hun deelnemers wordt ingelegd, om toekomstige 
uitkeringen zoals pensioenen en lijfrentes te kunnen uitbetalen. Derhalve zijn ze aan streng toezicht 
onderworpen. Dit toezicht kan uitgesplitst worden naar toezicht voor pensioenfondsen en financiële 
instellingen. 
Er is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen, de IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision) 
Directive, die sinds 2003 van kracht is. Momenteel is de Europese Commissie bezig om deze richtlijn te herzien. 
De vereisten van de IORP Directive zijn in Nederland vastgelegd in de Pensioenwet, die de basis vormt voor het 
Financieel Toetsingskader (FTK). Deze Nederlandse richtlijn is in 2007 in werking getreden en bevat onder meer 
de wijze waarop de financiële buffers moeten worden berekend die deelnemers zekerheid moeten bieden (De 
Haan, Joseph, Vos & Wijckmans, 2012, p. 117). 
In 2002 is Solvency I in werking getreden, een Europese richtlijn gericht op verzekeraars. In 2016 komt het 
vervolg hierop, Solvency II, welke overeenkomsten kent met het FTK. Eén van die overeenkomsten is dat 
verplichtingen en bezittingen tegen marktwaarde opgenomen moeten worden. Hoewel Solvency II momenteel 
alleen van toepassing is op verzekeraars, zijn er plannen om deze ook voor pensioenfondsen te laten gelden 
(Joseph, 2011). 
Daarnaast is er Basel II, een Europees raamwerk waarin het toezicht op banken is vastgelegd. Basel II (2007) is 
de opvolger van Basel I, welke uit 1992 stamt. Momenteel is Basel III in de voorbereiding (Joseph, 2011). 
Tot slot is op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in 
werking getreden. Met deze Europese richtlijn worden de werkzaamheden van beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen gereguleerd. Laatstgenoemde zijn collectieve beleggingsvehikels die niet als instelling 
voor collectieve belegging in effecten getypeerd kunnen worden, waaronder ook een toekomstig woningfonds 
valt. De AIFMD schrijft onder meer voor dat een beheerder een vergunning nodig heeft om een alternatieve 
beleggingsinstelling te beheren en om deelnemingsrechten aan te bieden aan beleggers (AFM, 2013).  
In geval van fondsvorming moet rekening worden gehouden met bovenstaande richtlijnen, aangezien het eigen 
of vreemd vermogen dat institutionele beleggers kunnen inzetten van pensioenfondsen, verzekeraars en/of 
banken komt. 
 
In januari 2012 heeft toenmalig minister Spies (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat er een Bouwteam werd ingesteld die zou bestaan uit 
vertegenwoordigers van de bouwsector, kennisinstellingen en overheden. Dit Bouwteam moest een 
gezamenlijke investerings- en innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw opstellen. Deze “Actieagenda 
Bouw” heeft als doelstelling dat de woning- en utiliteitsbouw structureel sterker uit de crisis komt (Spies, 
2013). 
In mei 2012 heeft het Bouwteam in haar rapportage “De bouw in actie(s)! Investerings- en innovatieagenda 
voor de woning- en utiliteitsbouw” een tiental actievoorstellen gedaan, waaronder één over de introductie van 
een fonds wat gericht is op de exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen (Bouwteam, 2012). 
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Naar aanleiding hiervan is het actieteam gemengd woningfonds opgericht welke onderzoek doet naar 
financieringsarrangementen en de werking ervan door middel van een pilotproject in de Randstad wil toetsen. 
Het woningfonds is gemengd in de zin dat het een samenwerking is tussen corporaties en beleggers.  
Dit actieteam staat onder leiding van Kees de Boo, voorzitter van de raad van commissarissen van Vesteda. 
Daarnaast zijn ook corporaties, beleggers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

vertegenwoordigd in het actieteam. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is erbij betrokken omdat zij zo een beeld krijgt 
van de problemen waar tegen aan wordt gelopen qua wet- en regelgeving. Daarnaast heeft zij ook belang bij de 
realisatie van het fonds, omdat het doel van het kabinet is om de opbouw van de woningmarkt te veranderen, 
waarin geliberaliseerde huurwoningen een groter aandeel moeten krijgen. Zij is er dus niet bij betrokken om 
subsidies of andere vormen van financiële impulsen beschikbaar te stellen (C.A.M. de Boo, persoonlijke 
communicatie, 8 november, 2013). 
 
Op 20 december 2012 hebben de Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Visser (VVD) een motie ingediend 
over het beleid en de financiële toezichtregels van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de betreffende 
leden zouden pensioenfondsen en andere institutionele beleggers barrières ervaren bij het investeren in 
geliberaliseerde huurwoningen, wat gezien de toenemende vraag onwenselijk is. Deze barrières zijn onder 
meer het gevolg van de strenge en complexe regels van de circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2011-
04) die indertijd van kracht was. Zij verzochten de regering om de barrières met DNB te bespreken en te 
onderzoeken welke overige barrières vanuit wet- en regelgeving er zijn die investeren in het geliberaliseerde 
segment bemoeilijkten. Deze moesten weg worden genomen door, indien nodig, regelgeving en beleid te 
wijzigen zodat beleggers meer mogelijkheden worden geboden om in dit segment te investeren (Monasch & 
Visser, 2012). 
In reactie op deze motie heeft minister Blok namens het kabinet op 11 april 2013 een brief gestuurd naar de 
voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin onderschrijft hij het belang van investeringen in geliberaliseerde 
huurwoningen, hij geeft aan dat het kabinet streeft naar een versterking van het middensegment tussen 
gereguleerde huur en de koopsector. Daarnaast schrijft hij dat DNB neutraal ten opzichte van beleggingen staat 
zolang ze aan het wettelijk kader en de eisen van toezicht voldoen. Beleggingen voldoen hieraan indien: ze 
voldoende gediversifieerd zijn, de liquiditeit in de portefeuille wordt gewaarborgd, de beheersing op orde is en 
voldoende deskundigheid aanwezig is. Daarbij schrijft hij eveneens dat het kabinet in gesprek is met 
institutionele beleggers over interessante beleggingen in Nederland voor institutionele beleggers. In dit 
overleg, waar ook DNB bij betrokken is, komen ook eventuele knelpunten in de toezichtkaders aan bod (Blok, 
2013b).  
Bovenstaande heeft betrekking op hetgeen in een brief van minister Kamp van Economische Zaken van 17 
september 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan bod komt. Onderwerp van deze brief is de 
oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling en andere resultaten uit het overleg van het kabinet met 
institutionele beleggers. Deze brief gaat in op het vraagstuk van de versterking van het financieringsvermogen 
van de Nederlandse economie en de potentiële rol van institutionele beleggers. In de laatste alinea gaat hij ook 
in op de verkenning van het actieteam gemengd woningfonds (Kamp, 2013). 
 
Op 5 september 2013 heeft Kees de Boo namens het actieteam gemengd woningfonds naar voren gebracht dat 
het model gemengd woningfonds voltooiing nadert (De Boo, 2013). Hij gaat erop in dat het actieteam 
vooruitgang boekt met het idee om corporaties en institutionele beleggers gezamenlijk als aandeelhouder te 
laten beleggen in bestaande corporatiewoningen van meer dan 143 punten op basis van het woning-
waarderingsstelsel. Er wordt specifiek gekeken naar woningen vanaf dit puntenaantal, aangezien deze 
woningen geliberaliseerd mogen worden. Er is volgens hem veel interesse en er wordt constructief overleg 
gevoerd over de voorwaarden waaronder fondsvorming kan plaatsvinden. Het actieteam heeft een tweetal 
portefeuilles gekozen die in de loop van 2014 als pilot project kunnen dienen. Hiermee moet de uitvoering 
worden getoetst en wordt gekeken of het voorgestelde model voor een alternatieve financiering van 
middensegment huurwoningen aanslaat. Als positieve effecten van fondsvorming haalt hij aan dat corporaties 
middelen kunnen vrijmaken om te investeren in nieuwe gereguleerde woningbouw en dat pensioenfondsen 
investeren in Nederlandse projecten (De Boo, 2013). 

Eén van de barrières waarom fondsvorming er in het verleden niet van is gekomen, zijn de regels die de 
Rijksoverheid oplegt inzake de verkoop van corporatiewoningen, welke zijn vastgelegd in de circulaire verkoop 
corporatiewoningen.  
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Voorheen waren de voorwaarden waaronder corporaties woningen mochten verkopen complex en werkten ze 
de verkoop aan beleggers tegen. Onder meer vanwege het feit dat woningen eerst aan zittende huurders 
moesten worden aangeboden, dat de minister goedkeuring moest geven bij de verkoop en dat de prijsvorming 
volgens beleggers niet marktconform was. Per 1 oktober 2013 is echter een nieuwe circulaire verkoop 
corporatiewoningen ingetreden, MG 2013-02, die de MG 2011-04 vervangt (MG staat hier voor Minister aan 
Gemeenten). Hierin zijn de voorwaarden voor de verkoop van corporatiewoningen versoepeld, met als doel het 
proces te vergemakkelijken. Ten opzichte van de vorige circulaire wordt nu bij de verkoop aan marktpartijen 
onderscheid gemaakt in woningen onder de liberalisatiegrens en geliberaliseerde (dan wel te liberaliseren) 
woningen. Daarnaast zijn er voor het tweede type woningen minder voorwaarden voor de verkoop aan derden. 
Desondanks blijven de regels vrij gecompliceerd, wat niet bevorderlijk is voor de verkoop van 
corporatiewoningen aan beleggers (Aedes, 2013b). 

2.3 Samenwerking 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenwerking tussen corporaties en beleggers door middel van 
fondsvorming. Hoewel in dit onderzoek enkel op deze vorm van samenwerking wordt ingegaan, zijn er ook 
andere samenwerkingsvormen mogelijk tussen beide partijen, zie figuur 2.7. De reden dat enkel op 
fondsvorming wordt ingegaan, is dat deze vorm van samenwerking nog niet wordt toegepast. Daarbij is deze 
samenwerkingsvorm van een hoger schaalniveau. Hierdoor brengt het meer barrières met zich mee, wat het 
relevant maakt voor onderzoek. 
 
Figuur 2.7: Samenwerkingsvormen corporaties en beleggers 

Inkoopcombinaties (bijvoorbeeld op het gebied van property- en facilitymanagement)  

Joint marketing (bijvoorbeeld gebiedspromotie)  
Joint selling (afspraken over gezamenlijk bedienen of verdelen van deelmarkten)  
Joint ventures in projectontwikkeling (ontwikkelcombinaties) 
Joint ventures in asset management (exploitatiemaatschappijen) 
Productiesamenwerking (uitwisselen van personeel en kennis)  
Turnkey- en realisatieovereenkomsten 
Bron: Hoorn-Mol, 2013, p. 48 

 
Allereerst wordt ingegaan op vergelijkbare fondsen die in het verleden tot stand zijn gekomen. Daaropvolgend 
komen de individuele doelstellingen die corporaties en beleggers erop na kunnen houden aan bod. Tot slot 
wordt aandacht besteed aan de collectieve doelstellingen van beide partijen. Het doel van deze paragraaf is om 
in beeld te brengen waar mogelijkheden liggen om fondsvorming te bewerkstelligen. 

2.3.1 Fondsvorming tot op heden 

Er zijn in het verleden verschillende pogingen ondernomen om fondsen tussen corporaties en beleggers op te 
zetten. Momenteel zijn er nog enkele actief. Hoewel ze een andere vorm hebben dan het woningfonds dat in 
dit onderzoek beoogd wordt, zijn ze de moeite waard om te vermelden om inzicht te geven in de mogelijke 
samenwerkingsvormen. 
 
In 2005 is door corporaties Het Oosten (inmiddels Stadgenoot) en De Key, en Rabo Vastgoed het Stedenfonds 
Amsterdam opgericht. De drie initiatiefnemers hebben ieder 5% van de aandelen in bezit, de overige 85% 
werden aangeboden aan verschillende institutionele beleggers (waaronder Amvest). Het fonds is gericht op de 
bouw van honderden geliberaliseerde huurwoningen met een maandelijkse huur van maximaal € 1.100 
(Platform 31, n.d.²). Het doel van de initiatiefnemers is om het bouwtempo in Amsterdam te verhogen en de 
middeninkomens voor de stad te behouden. Het Stedenfonds investeert in gebiedsontwikkeling met als 
achterliggende gedachte dat dit leidt tot bovengemiddelde waardeontwikkeling met een voorspelbaar 
rendement. De rolverdeling is zo dat de corporaties woningen bouwen en beheren en dat beleggers financiële 
middelen inbrengen. De ontwikkeling en het beheer van de woningen en de directe omgeving is ondergebracht 
in de Eerste Amsterdamse Gebiedsonderneming, een samenwerking van de twee corporaties en Rabo 
Vastgoed (Platform 31, n.d.²). 
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In eerste instantie werd vanuit institutionele beleggers enthousiast gereageerd op het fonds. Mede omdat de 
corporaties ervoor zorgden dat niet alleen de woningen werden beheerd maar ook de omgeving, wat positief is 
voor de waardeontwikkeling van het vastgoed. Desondanks is het Stedenfonds geen succes geworden. Kort na 
de oprichting is het Stedenfonds vastgelopen omdat het beleid van toenmalig minister Dekker van VROM 
onduidelijk was over de haalbaarheid van de huren.  
Hierdoor was niet het zeker of het toekomstige rendement behaald kon worden. Het Stedenfonds speelt nu 
slechts een beperkte rol op de markt voor geliberaliseerde huurwoningen in Amsterdam (Platform 31, n.d.²). 
 
Amvest participeert als fondsmanager naast het Stedenfonds Amsterdam in meerdere fondsen, waar de 
samenwerking met Laurentius, een corporatie uit Breda, een voorbeeld van is. Onder de naam LaurAm hebben 
zij in 499 nieuwbouwwoningen geïnvesteerd in het Stadionkwarier in Eindhoven (W. Wensing, persoonlijke 
communicatie, 17 oktober, 2013). Het doel van deze samenwerking is om voldoende financiering te hebben om 
het project te kunnen realiseren, en heeft dus een andere insteek dan de fondsvorming die in dit onderzoek 
centraal staat. 
 
Beide fondsen zijn bovendien gericht op nieuwbouw en zijn op dat vlak dan ook niet vergelijkbaar met het 
fonds dat in dit onderzoek centraal staat. Het verschil tussen nieuwbouw en bestaande voorraad zit in het feit 
dat het moeilijker is om overeenstemming te bereiken over de bestaande voorraad, onder andere over de 
waardering van de in te brengen woningen. 
 
Naast eerdergenoemde fondsen is ook het Wooninvesteringsfonds (WIF) het vermelden waard. Het WIF is 
zowel een toegelaten instelling als een onafhankelijk woningfonds. Eerstgenoemde komt tot uiting doordat het 
WIF complexen aankoopt van corporaties die financiële ruimte nodig hebben om te investeren in gereguleerde 
huurwoningen. De fondsstructuur komt naar voren doordat het WIF obligatieleningen uitschrijft voor 
corporaties die op een solide wijze in huurwoningen willen beleggen. 
Het WIF is in deze structuur verantwoordelijk voor het asset management: de samenstelling van de 
portefeuille. Het beheer (property management) wordt uitbesteed aan externe lokale beheerders. Het WIF 
verkoopt vervolgens de woningen aan de huidige huurders of andere particulieren. In 2013 had het WIF in 
totaal 4.726 woningen in bezit, verspreid over het hele land (WIF, n.d.). 
Daarnaast heeft het WIF een vastgoedobligatieproduct op de markt gebracht voor beleggers, onder de 
voorlopige naam WIF X BV (WIF, 2013). Hiervoor wordt vermogen aangetrokken via beleggers (circa 35%), die 
achtergestelde leningen met een gegarandeerde looptijd verstrekken, en via bancaire financiering (circa 60%). 
Het WIF neemt ongeveer 5% van de investering voor haar rekening (WIF, 2013). Aangezien het merendeel van 
de financiering uit relatief duur vreemd vermogen en achtergestelde leningen komt, zijn de kosten hiervoor 
omvangrijk (Visscher, 2011, p. 39).  
 
Naar aanleiding van deze deelparagraaf kan geconcludeerd worden dat er vele verschillende vormen van 
fondsen zijn. In deze analyse is specifiek naar Nederlandse fondsen gekeken, aangezien de Nederlandse 
woningmarkt zich niet gemakkelijk laat vergelijken met andere woningmarkten. Een analyse van eventueel 
vergelijkbare fondsvorming in buitenland, of de implementatie van het type fonds dat in dit onderzoek centraal 
staat is interessant voor vervolgonderzoek. 
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2.3.2 Collectieve doelstellingen 

Hoewel corporaties en beleggers allebei organisaties zijn die woningportefeuilles beheren, zijn er veel punten 
waarop zij verschillen. Wanneer gekeken wordt naar de huurklasse richten corporaties zich voornamelijk op 
betaalbare (gereguleerde) huurwoningen tot de liberalisatiegrens. Zij hebben relatief veel woningen die op 
basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) geliberaliseerd kunnen worden, zie figuur 2.8. Zij liberaliseren 
deze woningen niet omdat ze enerzijds als doelstelling hebben om huisvesting te verzorgen voor de lagere 
inkomensgroepen. Anderzijds omdat deze woningen weliswaar op basis van punten geliberaliseerd kunnen 
worden, maar ze onvoldoende kunnen concurreren op de vrije markt. 
Beleggers richten zich daarentegen op woningen waarmee kan worden voldaan aan hun rendementseisen. Dat 
wil echter niet zeggen dat dit enkel geliberaliseerde huurwoningen zijn. In figuur 2.8 is namelijk te zien dat een 
aanzienlijk deel van de woningen die de leden van de IVBN bezitten qua huur onder de liberalisatiegrens liggen. 
Ook de doelstellingen van beide organisaties zijn verschillend, corporaties hebben een maatschappelijke 
doelstelling en beleggers willen rendement behalen en zien vastgoed als één van de middelen om dat te 
bereiken. Zoals in eerdere paragrafen uiteen is gezet, zijn er momenteel verschillende problemen in de 
corporatiesector. In het licht van de discussie dat corporaties DAEB en niet-DAEB activiteiten moeten scheiden, 
heeft de samenwerking door middel van fondsvorming daarom bij voorkeur betrekking op niet-DAEB 
activiteiten. Ook voor beleggers zijn complexen waarvan de ruime meerderheid van de woningen niet-DAEB 
zijn het meest interessant voor fondsvorming (C.A.M. de Boo, persoonlijke communicatie, 8 november, 2013). 
 
Figuur 2.8: Samenstelling bezit huurwoningen Nederland in 2012 

 IVBN leden  Woningcorporaties  

 Op basis van huurprijs Op basis van WWS 
punten 

Op basis van huurprijs Op basis van WWS 
punten 

Tot liberalisatiegrens 57.000 (46%) 18.000 (14%) 2.115.000 (94%) 1.301.000* (58%) 
Boven 
liberalisatiegrens 

68.000 (54%) 107.000 (86%) 128.000 (6%) 942.000* (42%) 

 125.000 (100%) 125.000 (100%) 2.243.000 (100%) 2.243.000 (100%) 

Bron: IVBN huurenquête (2012) & WoON2012, *berekening op basis van ABF (2013) 

 
Onder meer de scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten en de invoering van de verhuurdersheffing 
hebben ervoor gezorgd dat corporaties zich beraden op de werkwijze die ze hanteren. In plaats van de 
verschillende rollen binnen het vastgoedmanagement te combineren, maken corporaties steeds meer een 
onderscheid hierin. Onder meer het DrieKamerModel, een integraal sturingskader, gaat hier op in. Het principe 
van het model is dat een corporatie onderscheid maakt tussen de maatschappelijke, vastgoed en vermogens-
aspecten, ter bevordering van de transparantie en de legitimiteit van de organisatie (Conijn, 2012). 
Wanneer corporaties op deze manier hun portefeuille beheren, is de stap naar fondsvorming kleiner (J.B.S. 
Conijn, persoonlijke communicatie, 9 oktober, 2013). 
 
Om aan de maatschappelijke doelstelling te kunnen voldoen, is het voor corporaties niet essentieel om direct 
vastgoed in bezit te hebben. Ze kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan institutionele beleggers, die steeds 
vaker voor indirecte vastgoedbeleggingen kiezen. In plaats van het eigendom van woningen zou het behoud 
van het maatschappelijk vermogen voorop moeten staan, en het inzetten van het rendement wat hieruit 
voortvloeit (Visscher, 2011, p. 32). Sale- en leaseback is hiervoor een denkbare constructie, waarbij vastgoed 
wordt verkocht en vervolgens weer ‘terug’ wordt gehuurd. De verkoper beschikt in dit geval over liquiditeit en 
de koper heeft verhuurd vastgoed in eigendom, het is dus voor beide partijen interessant. 
 
Ook op een ander punt kunnen corporaties een voorbeeld nemen aan beleggers: bij de waardering van het 
vastgoed. Corporaties waardeerden in het verleden vaak op basis van de historische kostprijs, momenteel 
hanteren ze steeds vaker de bedrijfswaarde. Beleggers hanteren daarentegen veelal de marktwaarde, wat een 
realistisch beeld geeft van de daadwerkelijke waarde van vastgoed.  
Er zijn echter steeds meer corporaties die ook hun portefeuille op marktwaarde waarderen (A.W. Visscher, 
persoonlijke communicatie, 19 september, 2013), waardoor de verschillen tussen beide partijen langzaamaan 
kleiner worden. In figuur 2.9 staat een uiteenzetting van verschillende waarderingsmethodieken. 
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Figuur 2.9: Waarderingsmethodieken 

Methodiek Toelichting 
Bedrijfswaarde De huidige economische waarde van wat de woning vermoedelijk gaat opleveren. Deze 

waarde wordt bepaald door toekomstige inkomsten (huren en bijdragen) en uitgaven 
(onderhoud, beheer en zakelijke lasten), contant te maken naar het moment van 
waardebepaling. 

Marktwaarde Het bedrag dat een woning bij onderhandse verkoop naar verwachting gaat op 
opleveren, waarbij de koper de lopende huurverplichtingen accepteert, met alle 
daaraan verbonden rechten en plichten.  

Opbrengstwaarde De prijs waarvoor een woning het beste kan worden verkocht, minus de kosten die nog 
gemaakt worden. Veelal wordt hiervoor de onderhandse verkoop-waarde uit de 
taxatieleer gehanteerd. 

Reële waarde (fair value) Het bedrag waarvoor een woning kan worden verhandeld tussen goed geïnformeerde 
en onafhankelijke partijen. Voor corporaties is de bedrijfswaarde de invulling van de 
reële waarde. 

Vervangingswaarde Het bedrag dat, bij de huidige prijzen, nodig zou zijn om een woning te vervangen door 
een in economisch opzicht vergelijkbare woning. Bijvoorbeeld door de herbouwkosten 
van een identieke woning, of de prijs van een soortgelijke woning bij aankoop te nemen. 

Waardering op basis van de 
historische kostprijs 

Gebaseerd op de daadwerkelijk gedane uitgaven. Wordt ook wel verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs genoemd. De verkrijgingsprijs omhelst de aankoopprijs plus 
bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de kosten van grond- en hulpstoffen, 
een redelijk deel van de indirecte kosten en de betaalde rente op de schulden over de 
betreffende periode. 

Bron: CFV, 2006, p. 51-52 

 
Een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking tussen corporaties en beleggers is dat er voor beide partijen 
sprake moet zijn van toegevoegde waarde. Voor corporaties komt dit waarschijnlijk tot uiting in de liquiditeit 
en een efficiëntere werkwijze die een samenwerking kan opleveren. 
Institutionele beleggers willen daarentegen het aandeel huurwoningen in hun beleggingsportefeuille verhogen 
(IVBN, 2011; Capital Value, 2014) en zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om te investeren in woningen. 
Aangezien zowel de markt waarin zij opereren als de productie van nieuwbouwwoningen in dat segment een 
beperkte volume heeft, zijn ze in zekere mate genoodzaakt om met corporaties samen te werken (Visscher, 
2011, p. 33). 
 
Met betrekking tot beleggers is fondsvorming de uitgelezen mogelijkheid om hun vastgoedportefeuille uit te 
breiden met stabiele beleggingen met een laag risicoprofiel, waartoe momenteel de mogelijkheden schaars 
zijn. Ze kunnen bovendien het rendement wat op deze woningen behaald wordt maximaliseren, wat winst 
oplevert. Dit kan mede omdat de aankoopwaarde van deze woningen relatief laag zal zijn (een goede 
prijs/kwaliteitverhouding). Het is vanuit de optiek van een belegger daarnaast positief dat een verkopende 
partij ergens een belang in wilt houden. Daarnaast betekent de oprichting van een fonds dat niet alle taken 
naar de eigen organisatie gehaald hoeft te worden, waardoor sneller geschakeld kan worden (B. van der Gijp, 
persoonlijke communicatie, 4 december, 2013). Bovendien is het voor beleggers interessant om een 
samenwerking met corporaties aan te gaan, vanwege het netwerk en de (vaak) korte lijnen met de lokale 
politiek (W. Wensing, persoonlijke communicatie, 17 oktober 2013; Hoorn-Mol, 2013). 
 
Hoorn-Mol (2013) heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen corporaties en beleggers. Haar 
onderzoek gaat over de succesfactoren van samenwerkingsvormen in zijn algemeenheid en gaat in 
tegenstelling tot dit onderzoek niet specifiek in op één variant. Hiermee is dit onderzoek een aanvulling op het 
onderzoek van Hoorn-Mol, aangezien een dieper inzicht gegeven wordt in hoe een samenwerking tot stand kan 
komen en welke vorm het kan krijgen.  
In het kader van haar onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen corporaties en beleggers heeft Hoorn-
Mol (2013) een enquête gehouden onder 140 respondenten (waarvan 65% bij een corporatie werkzaam was 
en 35% bij een belegger). 
 
In haar vraag naar de middelen van corporaties die complementair zijn ten opzichte van beleggers, komt naar 
voren dat: bestaand vastgoed, grondposities, ontwikkelrechten en netwerken en relaties het hoogst scoren (zie 
figuur 2.10). 
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Figuur 2.10 Complementaire middelen van corporaties (geredeneerd vanuit beleggers) 

 
Bron: Hoorn-Mol, 2013, p. 37 

 
Dezelfde vraag heeft ze gesteld over de complementaire middelen van beleggers ten opzichte van corporaties, 
waarbij naar voren kwam dat: kapitaal, marktkennis van middensegment huurwoningen, netwerk en relaties 
en personele vaardigheden en kwalificaties het hoogst scoren, zoals in onderstaande figuur is te zien. 
 
Figuur 2.11: Complementaire middelen van beleggers (geredeneerd vanuit beleggers) 
 

 
Bron: Hoorn-Mol, 2013, p. 38 

 
De voordelen voor beleggers om met corporaties samen te werken zit dus met name in hun bezit (vastgoed, 
grond, ontwikkelrechten), terwijl de toegevoegde waarde van een belegger voor een corporatie voornamelijk 
tot uiting komt in financiële middelen en de deskundigheid die zij hebben. Fondsvorming kan dus een 
meerwaarde kan hebben wanneer corporaties en beleggers over deze middelen beschikken. Voorgaande 
wordt ook bevestigd in de interviews die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden (De Boo, Conijn, 
Geuting, Otten, Visscher en Wensing, persoonlijke communicatie, 2013). 

2.3.3 Corporatiedoelstellingen 

Eén van de gevolgen van het aangaan van een samenwerkingsverband is dat de corporatie haar bevoegdheden 
over het bezit moet delen met een belegger. Een voordeel voor de corporatie is echter dat een belegger een 
marktgerichte werkwijze erop nahoudt, wat een hoger rendement oplevert.  
De specifieke toegevoegde waarde van fondsvorming is voor corporaties niet zo eenduidig als bij beleggers, zij 
zijn namelijk voornamelijk gebaat bij het verkrijgen van vastgoed, grondposities en rechten, zie figuur 2.10. In 
deze zin bestaat de meerwaarde van beleggers uit fysieke elementen, terwijl het bij corporaties in hogere mate 
om abstracte elementen gaat, zie figuur 2.11. 
De meerwaarde van corporaties is dan ook afhankelijk van de doelstelling die zij hanteren. Visscher (2011, p. 
33-34) onderscheidt een viertal doelstellingen die corporaties kunnen hebben bij het samenwerken met een 
belegger, deze worden op de volgende pagina toegelicht: 
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- Portfoliokeuzes implementeren: Corporaties moeten op strategisch niveau keuzes maken op het 
gebied van portfoliomanagement. Hieronder vallen de afwegingen die moeten worden gemaakt om 
vastgoed al dan niet af te stoten. Momenteel hebben corporaties te maken met het gegeven dat ze 
keuzes moeten maken omtrent niet-DAEB activiteiten. Ze kunnen ervoor kiezen om deze activiteiten 
te behouden of beëindigen, of ze kunnen andere partners zoeken om een nieuwe entiteit op te zetten. 

- Investeringspartners zoeken: De huidige marktomstandigheden, de financiële positie van corporaties 
en scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten zorgen ervoor dat corporaties in zwaar weer 
verkeren. Daarbij komen ook nog mogelijke ontwikkelingen als noodzakelijke binnenstedelijke 
herstructurering, bevolkingskrimp en een overschot aan onbruikbare grondposities. Gezien deze 
ontwikkelingen zijn corporaties op zoek naar partners die risicodragend willen investeren in deze 
zaken, voornamelijk om in mindere mate het eigen vermogen in te hoeven zetten. 

- Vastgoedrendement verbeteren: Corporaties hebben veelal het behalen van rendement niet als 
primaire doelstelling. Voor de verhuur van geliberaliseerde woningen zou wel een marktconforme 
rendementsdoelstelling moeten gelden, om de opbrengsten hiervan ten goede te laten komen aan de 
kerntaak. Het is daarnaast mogelijk dat corporaties de niet-DAEB activiteiten (indien deze groot 
genoeg zijn) transparant willen loskoppelen van de DAEB activiteiten, om het behaalde rendement te 
verbeteren. 

- Eigen vermogen liquide maken: Corporaties hebben hun eigen vermogen voornamelijk in hun 
vastgoedbezit zitten, de marktwaarde is in veel gevallen aanmerkelijk hoger dan de bedrijfswaarde bij 
het continueren van de verhuur. Om dit vermogen in te kunnen zetten moet het eerst liquide worden 
gemaakt, door bijvoorbeeld complexgewijze verkoop en het uitponden van woningen. Uitponding 
verloopt in de huidige markt echter moeizaam, er zijn kortingen nodig om de verkoop op peil te 
houden. Wanneer woningen naar een fonds kunnen worden overgeheveld kunnen corporaties het 
vrijkomende vermogen inzetten om tekorten af te dekken, om de vermogenspositie te verbeteren of 
om te investeren in onderhoud en/of nieuwbouw.  
 

Om de toegevoegde waarde van samenwerking voor corporaties in beeld te brengen, zet Visscher boven-
staande doelstellingen af tegen de bedrijfsstijlen die door Gruis (2007) worden gehanteerd. Gruis heeft 
maatschappelijk ondernemerschap vertaald in een viertal ondernemingstactieken die corporaties kunnen 
hanteren. Deze bedrijfsstijlen zijn deels gebaseerd op de typologie van ondernemingsstijlen die Miles en Snow 
(1978) uiteenzetten. Zij maken onder meer onderscheid tussen ‘defenders’ en ‘prospectors’, welke door Gruis 
(2007) worden vertaald als ‘bestendigers’ en ‘vernieuwers’. Hiermee wordt bedoeld in welke mate een 
organisatie innovatief is, oftewel of zij zich enkel richt op haar traditionele taken (bestendiger) of dat zij ook 
activiteiten daarbuiten uitvoert (vernieuwer). Daarnaast valt hier ook de keuze voor een werkterrein onder, 
wat door Gruis (2007, p. 24) in een drietal sectoren onderverdeeld wordt: de marktsector (enkel primaire 
doelgroep of ook middeninkomens), de maatschappelijke sector (enkel woningen of ook andere activiteiten) en 
de onroerend- versus roerend goedsector (enkel vastgoed of ook andere diensten). 
Bovendien wordt onderscheid gemaakt in het type rendement waar binnen de organisatie de focus op ligt: 
maatschappelijk of financieel rendement. Door de vier kenmerken te combineren komt Gruis tot een viertal 
bedrijfsstijlen, welke in de onderstaande figuur naar voren komen. 
 
Figuur 2.12: Bedrijfsstijlen corporaties 

 Bestendiger Vernieuwer 

Maatschappelijk rendement Sociale woningbeheerder 
 

Maatschappelijke innovator 
 

Financieel rendement Sociale woningbelegger 
 

Maatschappelijke vastgoedondernemer 

Bron: Gruis, 2007 

 
Om inzicht te geven in de verschillende bedrijfsstijlen die in figuur 2.12 uiteengezet zijn, worden ze hieronder 
op basis van Gruis (2007, p. 25) toegelicht: 
 

- De sociale woningbeheerder richt zich primair op haar traditionele taakstelling en streeft naar: een 
optimalisering van het maatschappelijk rendement, een efficiënte bedrijfsvoering en naar aanwending 
van vermogensovermaat. Laatstgenoemde komt tot uitdrukking in betaalbare huren en hoge 
tevredenheid onder alle huurders. 
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- De sociale woningbelegger richt zich eveneens op haar traditionele taakstelling en een efficiënte 
bedrijfsvoering en laat bovendien de bestaande woningvoorraad door middel van continuïteit 
renderen. 

- De maatschappelijke innovator is op meerdere werkterreinen actief, streeft naar constante 
vernieuwing van al haar activiteiten en naar de optimalisering van maatschappelijk rendement. 
Daarnaast is zij actief bezig met de aanwending van vermogensovermaat. 

- De maatschappelijke vastgoedondernemer heeft verschillende typen vastgoed in eigendom en streeft 
naar constante vernieuwing van zijn voorraad en daarmee naar een goed rendement, waarbij de 
maatschappelijke doelen in acht worden genomen. 

 
In het onderzoek van Gruis (2007) komt naar voren dat redelijk goed onderscheid valt te maken naar 
bestendigers en vernieuwers. De focus op het type rendement is lastiger, vanwege het feit dat corporaties 
hybride organisaties zijn die zowel financiële als maatschappelijke aspecten moeten afwegen. Daardoor 
concludeert hij dat het onderscheid voornamelijk geschikt is voor het karakteriseren van de strategische positie 
die een corporatie inneemt of in de toekomst mogelijk kan innemen. 
 
Visscher (2011) concludeert bij het afzetten van de doelstellingen tegen de bedrijfsstijlen dat de sociale 
woningbelegger en de maatschappelijke vastgoedondernemer, die primair gericht zijn op financieel 
rendement, het meest open staan voor een samenwerking met beleggers. Zij willen op deze manier 
bijvoorbeeld hun portfoliokeuzes implementeren en vastgoedrendement verbeteren. De maatschappelijke 
vastgoedondernemer gaat daarnaast op zoek naar investeringspartners om risicovolle projecten haalbaar te 
maken. 
Uit de interviews die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden kan geconcludeerd worden dat de 
verwachting is dat vernieuwende corporaties in hogere mate geïnteresseerd zijn in samenwerking door middel 
van fondsvorming dan bestendigende corporaties (De Boo, Conijn, Geuting, Otten & Visscher, persoonlijke 
communicatie, 2013). 
 
Bij alle bedrijfsstijlen kan de doelstelling om het eigen vermogen liquide te maken betekenen dat corporaties 
vastgoed willen afstoten. In dit geval kan verwacht worden dat de focus ligt op een maximale opbrengst, in 
plaats van het opzetten van een samenwerkingsverband. Visscher concludeert in zijn onderzoek naar 
aanleiding van een enquête onder 41 corporaties dan ook wanneer corporaties hierop inzetten, ze niet primair 
een samenwerking willen aangaan (Visscher, 2011, p. 48). Wanneer corporaties vastgoed op afstand willen 
plaatsen, oftewel inzetten op indirect vastgoed, is wel de kans aanwezig dat ze openstaan voor samenwerking, 
bijvoorbeeld in de vorm van een woningfonds. 

2.4 Conclusie 

Dit hoofdstuk vormt een introductie van het speelveld waarin corporaties en beleggers acteren. Daarnaast is 
ingegaan op fondsvorming tussen beide partijen, welke vormen mogelijk zijn en wat de doelstellingen van 
beide organisaties zijn. Bovendien is naar voren gekomen welke problemen een woningfonds kan oplossen en 
waarom het dus voor corporaties en beleggers interessant kan zijn.  
Ondanks het feit dat beide actoren andere beweegredenen hebben, is er voldoende bodem om een 
samenwerking aan te gaan. Zo kan fondsvorming eraan bijdragen dat corporaties hun vermogen gedeeltelijk 
liquide kunnen maken, wat noodzakelijk is gezien het liquiditeitstekort waarmee veel corporaties kampen. 
Daarnaast kan fondsvorming corporaties helpen met: het scheiden van DAEB en niet-DAEB activiteiten, het 
efficiënter beheren van hun portefeuille (en zo minder moeite hebben om de verhuurdersheffing op te 
brengen) en werkt het de noodzakelijke transparantie en professionalisering in de hand. Daarnaast blijven 
corporaties betrokken bij de portefeuille en kunnen ze meedelen in toekomstig rendement, wat bij uitponding 
niet het geval is.  
Met betrekking tot beleggers is fondsvorming de uitgelezen mogelijkheid om hun vastgoedportefeuille uit te 
breiden met stabiele beleggingen met een laag risicoprofiel, waartoe de mogelijkheden momenteel schaars 
zijn. Mede door de lage aankoopwaarde kunnen beleggers het rendement op de ingebrachte woningen 
maximaliseren, wat ten goede komt aan de baten. Daarnaast is het positief dat bij een fonds de portefeuille op 
afstand geplaatst kan worden en dat de oorspronkelijke eigenaar betrokken blijft. De samenwerking met 
corporaties is bovendien interessant door het netwerk dat zij hebben en de gunstige verhoudingen die zij 
hebben met de lokale politiek. 
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Op basis van dit hoofdstuk kunnen enkele barrières worden benoemd die ervoor zorgen of hebben gezorgd dat 
samenwerking tussen corporaties en beleggers tot op heden niet of moeizaam tot stand is gekomen. 
 

- Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er grote cultuurverschillen zijn tussen corporaties en 
beleggers. Dit uit zich onder meer in verschillen in: de werkwijze, de rendementseisen, de 
transparantie van de organisaties en de doelstellingen die worden nagestreefd. Beleggers hebben 
bijvoorbeeld rendementsmaximalisatie als doel, terwijl corporaties veelal hooguit van rendements-
optimalisatie spreken. Dit geeft duidelijk het verschil tussen beide organisaties aan. 

- In het verlengde hiervan is ook een barrière dat men moeizaam tot een overeenstemming kan komen 
wanneer er sprake was van een groot aantal actoren met verschillende doelstellingen.  
Gezien de cultuurverschillen hebben beide organisaties in het verleden met enig wantrouwen 
tegenover elkaar gestaan. Daarbij vonden corporaties het bijvoorbeeld moeilijk om bepaalde zaken uit 
handen te geven. Aan de ene kant is het noodzakelijk om de juiste schaalgrootte te bereiken en 
voldoende vermogen te genereren en aan de andere kant betekent een veelheid aan partijen dat het 
moeilijk is om een overeenstemming te bereiken. 

- Een andere belangrijke oorzaak is dat er geen noodzaak was om de padafhankelijkheid te doorbreken 
en fondsvorming te initiëren. Beide organisaties gingen door met hun huidige werkwijze terwijl een 
woningfonds een interessant alternatief kan zijn. 

- Daarnaast heeft ook de wet- en regelgeving beperkend gewerkt en is deze nog steeds zo complex dat 
fondsvorming niet wordt gestimuleerd. Tot slot heerst er vanuit de politiek en in het speelveld een 
grote onduidelijkheid over wat de toekomst gaat brengen. Partijen willen juist duidelijkheid en 
wachten af tot zij die krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van de herziende Woningwet. 

 
De hypothese van het onderzoek is dat het wegnemen van bovenstaande barrières cruciaal is voor het 
opzetten en functioneren van een fonds. In deze zin kunnen deze barrières gezien worden als onafhankelijke 
variabelen, welke de afhankelijke variabele (het opzetten en functioneren van een fonds) beïnvloeden. In het 
volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan, door een theoretisch kader te selecteren waarmee deze 
variabelen in beeld kunnen worden gebracht. 
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3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk worden de theoretische benaderingen uiteengezet die in dit onderzoek centraal staan. 
Aangezien dit onderzoek volgens de deductieve methode wordt uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van een 
reeds bestaande theorie (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008, p. 78). 
In paragraaf 3.1 wordt allereerst de woningmarkt vanuit een institutioneel perspectief benaderd, aangezien 
deze visie aansluit bij de wijze waarop de problematiek die in dit onderzoek centraal staat wordt geanalyseerd. 
In deze paragraaf komt eveneens een kritische bespreking van relevante theorieën aan bod, om inzicht te 
geven in de onderbouwing van de keuze voor een specifieke theorie. 
Vervolgens wordt in de tweede paragraaf ingegaan op het Institutional Analysis and Development (IAD) frame-
work van Elinor Ostrom, wat als basis dient voor de analyse van de onderzoeksresultaten. Ten eerste wordt 
beargumenteerd waarom gekozen is voor dit theoretisch inzicht, om vervolgens de verschillende onderdelen 
ervan uiteen te zetten. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de basisbeginselen van het IAD framework, om de 
resultaten van de analyse in perspectief te kunnen plaatsen.  

3.1 Institutioneel perspectief 

In de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk is al kort vanuit een institutioneel perspectief naar de 
woningmarkt gekeken. Voordat hier verder op wordt ingegaan, is het allereerst van belang om inzichtelijk te 
maken wat er met ‘institutionalisering’ wordt bedoeld. Aan institutionalisering ligt het begrip ‘institutie’ ten 
grondslag. Er zijn verschillende definities die hiervoor worden gehanteerd, welke van North (1990) reeds aan 
bod gekomen is. Hij benoemt instituties als door de mens bedachte constructies van beperkingen die de 
interacties tussen actoren vormgeven (North, 1990). Deze definitie is vrij beperkt. Er zijn ook meer uitgebreide 
varianten waarvan die van Ostrom (2005) een goed voorbeeld is. Zij definieert instituties als volgt: “The 
prescriptions that humans use to organize all forms of repetitive and structured interactions including those 
within families, neighborhoods, markets, firms, sports leagues, churches, private associations, and governments 
at all scales” (Ostrom, 2005, p. 3). 
De overeenkomst tussen de twee definities is dat ze beide beschrijven dat instituties door mensen gecreëerd 
zijn en dat ze interacties tussen personen organiseren en construeren. Anders geformuleerd kunnen instituties 
ook wel omschreven worden als (on)geschreven regels of afspraken. Instituties bepalen dus de handelings-
ruimte van actoren (De Wildt et al., 2005).  
 
De Nederlandse woningmarkt wordt in hoge mate gekenmerkt door institutionalisering, wat onder meer tot 
uiting komt in alle wetten, regels, voorschriften en afspraken die het kader vormen waarbinnen de actoren op 
de woningmarkt acteren. De institutionalisering heeft ervoor gezorgd dat er enkele actoren op de woningmarkt 
zijn die veel macht in handen hebben en die dat in de loop der jaren ook hebben zien groeien. Momenteel 
hebben twee actoren verreweg de meeste invloed op de woningmarkt: de overheid en corporaties. Er is anno 
2014 geen Nederlandse woningmarkt meer voor te stellen waarin beide actoren een bescheiden rol spelen. Dat 
overigens niet altijd zo is geweest, zie paragraaf 2.2.3. Zowel de overheid als corporaties zijn in hoge mate 
verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van Nederlandse woningen. Zelfs lage inkomens kunnen voor een 
relatief lage prijs een kwalitatief goede woning betrekken. Desondanks kan gesteld worden dat beide actoren 
in zekere zin zijn doorgeschoten in hun handelen en dat de verhoudingen in Nederland in deze zin scheef zijn. 
Dit uit zich onder meer in het hoge aandeel gereguleerde huurwoningen en de vele scheefwoners die mede 
daarvan het gevolg zijn. De woningmarkt functioneert als markt niet meer optimaal (door markt/ 
overheidsfalen); de vele instituties hebben de marktwerking verstoord. Daarom is het van belang om andere 
partijen een grotere rol te laten spelen en zullen zowel corporaties als de overheid een stapje terug moeten 
doen (waar ze beiden overigens al mee bezig zijn). Dan wordt ruimte gecreëerd voor andere actoren en 
samenwerkingsvormen, wat de woningmarkt ten goede komt. Een voorwaarde hiervoor is dat de instituties 
een andere rol moeten spelen, één die inspeelt op veranderende maatschappelijk omstandigheden. Flexibiliteit 
en eenvoud zijn hierbij sleutelwoorden.  
 
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe de instituties op de woningmarkt zouden behoren te 
functioneren in het proces van het opzetten van een woningfonds. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het 
van belang dat een theoretisch kader opgesteld wordt. Hierin moet naar voren komen welke variabelen van 
invloed zijn op het handelen van corporaties en beleggers gedurende het opzetten van een samenwerking. 
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In dit onderzoek wordt verondersteld dat de samenwerking tussen corporaties en beleggers in de vorm van 
een woningfonds niet simpelweg tot stand kan komen door vraag en aanbod. De onderbouwing voor deze 
aanname is dat er meerdere barrières aan ten grondslag liggen, die ervoor zorgen dat fondsvorming niet 
zonder meer tot stand kan komen (zie de conclusie van het vorige hoofdstuk). Om een dergelijke samen-
werking te realiseren moeten deze barrières geanalyseerd worden om vervolgens geslecht te kunnen worden. 
Voor deze analyse is een theoretisch kader nodig dat dit kan bewerkstelligen. 
 
Om te kunnen voldoen aan de doelstelling en om de vraagstellingen van het onderzoek te kunnen 
beantwoorden, is het van belang dat er een passende theoretische benadering gehanteerd wordt. Door middel 
van deze benadering moet vanuit een institutioneel perspectief de dynamiek in de percepties, interacties en 
handelingen van actoren bestudeerd kunnen worden.  
Hierbij kan gedacht worden aan de beleidsarrangementenbenadering (Van Tatenhove, Arts & Leroy, 2000) of 
het advocacy coalition framework (Sabatier, 1999). Deze theoretische invalshoeken gaan echter te veel in op 
beleid, terwijl dat in dit onderzoek niet centraal staat. 
De rational choice theory (Hall & Taylor, 1996) kan een goede basis vormen om de handelingen en keuzes van 
actoren te analyseren, maar is te beperkt om een integraal beeld te schetsen. Zelfs wanneer deze 
gecombineerd wordt met incremental planning (Lindblom, 1959).  
Collaborative planning (Healey, 2003) en collaborative policy making, met het daarbij behorende DIAD network 
dynamics model (Booher & Innes, 2002), vormen een goede theoretische basis om de potentiële 
samenwerking tussen corporaties en beleggers te analyseren. Deze benaderingen gaan echter onvoldoende in 
op de variabelen die daaraan ten grondslag liggen. 
Het Institutional Analysis and Development (IAD) framework van Elinor Ostrom kan wel voldoen aan de 
doelstelling van het onderzoek. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet waarom dit kader geschikt is voor 
dit onderzoek. 

3.2 Institutional analysis and development framework 

Het bestuderen van instituties kan volgens Ostrom (2011) aan de hand van theoretische werkzaamheden op 
een drietal specifieke niveaus: kaders, theorieën en modellen (Ostrom, 2011, p. 8). De diepgang van de 
resultaten van een analyse zijn afhankelijk van de keuze voor een bepaald niveau.  
In dit onderzoek is voor het niveau van een kader gekozen, de meest algemene vorm van theoretische analyse. 
Een kader identificeert de elementen en algemene relaties tussen de onderdelen die men in een institutionele 
analyse moet betrekken en daarnaast vormt het een basis voor diagnostisch en prescriptief onderzoek 
(Ostrom, 2011, p. 8). McGinnis stelt hierover het volgende: “The elements contained in a framework help 
analysts generate the questions that need to be addressed when they conduct an analysis”  (McGinnis, 2000). 
Een ‘kader’ vormt dus de basis voor een verdere analyse, wat aansluit op het gegeven dat dit onderzoek een 
verkenning vormt. 
 
Om het gedrag van corporaties en beleggers te kunnen analyseren, wordt in dit onderzoek zoals vermeld het 
IAD framework toegepast. Ostrom zegt het volgende over dit kader: “Economic theory, game theory, 
transaction cost theory, social choice theory, covenantal theory, and theories of public goods and common-pool 
resources are all compatible with the IAD framework” (Ostrom, 2011, p. 8). Het kader is dus met vele theorieën 
verenigbaar, wat de toepasbaarheid ten goede komt. 
De reden dat voor een kader gekozen is, is omdat het onderzoek tot doel heeft om in algemene zin de 
elementen van een woningfonds en relaties tussen corporaties en beleggers in beeld te brengen. Hierdoor 
kunnen de resultaten van het onderzoek geëxtrapoleerd worden, wat de relevantie ten goede komt.  
Het IAD framework is specifiek voor dit onderzoek geschikt omdat het een raamwerk biedt, waardoor de 
dynamiek van percepties en (inter)acties van actoren gekoppeld kunnen worden aan externe variabelen.  
Deze percepties en (inter)acties kunnen daarnaast verklaard en vergeleken worden omdat het IAD framework 
de sociaal geconstrueerde kant van een samenwerkingsverband belicht. Hierdoor kan het kader een bijdrage 
leveren aan de kennis die nodig is over hoe corporaties en beleggers tot fondsvorming kunnen komen. 
 
Nu de achterliggende keuze voor het theoretisch kader geschetst is, wordt verder ingegaan op de werking 
ervan. Zoals in figuur 3.1 te zien is, bestaat het IAD framework uit verschillende onderdelen. Centraal staat de 
identificatie van de actiesituatie, welke beïnvloed wordt door een drietal externe variabelen.  
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De actiesituatie resulteert vervolgens in patronen van interacties en uitkomsten, welke aan een evaluatie 
onderworpen moeten worden. Om het IAD framework helder uiteen te zetten, worden de verschillende 
onderdelen in drie deelparagrafen toegelicht. 
 
Figuur 3.1: Het institutional analysis and development framework 

 

Bron: Ostrom, 2005, p. 15 

3.2.1 Externe variabelen 
De actiesituatie vormt het centrale onderdeel van het IAD framework, welke de complexe situatie in kaart 
brengt. Een drietal externe variabelen beïnvloedt deze actiesituatie (zie bovenstaande figuur). Deze worden 
hieronder toegelicht: 
 

- De fysieke kenmerken van de omgeving omvatten de eigenschappen van de context die niet aan 
regels gebonden zijn en waarbinnen de actiesituatie zich voordoet. Hieronder vallen onder meer de 
economische, demografische en planologische stand van zaken. De fysieke kenmerken bakenen de 
volgende zaken af: de fysiek mogelijke acties, de bereikbare uitkomsten en de informatie die 
voorhanden is (Ostrom, 2005, 2007, 2011). 

- De gemeenschapskenmerken hebben betrekking op zowel de sociale als culturele context die een 
actiesituatie beïnvloedt. Ze omvatten onder meer: de mate van vertrouwen en wederkerigheid tussen 
de actoren, de gedeelde opvattingen, het sociaal kapitaal en het culturele repertoire (McGinnis, 2011, 
p. 175-176). 

- Gebruiksregels creëren voorspelbaarheid en orde in relaties en gedrag van individuen (McGinnis, 
2011). Ze kunnen zowel formeel als informeel van aard zijn en zorgen voor overeenstemming tussen 
actoren over welke handelingen: vereist, verboden of toegestaan zijn (Ostrom, 2005). Veel van 
dergelijke regels zijn ongeschreven, en zelfs niet vastgelegd als regels, waardoor het moeilijk is ze te 
achterhalen (Ostrom, 2011). 

 
De bovenstaande variabelen omvatten de fysieke, sociale en institutionele omgeving die de context schept 
waarbinnen de handelingen van actoren zich afspelen, oftewel de actiesituatie (McGinnis, 2011). In de 
onderstaande figuren worden deze externe variabelen gedefinieerd. In het kader van dit onderzoek wordt niet 
gesproken over ‘fysieke kenmerken’, maar over ‘marktkenmerken’. Hiervoor is gekozen, omdat in dit 
onderzoek specifiek gekeken wordt naar de randvoorwaarden waaronder corporaties en belegger opereren. 
Hierbij is de term ‘markt’ beter geschikt dan ‘fysiek’. 
 
Figuur 3.2: Definiëring marktkenmerken 

Variabelen Definities 

Economie Financiële stand van zaken van alle actoren op de woningmarkt, in het 
bijzonder corporaties, beleggers en consumenten (huurders). 

Demografie Kenmerken van de bevolking (huurders), heeft onder meer betrekking op 
huishoudengrootte en leeftijd. 

Planologie Kenmerken van de woningmarkt, zowel het huidige aanbod als de mismatch 
met de vraag. 
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Figuur 3.3: Definiëring gemeenschapskenmerken 

Variabelen Definities 

Vertrouwen De mate waarin actoren zeker zijn dat andere deelnemers geen voordeel 
halen uit hun kwetsbaarheden en/of hulp bieden als dat nodig is. Of dat 
anderen hun afspraken nakomen, ook als dat niet direct in hun belang is. 

Wederkerigheid Gedragsnorm die deelnemers aanmoedigt om met anderen te samenwerken 
waarmee ze eerder hebben samengewerkt. 

Gedeelde opvattingen De mate waarin deelnemers dezelfde kernwaarden of doelen delen. 
 
 

Sociaal kapitaal Enerzijds middelen waar een individu beroep op kan doen in termen van 
vertrouwen op anderen om steun of hulp te bieden in tijden van nood. 
Anderzijds het totale aanbod van potentiële steun voor een groep, het gevolg 
van stabiele netwerken van belangrijke interacties tussen deelnemers. 

Culturele repertoire Geheel van strategieën, normen, regels en andere praktijken die beschikbaar 
zijn voor deelnemers inzake processen van overleg en implementatie. 

Bron: McGinnis, 2011, p. 175-176 
 
Figuur 3.4: Definiëring gebruiksregels 

Variabelen Definities 

Grensregels Hebben invloed op het aantal deelnemers, hun attributen en hulpbronnen, of 
zij vrij kunnen toetreden en de voorwaarden als ze willen uittreden. 

Positieregels Stellen de posities van de betrokken actoren situaties vast. 
Keuzeregels Hebben betrekking op de handelingen die actoren op bepaalde momenten 

mogen of (niet) moeten nemen. 
Informatieregels Beïnvloeden de informatie die actoren ter beschikking hebben 
Aggregatieregels Hebben invloed op de mate van controle die een actor in een bepaalde 

positie uitoefent in de keuze voor een handeling. 
Payoffregels Beïnvloeden de kosten en baten die worden toegewezen aan bepaalde 

combinaties van handelingen en resultaten. Daarnaast stellen ze de positieve 
en negatieve prikkels voor handelingen van actoren vast. 

Scoperegels Bakenen de mogelijke uitkomsten af die kunnen worden beïnvloed en 
koppelen handelingen aan specifieke uitkomsten. 

Bron: Ostrom, 2011, p. 19-20 

3.2.2 Actiesituatie 

De kern van het IAD framework wordt gevormd door de actiesituatie, die door Ostrom als volgt wordt 
gedefinieerd: “The social spaces where individuals interact, exchange goods and services, solve problems, 
dominate one another, or fight” (Ostrom, 2011, p. 11). 
Een dergelijke actiesituatie omhelst alle aangelegenheden waar minimaal twee actoren door middel van 
potentiële acties tot een uitkomst kunnen komen (Ostrom, 2005). Hierbij duidt ‘actie’ op het gedrag waar 
actoren een inhoudelijke en instrumentele betekenis aan toeschrijven (Ostrom, 2011, p. 12). Een actiesituatie 
bestaat uit een aantal variabelen die onderling verbonden zijn, zie figuur 3.5. 
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Figuur 3.5: Interne structuur van een actiesituatie met bijbehorende gebruiksregels 

 
Bron: Ostrom, 2005, p. 189 

 

Zoals in figuur 3.5 te zien is, zijn er allereerst de actoren die deel uitmaken van een actiesituatie. Deze actoren 
kunnen zowel uit individuele personen als uit een groep bestaan. Zij hebben specifieke posities verworven 
waardoor zij in staat zijn om bepaalde handelingen uit te voeren. Deze handelingen leiden tot mogelijke 
uitkomsten, welke afhankelijk zijn van de informatie die de actoren tot hun beschikking hebben. Ook de mate 
waarin ze controle kunnen uitoefenen op de verhouding tussen deze handelingen en de uitkomsten speelt een 
rol. De bijbehorende kosten en baten zijn eveneens, positief dan wel negatief, van invloed op een actiesituatie 
(Ostrom, 2011, p. 11). 

 

In een actiesituatie handelen actoren om tot een resultaat te komen. Zoals in figuur 3.5 toelicht, staan de 
eerder geformuleerde gebruiksregels centraal in de analyse van instituties en beïnvloeden ze ook de structuur 
van een actiesituatie. Ze structureren de relaties van de betrokken actoren en verklaren de handelingen en 
uitkomsten (Ostrom, 2011). De keuze van een actor voor een bepaalde handeling ligt ten grondslag aan de 
regels die in een bepaalde situatie van kracht zijn. Deze gebruiksregels zijn integraal met elkaar verbonden, het 
effect van een verandering in een regel kan afhangen van de andere regels (Ostrom, 2011, p. 20). 
Voor dit onderzoek vormt de actiesituatie samen met de externe variabelen het belangrijkste onderdeel van 
het IAD framework. Om het kader te kunnen doorgronden wordt ook op de laatste onderdelen ingegaan, welke 
in beperkte mate in het onderzoek terugkomen. 

3.2.2 Interacties, uitkomsten en evaluatiecriteria 

In de vorige paragrafen is duidelijk geworden dat de actiesituatie het middelpunt vormt van het IAD framework 
en dat die wordt beïnvloed door een drietal externe variabelen. De actiesituatie vormt echter niet het eindpunt 
van het kader. Het is van belang dat hetgeen zich in de actiesituatie heeft voorgedaan ook wordt benoemd en 
geïnterpreteerd. 
In figuur 3.1 wordt duidelijk dat interacties tussen actoren het resultaat vormen van de actiesituatie. Deze 
interacties, waaronder bijvoorbeeld samenwerking valt, vormen het uitgangspunt voor de uitkomsten van een 
proces. Op basis van de evaluatiecriteria beoordelen de betrokken actoren in welke mate de uikomsten 
voldoen aan hun doelstelling en in hoeverre deze voor verbetering vatbaar zijn (McGinnis, 2011; Ostrom 2011).  
Bij de evaluatie worden niet alleen de uitkomsten betrokken, maar ook het proces dat daaraan voorafging 
(Ostrom, 2005, 2011). Het is daarnaast eveneens mogelijk dat alternatieve uitkomsten, die in een andere 
institutionele context mogelijk zouden zijn, doorgelicht worden (Ostrom, 2011). De criteria die toegepast 
worden zijn divers. Vaak worden afwegingen gemaakt in de mate waarin een uitkomst: legitiem, duurzaam of 
efficiënt is (McGinnis, 2011; Ostrom, 2011). 

 

In dit onderzoek wordt aan de hand van institutionele regels naar het proces van het opzetten van een 
samenwerking tussen corporaties en beleggers gekeken. De nadruk ligt op hoe de participerende actoren 
besluiten nemen om tot een beoogde uitkomst te komen. Het proces van samenwerking kan overeenkomstig 
de institutionele benadering als volgt gedefinieerd worden: corporaties en beleggers nemen besluiten om een 
gemeenschappelijk resultaat te bereiken, waarmee in hun individuele doelstelling wordt voorzien. Hierbij is 
onder andere de hoeveelheid controle en informatie die zij hebben van groot belang. Het IAD framework helpt 
om dit in beeld te brengen, zoals figuur 3.5 duidelijk maakt. 
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3.3 Conclusie 

In het vorige hoofdstuk zijn enkele barrières naar voren gekomen die op basis van dit hoofdstuk gekoppeld 
kunnen worden aan de gebruiksregels die Ostrom hanteert in het IAD framework.  
In figuur 3.6 is deze koppeling gemaakt en zijn ook de voorwaarden benoemd waaraan moet worden voldaan 
om deze barrières te slechten. Op deze manier zijn mogelijke succes- en faalfactoren met betrekking tot 
fondsvorming geformuleerd. Deze vormen een goede basis om vervolgens door middel van een gedachte-
experiment en gamesimulaties te toetsen of deze in de praktijk ook van toepassing zijn.  
In hoofdstuk 5 wordt door middel van het gedachte-experiment ingegaan op deze voorwaarden, waarbij 
concrete verwachtingen worden opgesteld die in de gamesimulaties worden getoetst. 
 
Figuur 3.6: Koppeling gebruiksregels 

Regels Barrières Voorwaarden 

Grensregels Van beide kanten een gebrek aan bereidheid om 
samen te werken, een gemis aan noodzaak om 
deel te nemen en geen interesse om voor een 
langere termijn betrokken te blijven. Vanuit de 
corporaties een gebrek aan voor het fonds 
interessant vastgoed en vanuit de beleggers een 
gebrek aan financiering en ruimte om te 
investeren. 

Bij voorkeur een onafhankelijke partij die de juiste 
partijen bij elkaar zoekt en als bemiddelaar ervoor 
zorgt dat overeenstemming wordt bereikt over het 
aantal deelnemers, hun attributen en de 
voorwaarden voor toe- en uittreding. 

Positieregels Beide partijen hebben tegengestelde voorkeuren 
en verantwoordelijkheden en kunnen het niet 
eens worden over de inzet van hun middelen. 

Doelstellingen van het fonds zo formuleren dat alle 
partijen zich hier in kunnen vinden. Beide partijen 
qua cultuur dichter bij elkaar brengen en open 
kaart spelen zodat alle partijen op de hoogte zijn 
van elkaars doelen. 

Keuzeregels De wet- en regelgeving is beperkend en complex. 
Bovendien hebben beide partijen afspraken 
gemaakt die fondsvorming in de weg kunnen 
staan. 

Het versoepelen en verduidelijken van wet- en 
regelgeving met als doel om fondsvorming te 
stimuleren. Daarnaast afspraken herzien. 

Informatieregels Een gebrek aan transparantie in het vastgoed van 
corporaties en een gemis aan inzicht in elkaars 
werkwijze. 

Het vastgoed extern laten waarderen en inzicht 
geven in de werkzaamheden die van belang zijn bij 
de samenwerking. 

Aggregatieregels Corporaties hebben moeite om controle uit 
handen te geven en beiden hebben moeite met 
de cultuur die bij de ander heerst. 

Het belang van fondsvorming laten inzien en 
ervoor zorgen dat beide partijen voldoende 
overtuiging en controle hebben gedurende het 
proces om tot een overeenkomst te komen. 

Payoffregels Beide partijen hanteren verschillende 
rendementseisen en waarderingsmethodieken. 
Ze hebben daarbij andere wensen met 
betrekking tot de baten.  

Zorgen dat beide partijen op één lijn komen wat 
betreft het gewenste rendement en de 
waardering, door marktconform te werk te gaan.  

Scoperegels Er is geen consensus over de uitkomsten van het 
fonds en de handelingen om deze uitkomsten te 
bereiken, waardoor beide partijen beperkt 
worden. 

Zoeken naar gemeenschappelijke uitkomsten en 
de organisaties op het vlak van fondsvorming op 
elkaar aan laten sluiten. De juiste personen 
volmacht geven om besluiten te nemen. 
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4. Methodologie 
In dit hoofdstuk staat de methodologische verantwoording van het onderzoek centraal. Er wordt hierbij 
ingegaan op de wijze van beantwoording van de onderzoeksvragen. Paragraaf 4.1 staat in het teken van de 
strategie van het onderzoek. Hierin worden de beslissingen toegelicht die ten aanzien van de uitvoering van het 
onderzoek zijn genomen. In de tweede paragraaf wordt uiteengezet hoe en waarom de verschillende 
onderzoeksmethoden zijn gehanteerd. Deze paragraaf is onderverdeeld in vier deelparagrafen waarin 
respectievelijk wordt ingegaan op de methoden: interviews, inhoudsanalyse, gedachte-experimenten en 
gamesimulaties. Tot slot wordt ingegaan op de verantwoording van het onderzoek, om de criteria waaraan 
kwalitatief onderzoek moet voldoen te waarborgen en om een beeld te geven van de onderzoekssituatie. 

4.1 Onderzoeksstrategie 
Alvorens een keuze voor de te hanteren onderzoeksmethoden wordt gemaakt, is het van belang om een 
onderzoeksstrategie te bepalen. Een onderzoeksstrategie kan als volgt gedefinieerd worden: “Een geheel van 
met elkaar samenhangende beslissingen over de wijze waarop u het onderzoek gaat uitvoeren” (Verschuren & 
Doorewaard, 2010, p. 159). Verschuren en Doorewaard onderscheiden voor de keuze voor een specifieke 
strategie een drietal kernbeslissingen: 

- breedte of diepgang; 
- kwantificering of kwalificering; 
- empirisch of bureauonderzoek. 

 
Aan de hand van de centrale onderzoeksvraag kan een keuze gemaakt worden voor ieder van de bovenstaande 
kernbeslissingen. Deze vraag is als volgt geformuleerd: “In welke vorm kunnen woningcorporaties en beleggers 
succesvol een samenwerkingsverband aangaan door middel van een woningfonds en hoe kunnen eventuele 
knelpunten opgelost worden?” 
Zoals op valt te merken is de bovenstaande onderzoeksvraag breed geformuleerd, met als doel om de 
resultaten te kunnen generaliseren. Een keuze voor de breedte heeft dus duidelijk een voorkeur boven een 
keuze voor de diepgang. Deze beslissing legt weliswaar beperkingen op aan de diepgang en detaillering van de 
onderzoeksresultaten (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 160), maar de mate van generaliseerbaarheid van 
het onderzoek geldt hier als belangrijkste voorwaarde.  
De volgende beslissing die moet worden gemaakt is die van kwantificering of kwalificering. Om het verschil 
tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek te duiden, hanteren Saunders, Lewis en Thornhill (2008, p. 463) 
een schematisch overzicht van de gegevens die in beide onderzoeksvormen centraal staan, zie figuur 4.1. 
 
Figuur 4.1: Verschillen tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 

Kwantitatieve gegevens Kwalitatieve gegevens 
Gebaseerd op betekenissen die van getallen zijn afgeleid Gebaseerd op betekenissen die door woorden worden 

uitgedrukt 
Verzamelen resulteert in numerieke en 
gestandaardiseerde gegevens 

Verzamelen resulteert in niet-gestandaardiseerde gegevens, 
die in categorieën moeten worden ingedeeld 

Analyse wordt door middel van diagrammen en 
statistische methoden uitgevoerd 

Analyse wordt uitgevoerd door middel van conceptualisatie 

Bron: Dey (1993); Healey & Rawlinson (1994) en Saunders, Lewis & Thornhill (2008) 

 
Het onderzoek heeft betrekking op de interacties tussen de actoren en heeft daarmee betrekking op niet-
gestandaardiseerde gegevens die in woorden zijn uitgedrukt. De analyse van deze resultaten wordt gedaan 
door middel van conceptualisatie. Het onderzoek dus heeft betrekking op kwalitatieve gegevens, om deze 
reden wordt voor kwalificering gekozen. 
Zoals in de definitie van een onderzoeksstrategie naar voren komt, hangen de drie kernbeslissingen volgens 
Verschuren en Doorewaard (2010) met elkaar samen. Aangezien een keuze is gemaakt voor kwalitatief 
onderzoek, door middel van onder andere gamesimulaties, is indirect gekozen voor empirisch onderzoek.  
 
Nu de drie kernbeslissingen zijn genomen, is het zaak om een specifieke onderzoekstrategie te kiezen. 
Verschuren en Doorewaard (2010) onderscheiden de vijf belangrijkste strategieën: survey, experiment, 
casestudy, gefundeerde theoriebenadering en bureauonderzoek. 
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In dit onderzoek is gekozen voor het ‘experiment’ en specifiek voor de variant ‘nabootsing’. Deze variant valt 
volgens Verschuren en Doorewaard niet geheel onder de noemer klassiek experiment, maar heeft hiermee 
gemeen dat de onderzoeker iets laat gebeuren om vervolgens te kijken naar de effecten die deze interventie 
heeft (Verschuren en Doorewaard, 2010, p. 179). Er zijn verschillende subvarianten van deze strategie te 
onderscheiden. In dit onderzoek vormen gamesimulaties de strategie waarmee de belangrijkste onderzoeks-
resultaten werden verkregen.  
De reden dat voor een experiment is gekozen, is omdat de fondsvorming die in dit onderzoek centraal staat 
momenteel nog niet tot uitvoering wordt gebracht. Door middel van deze onderzoeksstrategie is een ex ante 
evaluatie gedaan, wat leidde tot beantwoording van de geformuleerde onderzoeksvragen.  
Een experiment is hiermee de enige strategie waarmee kan worden voldaan aan de doelstelling van het 
onderzoek. 

4.2 Onderzoeksmethoden 

Zoals aan het begin van het vorige hoofdstuk is gesteld, is dit onderzoek volgens de deductieve methode 
uitgevoerd. In het verlengde hiervan is als onderzoeksfilosofie voor het positivisme gekozen, wat inhoudt dat 
gewerkt werd met: “Een waarneembare maatschappelijk werkelijkheid, waarbij het eindproduct van zulk 
onderzoek uit wetmatige generalisaties bestaat” (Remenyi, Williams, Money & Swartz, 1998, p. 32). Aangezien 
het onderzoek niet kwantitatief was ingestoken, zijn een aantal kenmerken van het positivisme gebruikt. Zo is 
een bestaande theorie gebruikt om hypotheses te formuleren om vervolgens te toetsen. Daarnaast is het 
onderzoek zo veel mogelijk op een waardevrije manier uitgevoerd (Saunders et al., 2008, p. 18-19). 
Zoals gesteld is in dit onderzoek gekozen voor een kwalitatieve aanpak om de onderzoeksgegevens te 
verzamelen. In deze paragraaf worden de onderzoeksmethoden toegelicht die in dit onderzoek centraal 
stonden. In vier afzonderlijke deelparagrafen wordt ingegaan op de methodiek en de verantwoording voor de 
keuze van deze methode. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de afwegingen die zijn gemaakt om tot een 
onafhankelijk onderzoek te komen. 

4.2.1 Inhoudsanalyse 

In het onderzoeksmodel in paragraaf 1.4 wordt duidelijk dat inhoudsanalyse en interviews de basis vormden 
voor het gedachte-experiment. In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de inhoudsanalyse, wat als volgt 
gedefinieerd kan worden: “Een techniek voor het genereren van gegevens uit documenten, uit media en uit de 
werkelijkheid” (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 238). Volgens eerdergenoemde auteurs kan ook literatuur 
onderzocht worden door middel van inhoudsanalyse, indien deze fungeert als een databron.  
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse. Eerstgenoemde 
heeft betrekking op het duiden en begrijpen van de inhoud en deze plaatsen onder een globaal en altijd 
voorlopig label, terwijl men bij een kwantitatieve inhoudsanalyse de inhoud turft in gesloten categorieën 
(Verschuren en Doorewaard, 2010, p. 239). Geheel in lijn met de gekozen onderzoeksstrategie uit de eerste 
paragraaf is gekozen voor kwalitatieve inhoudsanalyse, waarbij gegevens verkregen werden uit rapporten, 
kamerbrieven, vakartikelen en wetenschappelijke literatuur. 

4.2.2 Interviews  

Om hetgeen dat in de inhoudsanalyse naar voren is gekomen te ondersteunen, en te verdiepen, is een aantal 
interviews met experts afgenomen. Een interview kan als volgt gedefinieerd worden: “Een gespreksvorm 
waarin een persoon – de interviewer – zich bepaalt tot het stellen van vragen over gedragingen, opvattingen, 
houdingen en ervaringen ten aanzien van bepaalde sociale verschijnselen, aan één of meer anderen – de 
participanten of geïnterviewden – die zich voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden op die vragen” 
(Boeije, 2005, p. 57). Een interview kent een verschillende verschijningsvormen, waarvan telefonisch en face-
to-face de belangrijkste zijn. Bij laatstgenoemde kan daarnaast nog de keuze voor het interviewen van een 
groep of individu worden gemaakt (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 231).  
Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden, is de mate van structurering. Er is een drietal vormen 
interviews te benoemen: ongestructureerd, semigestructureerd en gestructureerd. Boeije (2005) rekent zowel 
de ongestructureerde als de semigestructureerde variant tot kwalitatieve onderzoeksmethoden.  
In het kader van het onderzoek zijn de volgende personen individueel geïnterviewd: 
 
 
 



39 
 

 

- Kees de Boo, voorzitter actieteam gemengd woningfonds Actieagenda Bouw en voorzitter raad van 
commissarissen Vesteda 

- Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar woningmarkt Universiteit van Amsterdam/ASRE en directeur 
Ortec Finance 

- Esther Geuting, directeur innovatie Stec Groep 
- Mano Otten, manager vastgoed De Alliantie 
- Ad Visscher, senior adviseur Woonstad Rotterdam 
- Wim Wensing, directeur investment management Amvest 

 
Alle individuele interviews die in het kader van het onderzoek zijn uitgevoerd waren semigestructureerd. Om 
aan de ene kant voldoende vrijheid te houden voor aanvullende vragen en aan de andere kant om de 
resultaten ervan te kunnen confronteren. In de eerste bijlage is de interviewguide te vinden die voor de 
interviews is gehanteerd. 
Er is gekozen voor individuele interviews, aangezien het in de fase waarin de interviews werden gehouden 
specifiek ging over de kennis die de experts hebben over de praktijk. De interviews zijn face-to-face dan wel 
telefonisch afgenomen. 
De keuze voor een groepsinterview zou evengoed mogelijk zijn, de kans was dan echter aanwezig dat door 
dominante respondenten een mening zou worden opgelegd of dat er een onkritische groepsmening zou 
ontstaan (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 232). Voorafgaand aan de tweede gamesimulatie is echter wel 
een groepsinterview gehouden. Door gezamenlijk te brainstormen over fondsvorming kon de kennis van de 
aanwezigen benut worden. De deelnemers aan deze gamesimulatie worden in paragraaf 6.3 toegelicht. 

4.2.3 Gedachte-experimenten 

In de wetenschap kan empirisme tegenover rationalisme worden gezet. Eerstgenoemde heeft betrekking op 
onderzoek door middel van ondervinding, terwijl laatstgenoemde uitgaat van het gebruik van het menselijk 
verstand. Empirisch onderzoek wordt veel gehanteerd binnen de planologie, onderzoek dat gebaseerd is op 
‘ratio’ wordt slechts op kleinere schaal binnen dit vakgebied toegepast. Een voorbeeld van een onderzoeks-
methode die zich op ratio, en gedeeltelijk op de empirie baseert, is het gedachte-experiment.  
Het uitvoeren van experimenten is een veel gebruikte manier van onderzoek doen in de wetenschappelijke 
wereld. Een gedachte-experiment is een specifieke vorm en kan als volgt worden gedefinieerd: “An abstract 
instrument of rational persuasion. Thought experiments must be presented with the public aim of answering or 
raising the experimental question without the benefit of execution” (Sorensen, 1992, p. 196). 
Gedachte-experimenten moeten dus voor de beantwoording van een vraagstuk zorgen, zonder dat het 
experiment fysiek wordt uitgevoerd. Om tot een geloofwaardig en onafhankelijk resultaat te komen is het 
experiment indirect gebaseerd op empirische gegevens en argumenten. 
 

In dit onderzoek is een gedachte-experiment ingezet voor de verkenning van een nieuwe vorm van 
samenwerking. Het doel van deze onderzoeksmethode was om meer inzicht te krijgen in het komen tot 
fondsvorming. Samen met gamesimulaties is het één van de methoden die het mogelijk maakt te 
experimenteren met een samenwerkingsvorm die nog niet in de praktijk bestaat. Dergelijke experimenten zijn 
dan ook vaak gebaseerd op hypothetische situaties welke duidelijk afgebakend zijn, zogenaamde ‘what if’ 
scenario’s (Geuting, 2011, p. 249). Wetenschappelijke gedachte-experimenten kunnen gebaseerd zijn op een 
abstractie die in de realiteit niet mogelijk is. In dit onderzoek is echter gekozen om het experiment te berusten 
op een concrete samenwerkingsvorm die in de realiteit haalbaar kan zijn. Door het gedachte-experiment naast 
inhoudsanalyse ook te baseren op interviews met experts, kon de praktijkervaring van respondenten benut 
worden. 
Daarnaast is bij het in kaart brengen van de effecten van fondsvorming rekening gehouden met de gebruiks-
regels van het IAD framework, om het te laten aansluiten op het theoretisch kader. 
Het resultaat van het experiment zijn veronderstellingen: waarschijnlijke gevolgen van fondsvorming. Hiermee 
gaat het op zowel de beoogde als niet-beoogde effecten van fondsvorming in. De resultaten van het 
experiment zijn in principe toetsbaar en weerlegbaar.  
 
Aan de hand van de uitkomsten van het gedachte-experiment zijn hypotheses opgesteld over de vorm die een 
woningfonds kan aannemen en de knelpunten die opgelost moeten worden.  
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Deze hypotheses vormden vervolgens de basis voor de gamesimulaties waarin een mogelijke uitwerking van 
fondsvorming is voorgelegd aan professionals, om tot een empirische verkenning van de effecten van 
fondsvorming te komen (Geuting, 2011, p. 249). 
Omdat de haalbaarheid van fondsvorming in hoge mate afhangt van de externe variabelen, zijn er enkele 
basisaannamen opgesteld. Onder meer over het overheidsbeleid en de financiële positie van corporaties en 
beleggers. Meer hierover in het volgende hoofdstuk. 

4.2.4 Gamesimulaties 

Omdat een gedachte-experiment alleen als onvoldoende wordt beschouwd om realistische onderzoeks-
resultaten te genereren, is ervoor gekozen om een aanvullende onderzoeksmethode te hanteren waarin wordt 
ingegaan op de effecten van fondsvorming. Aangezien (participerende) observatie niet mogelijk was, omdat 
fondsvorming nog niet in praktijk wordt gebracht, is gekozen voor gamesimulaties. In paragraaf 3.2 is naar 
voren gekomen dat de game theory (speltheorie) verenigbaar is met het IAD framework. Dit komt de 
toepasbaarheid van deze onderzoeksmethode ten goede. 
In dit onderzoek vormden gamesimulaties het middel om te komen tot onderzoeksresultaten. Het gedachte-
experiment vormde de basis voor de hypotheses die in de gamesimulaties werden getoetst. Door de 
gamesimulaties wordt de onafhankelijkheid van het onderzoek vergroot. 
 
De theoretische basis voor gamesimulaties wordt dus gevormd door de speltheorie. John von Neumann en 
Oskar Morgenstern, beiden Nobelprijswinnaars, legden in ‘Theory of games and economic behaviour’ (1944) de 
basis voor de speltheorie. Zij poogden het rationele gedrag van actoren te verklaren door middel van 
mathematische principes. Aanvankelijk werd de speltheorie vooral toegepast binnen de economie, maar de 
laatste jaren vindt de theorie ook toepassing binnen de sociale wetenschappen. De speltheorie is waardevol 
voor onder meer de planologie vanwege de mogelijkheid die het biedt om sociale interacties beter te kunnen 
interpreteren. De speltheorie wordt dan ook meer en meer gehanteerd binnen dit vakgebied (Samsura, Van 
Deemen, Van der Krabben, Van der Heijden, 2013; Samsura & Van der Krabben, 2013; Geuting, 2011, etc.).  
 
Aan de hand van de speltheorie kan het onderhandelingsproces tussen actoren als een spel gemodelleerd 
worden, waarbij een uitgebreide en strategische variant te onderscheiden zijn. Eerstgenoemde wordt 
gekenmerkt door het hanteren van een beslissingsboom. Een spel in strategische vorm is eenvoudiger en 
bestaat uit een aantal spelers, een aantal opties en een bepaalde ‘payoff’. Hierbij wordt gekeken naar de 
waarde die een bepaalde uitkomst van het spel voor een specifieke speler heeft. Als gevolg van het grotere 
aantal opties en situaties is de uitgebreide variant veelal in hogere mate natuurgetrouw. Het grotere aantal 
opties en situaties zorgt echter voor een hogere mate van complexiteit en onzekerheid, hierdoor neemt de 
betekenis van de uitkomsten af (Samsura, Van der Krabben, Deemen, 2008, p. 7). Beide spelvarianten kennen 
zowel een digitale als een fysieke verschijningsvorm.  
Er is in dit onderzoek gekozen voor de strategische variant, waarbij de spelers in ‘real life’ aan tafel met elkaar 
onderhandelden om tot fondsvorming te komen. Hiervoor is gekozen aangezien het doel van dit onderzoek 
was om fondsvorming te verkennen en hier onderzoeksgegevens voor te verkrijgen. Dit onderzoek kan hiermee 
de basis vormen voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde game in een uitgebreide vorm. 
 
In de speltheorie staan situaties centraal waarin collectieve besluitvorming zich voordoet en de actoren er 
tegenstrijdige voorkeuren op nahouden. Dit vertoont in hoge mate overeenkomsten met de actiesituatie die in 
het IAD framework centraal staat. De onderlinge afhankelijkheid van de actoren houdt in dat het resultaat van 
het spel moet worden beoordeeld als een collectief besluit. Actoren zullen hierdoor de verwachte waarde van 
het resultaat voor zichzelf optimaliseren, door de keuze voor een strategie te baseren op wat de verwachting is 
dat andere actoren als strategie hebben (Samsura & Van der Krabben, 2013). 
De speltheorie gaat uit van een veronderstelde rationaliteit van de individuele spelers, waardoor aangenomen 
wordt dat zij voortdurend hun verwachte baten proberen te optimaliseren. De speltheorie simuleert “Een 
abstractie van individuele overwegingen om tot een besluit te komen” (Samsura & Van der Krabben, 2013). 
Hierdoor doet er zich een niet-coöperatieve situatie voor waarin spelers onderling concurreren en 
onafhankelijk van elkaar besluiten nemen, terwijl de resultaten van hun strategieën juist wel afhankelijk van 
elkaar zijn (Samsura & Van der Krabben, 2013). 
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Verschuren en Doorewaard (2010) beschrijven een spelsimulatie als een specifieke vorm van nabootsing, een 
onderzoeksstrategie die onder de noemer ‘experiment’ valt. Zij definiëren een dergelijke simulatie als een spel 
van dat deel van de werkelijkheid dat men wil bestuderen: “Zo’n spel bestaat grofweg uit een verzameling 
rollen. Per rol is er een aantal taken, bevoegdheden en voorschriften waaraan de rolspeler zich moet houden”  
(Verschuren en Doorewaard, 2010, p. 180). In een spelsimulatie krijgen spelers bepaalde instructies en 
informatie die bij het nemen van gedragsbeslissingen opgevolgd of naar eigen wens gebruikt kunnen worden. 
In een simulatie kunnen verschillende onverwachte gebeurtenissen ingepast worden. De gevolgen daarvan 
kunnen geanalyseerd worden (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 180). 
 
Om de resultaten van de gamesimulaties generaliseerbaar te houden, stond een fictieve casus centraal. Aan de 
hand van deze gefingeerde werkelijkheid bootsten de deelnemers het opzetten van een samenwerking tussen 
corporaties en beleggers na, om onderzoeksresultaten te verkrijgen. Om de overdraagbaarheid te verhogen 
werden twee gamesimulaties uitgevoerd. Aan iedere simulatie namen zes personen deel, waarvan er twee een 
corporatie vertegenwoordigden, twee de rol van belegger op zich namen en twee de potentiële 
fondsbeheerder representeerden. Per organisatie nam één persoon de rol als ‘advocaat van de duivel’ op zich, 
om te zorgen dat er een kritische houding werd aangenomen. De reden dat twee personen één organisatie 
vertegenwoordigden, is dat dan door middel van een analyse inzichtelijk kon worden gemaakt wat de 
overwegingen waren om tot een bepaalde beslissing te komen.  
De deelnemers simuleerden een vergadering waarvan de agendapunten voorafgaand aan de simulatie zijn 
vastgesteld. Gedurende de simulatie zorgde de gespreksleider ervoor dat de tijd werd bewaakt en dat alle 
deelnemers aan het woord kwamen. Deze rol werd ingevuld door een persoon die de fondsbeheerder 
vertegenwoordigde, aangezien deze partij als bemiddelaar optrad. 
De eerste simulatie is binnen Stec Groep gehouden, een economisch advies- en onderzoeksbureau dat zich 
richt op de marktkant van vastgoedvraagstukken. Stec Groep adviseert zowel corporaties en beleggers, 
waardoor er veel kennis aanwezig is over deze organisaties. De tweede simulatie is gehouden met personen die 
werkzaam bij een corporatie of belegger. Alvorens de tweede gamesimulatie werd uitgevoerd is een aantal 
vragen aan de aanwezigen voorgelegd. Om de aanwezige praktijkkennis te benutten voor een verdieping van 
het onderzoek, als een soort van groepsinterview. 
Na de analyse van de resultaten van de simulatie volgde een interview met een expert, om de resultaten terug 
te koppelen met de professionele praktijk. De uiteindelijke resultaten vormden de basis voor de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek. 
 
Tijdens de gamesimulaties konden de deelnemers het onderhandelen om te komen tot fondsvorming 
persoonlijk ondervinden. Omdat gamesimulatie een van de weinige methoden is die het mogelijk maakt te 
experimenteren met samenwerkingsvormen die momenteel nog geen realiteit zijn, paste deze methode bij het 
onderzoeksdoel van de verkenning van een nieuw type fonds. Eén van de doelen van het onderzoek was om de 
praktijkervaring van corporatiemedewerkers, beleggers en adviseurs optimaal te benutten en inzicht te krijgen 
in de wijze hoe wordt omgaan met nieuwe samenwerkingsvormen. Dit doel is bereikt door niet te kiezen voor 
casestudies, maar voor gedachte-experimenten en gamesimulaties waaraan professionals deelnamen. 
 
De twee simulaties waren onderverdeeld in een drietal sessies: een korte sessie ter inleiding, een groepssessie 
waarin de deelnemers een woningfonds probeerden op te zetten en een korte sessie waarin de resultaten 
werden geëvalueerd.  
Voorafgaand aan de simulaties kregen de deelnemers bondige informatie over de randvoorwaarden van de 
game, in de vorm van het fictieve ‘Vastgoed Dagblad’, zie bijlage 2. Op de dag zelf kregen ze uitgebreidere 
informatie over fondsvorming en de game. In de eerste sessie werden: de deelnemers aan elkaar voorgesteld, 
het programma uiteengezet, de werking van de gamesimulatie uitgelegd en fondsvorming besproken. Ter 
ondersteuning van de simulatie was de onderzoeker de spelleider en waren er twee notulisten.  
Voorafgaand aan de uitvoering van de gamesimulaties is de (tijds)planning doorgesproken met de gespreks-
leider en de notulisten. 
 
De resultaten van de gamesimulaties zijn op verschillende manier geregistreerd. Allereerst zijn er gedurende 
dag audio-opnamen gemaakt om de resultaten na afloop te kunnen analyseren. Daarbij hebben de twee 
notulisten en de onderzoeker aantekeningen gemaakt van de gesprekken tussen de deelnemers.  
De uitkomsten van de sessies zijn zo objectief mogelijk geanalyseerd, maar inherent aan de onderzoeks-
methode zijn er interpretaties in opgesloten (Geuting, 2011). 
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Ondanks de overzichtelijkheid van de gamesimulatie hadden alle aanwezigen gedurende het hele spel niet een 
compleet overzicht van het totaal: “Mensen handelen in de situatie vanuit hun perceptie en interpretatie van 
feiten en gebeurtenissen, aldus construeren en reconstrueren zij de feiten en gebeurtenissen en creëren zelf de 
werkelijkheid die ontstaat” (Mastik, Scalzo, Termeer, In ’t Veld, 1995). 
Om echter intersubjectieve resultaten te genereren, waren bij het merendeel van de sessies meerdere 
notulisten aanwezig en zijn alle overleggen tussen de deelnemers via opnameapparatuur vastgelegd (Geuting, 
2011, p. 259). 
 
In hoofdstuk 6 wordt uitgebreider stilgestaan bij de wijze waarop invulling is gegeven aan de gamesimulaties 
en komen de resultaten hiervan aan bod. 

4.3 Verantwoording 

Om de kwaliteit van een onderzoek te kunnen garanderen, is de verantwoording ervan van groot belang. 
Voornamelijk in het geval van kwalitatief onderzoek. De resultaten hiervan kunnen namelijk, in hogere mate 
dan bij kwantitatief onderzoek, op verschillende manieren geïnterpreteerd worden waardoor conclusies 
kunnen verschillen. Ook de recente discussies over plagiaat en fraude binnen de wetenschap zorgen ervoor dat 
er veel aandacht moet worden besteed aan de verantwoording van het onderzoek. Hieronder vallen de 
stappen die in het kader van het onderzoek ondernomen zijn en de onderzoeksmethoden die gehanteerd zijn 
om tot de onderzoeksresultaten te komen. Door dit in beeld te brengen wordt een duidelijk overzicht geschetst 
van het onderzoeksproces zodat er een oordeel over geveld kan worden. 
 
In de wetenschap gelden conventionele criteria waaraan de resultaten van kwalitatief onderzoek moeten 
voldoen, welke in figuur 4.2 in de linkerkolom te zien zijn. Guba en Lincoln (1989) hebben echter alternatieve 
criteria opgesteld, te zien in de rechterkolom van dezelfde figuur. 
 
Figuur 4.2: Criteria voor kwalitatief onderzoek 

Conventionele criteria Alternatieve criteria 

Interne validiteit Geloofwaardigheid 
Externe validiteit Overdraagbaarheid 
Betrouwbaarheid Afhankelijkheid 
Objectiviteit Overtuigingskracht 
Bron: Guba & Lincoln (1989) 

 
De definities van bovenstaande criteria liggen in elkaars verlengde, maar er schuilt een ander gedachtegoed 
achter. Guba en Lincoln (1989) benoemen in ‘Fourth generation evaluation’: meten, beschrijven, beoordelen 
als de eerste drie generaties van onderzoek. Deze drie vormen gaan ervan uit dat er sprake is van 
overeenstemming tussen actoren, terwijl er juist vaak sprake is van divergerende waarden. Zij geloven niet in 
een algemeen geldende kennis, maar in een kennis die wordt beïnvloed door verschillende waarden. Zij zien 
‘onderhandelen’ daarom als de vierde generatie van onderzoek. Ze geloven namelijk niet in informatie-
verstrekkers zoals bij de eerste drie generaties, maar in actieve partners die een onderhandelingsproces 
aangaan. 
In lijn met deze visie wordt kwalitatief onderzoek omschreven als een gedeeltelijke en voorlopige waarheid, 
waarbij de onderzoeker onafhankelijk is en niet betoogt de waarheid in pacht te hebben. Aangezien deze 
gedachte in lijn is met de strekking van dit onderzoek, worden de criteria gehanteerd die Guba en Lincoln 
(1989) hebben opgesteld: 
 

- geloofwaardigheid heeft betrekking op de vraag of de onderzoeksresultaten voldoen aan hetgeen de 
onderzoeker streefde te onderzoeken; 

- overdraagbaarheid houdt in hoezeer de conclusies van het onderzoek overdraagbaar zijn naar een 
andere context; 

- afhankelijkheid behandelt de vraag of herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten oplevert; 
- overtuigingskracht omvat de onafhankelijkheid van de onderzoeker ten aanzien van de onderzoeks-

resultaten. 
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Aangezien in dit onderzoek is gekozen voor een gedachte-experiment en gamesimulaties, is het van groot 
belang om inzicht te geven in de criteria voor kwalitatief onderzoek. 
De geloofwaardigheid en de overdraagbaarheid van het onderzoek zijn gewaarborgd door het onderzoek 
duidelijk af te bakenen en diverse onderzoeksmethoden te hanteren waarbij gebruik is gemaakt van 
verschillende type bronnen. 
De onafhankelijkheid is gegarandeerd door volledig inzicht te geven in de wijze waarop de onderzoeksgegevens 
zijn geanalyseerd. Daarnaast heeft het hanteren van verschillende onderzoeksmethoden (methoden-
triangulatie) in combinatie met verscheidende bronnen (bronnentriangulatie) hier ook een bijdrage aan 
geleverd (Verschuren & Doorewaard, 2010, p. 184). 
De gamesimulaties vormden een bevestiging van de resultaten van het gedachte-experiment en de resultaten 
van beide gamesimulaties zijn bovendien teruggekoppeld in een interview met een expert. 
De onderzoeker is niet actief betrokken geweest bij de gamesimulaties, wat de overtuigingskracht van de 
resultaten vergroot. Daarnaast is het gedachte-experiment volledig gebaseerd op externe bronnen. Gedurende 
het gehele proces zijn de onderzoekgegevens nauwkeurig en volledig verzameld en is een subjectieve 
selectiviteit te allen tijde vermeden (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008, p. 179). 

4.3.1 Onderzoekssituatie 

Om inzichtelijk te maken in welke context het onderzoek is uitgevoerd, volgt hieronder een toelichting op de 
situatie. Het onderzoek is uitgevoerd bij Stec Groep, in het kader van een afstudeerstage voor de duale master 
Planologie. Voorafgaand aan de afstudeerstage is de onderzoeker in het kader van de cursus werkervaring zes 
maanden werkzaam geweest bij Stec Groep, eveneens als onderdeel van het duale traject. Stec Groep voert 
zowel opdrachten voor corporaties als voor beleggers uit en hierdoor biedt deze organisatie een goede 
bijdrage aan kennis over beide actoren en het speelveld waarin zij actief zijn. Dit komt de geloofwaardigheid 
van het onderzoek ten goede, vanwege de mogelijkheid om onafhankelijk kennis te nemen van de 
vraagstukken waar beide partijen voor staan. Doordat voorafgaand aan het afstuderen ervaring is opgedaan 
binnen de organisatie, heeft de onderzoeker een goed beeld gekregen van het werkveld waardoor doelmatig te 
werk kon worden gegaan.  
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5. Gedachte-experiment 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gedachte-experiment dat in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd. 
In paragraaf 2.3 van het vorige hoofdstuk is een uiteenzetting gegeven over de achtergrond van gedachte-
experimenten en daarnaast dat in dit onderzoek inhoudsanalyse en interviews de basis ervoor vormen.  
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de daadwerkelijke procedure van het 
gedachte-experiment. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de bronnen die ten grondslag liggen aan het 
experiment, wat de onafhankelijkheid van de resultaten waarborgt. In paragraaf 5.2 worden vervolgens de 
resultaten uiteengezet die naar aanleiding van het gedachte-experiment kunnen worden opgesteld.  
Aangezien de verwachting is dat de belangrijkste barrières naar voren komen in het opzetten van een fonds, in 
plaats van het managen ervan, wordt in het gedachte-experiment enkel gekeken naar het proces voorafgaand 
aan de eventuele realisatie van een woningfonds. Hiermee wordt het gedachte-experiment afgebakend, zodat 
antwoord wordt gegeven op de tweede deelvraag: Welke vorm moet een woningfonds aannemen om een 
succesvolle samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers mogelijk te maken? 

5.1 Werkwijze 

Voorafgaand aan het gedachte-experiment is gestart met een inhoudsanalyse waarbij relevante documenten in 
het kader van dit onderwerp zijn bestudeerd. Deze analyse vormde eveneens de basis voor het tweede 
hoofdstuk, waarin het speelveld tussen corporaties en beleggers is geschetst. De documenten die de basis 
vormde waren: onderzoeken, mastertheses, rapporten, kamerbrieven en vakartikelen. Door deze analyse is 
een goed inzicht gekregen in hoe zowel corporaties als beleggers in het verleden hebben gehandeld en 
momenteel handelen. Aan de hand hiervan is de houding van beide actoren geanalyseerd en kan beredeneerd 
worden hoe zij waarschijnlijk reageren op bepaalde ontwikkelingen. Om de hiaten die in de inhoudsanalyse 
naar voren komen op te vullen en om meer data over het onderwerp te verkrijgen, is voorafgaand aan het 
gedachte-experiment een viertal interviews gehouden. Hieronder wordt toegelicht hoe de keuze voor de 
respondenten tot stand gekomen is.  
Allereerst is Ad Visscher, senior adviseur bij Woonstad Rotterdam, geïnterviewd. Hij heeft in 2011 bij de 
Amsterdam School of Real Estate (ASRE) een masterthesis geschreven over de samenwerkingsmogelijkheden 
tussen corporaties en beleggers. Hierbij gaat hij uitgebreid in op de verschillende vormen van fondsvorming die 
opgezet kunnen worden en daarmee ligt zijn onderzoek in lijn met dit onderzoek. Daarnaast is hij actief bij een 
corporatie en heeft hij zodoende inzicht kunnen geven in de gedachten die binnen een dergelijke organisatie 
spelen. 
Vervolgens is Esther Geuting, directeur innovatie bij Stec Groep, geïnterviewd. Zij heeft in haar functie veel 
ervaring in het speelveld waarin corporaties en beleggers zich bevinden. Daarnaast houdt ze zich in het 
bijzonder bezig met innovaties met betrekking tot financiële arrangementen, waar fondsvorming onder valt. 
Johan Conijn, onder meer buitengewoon hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en de 
ASRE, is geïnterviewd om zijn uitgebreide kennis op het gebied van de woningmarkt in het algemeen en 
samenwerkingsvormen tussen corporaties en beleggers in het bijzonder. Daarbij was hij indertijd ook de 
begeleider van de mastertheses van Ad Visscher en Thyrza Hoorn-Mol. 
Wim Wensing, directeur investment management bij Amvest, is geïnterviewd omdat Amvest momenteel 
meerdere woningfondsen in beheer heeft en hij zo ervaring heeft met deze werkwijze. Daarnaast is hij ook 
betrokken bij het actieteam gemengd woningfonds.  
Tot slot zijn ook de deelnemers aan de tweede gamesimulatie door middel van een groepsinterview 
ondervraagd, om de resultaten van het gedachte-experiment aan te scherpen. Een overzicht van deze 
deelnemers is te vinden in paragraaf 6.3. 
 
Met de inhoudsanalyse en de interviews is de basis gelegd voor het gedachte-experiment. Vervolgens is aan de 
hand van het IAD Framework van Elinor Ostrom gekeken welke onderdelen van belang zijn voor het 
experiment. In het theoretisch kader zijn de zeven gebruiksregels van Ostrom afgezet tegen de barrières die in 
het tweede hoofdstuk naar voren zijn gekomen, zie figuur 3.6. Daarbij zijn ook de voorwaarden geformuleerd 
waaraan voldaan moet worden om deze barrières te slechten. 
Deze gebruiksregels hebben invloed op de actiesituatie in het IAD Framework en komen dan ook terug in de 
volgende paragraaf. Daarnaast is bij de uitvoering van het gedachte-experiment ook gekeken naar de andere 
externe variabelen die invloed hebben op de actiesituatie: de markt- en gemeenschapskenmerken. 
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De marktkenmerken zijn contextvariabelen en vormen het kader waarbinnen corporaties en beleggers 
opereren. In dit onderzoek wordt hierbij specifiek gekeken naar de economische, demografische en 
planologische kenmerken.  
 
Figuur 5.1: Operationalisatie marktkenmerken 

Variabele Operationalisering 

Economie Financiële en economische crisis 
De woning van veel huishoudens onder water (hypothecair gezien) 

Demografie Kleinere huishoudens 
Afvlakking bevolkingsgroei 
Vergrijzing 
Ontgroening 

Planologie Beperkte nieuwbouw 
Gebrek aan geliberaliseerde huur 
Overaanbod aan gereguleerde huur 

 
Bovenstaande indicatoren zijn van invloed op het speelveld waarbinnen corporaties, beleggers en andere 
actoren op de woningmarkt, acteren. Met deze indicatoren moet dan ook rekening worden gehouden bij het 
uitvoeren van een gedachte-experiment, aangezien ze de ‘what if scenario’s’ beïnvloeden. Ze vormen als het 
ware het raamwerk waartegen handelingen geplaatst kunnen worden.  
Er is in het kader van dit onderzoek gekozen om basisaannames op te stellen over de ontwikkeling van deze 
marktkenmerken. Deze worden in het slot van deze paragraaf toegelicht. Hiermee worden ze meegenomen in 
het gedachte-experiment, maar worden ze niet ter discussie gesteld. Deze basisaannames komen eveneens in 
paragraaf 7.4 aan bod, wanneer de invloed van deze variabelen uiteen wordt gezet. 
 
De gemeenschapskenmerken zijn reeds in het tweede hoofdstuk aan bod gekomen. Een uiteenzetting van deze 
gemeenschapskenmerken komt hieronder aan de orde.  
 
Figuur 5.2: Operationalisatie gemeenschapskenmerken 

Variabele Operationalisering 

Vertrouwen De samenwerking tussen corporaties en beleggers is in het verleden moeilijk 
op gang gekomen en komt momenteel moeizaam tot stand vanwege de 
cultuurverschillen tussen beide organisaties. Hierin schuilt eveneens een 
gebrek aan onderling vertrouwen. 

Wederkerigheid Corporaties en beleggers zijn bereid om met elkaar samen te werken, omdat 
zij iets van elkaar willen en daar iets tegenover kunnen zetten. Deze 
wederkerigheid lijkt echter vooral naar voren te komen in tijden dat er sprake 
is van een zekere noodzaak, zoals een liquiditeitstekort bij corporaties of een 
bepaalde druk om te investeren bij beleggers. 

Gedeelde opvattingen Corporaties en beleggers hebben zowel gereguleerde als geliberaliseerde 
huurwoningen in bezit. Bij het beheren en verhuren van deze woningen 
willen zij beide de kosten laag houden terwijl de kwaliteit gegarandeerd 
wordt. Ook willen ze beiden een zo laag mogelijke leegstand bereiken. 
Daarnaast willen ze beiden dat de leefomgeving van het bezit kwalitatief 
goed is, wat tevredenheid van de huurders en een positieve waarde-
ontwikkeling van het vastgoed tot gevolg heeft. 

Sociaal kapitaal Afzonderlijk hebben beide partijen een stabiele organisatie die hun belangen 
behartigt: corporaties via Aedes en beleggers via IVBN. Beide hebben 
individueel ook een breed netwerk, waarin onderhandelingen plaatsvinden. 
Op het gebied van fondsvorming vormt momenteel het actieteam gemengd 
woningfonds het belangrijkste netwerk, waar beide actoren in zijn 
vertegenwoordigd. 

Culturele repertoire De norm was altijd dat corporaties zich primair bezighielden met hun 
kerntaak, namelijk het huisvesten van de huishoudens die tot hun doelgroep 
behoren.  
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Corporaties hebben zich echter in de loop der tijd verbreed en zijn onder 
meer ook geliberaliseerde huurwoningen gaan realiseren. Beleggers hebben 
als doelstelling om rendement te behalen en dat doen zij deels door in 
vastgoed te investeren.  
Ze beleggen zowel in woningen die onder als boven de liberalisatiegrens 
liggen.  
Daarnaast is momenteel de gedachte dat corporaties voornamelijk 
verantwoordelijk zijn voor het gereguleerde segment en beleggers moeten in 
dat geval het geliberaliseerde segment oppakken. Deze gedachte is 
aanscherpt door het standpunt dat het kabinet inneemt en de (politieke) 
discussies die daaruit voort zijn gekomen. 
Bovendien heeft het geheel aan wet- en regelgeving inzake de woningmarkt 
een grote invloed. Zo spelen de hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag, Europese 
inkomenseisen en strengere hypotheekvoorwaarden een grote rol. 

5.1.1 Basisaannames 

Nu de externe variabelen geoperationaliseerd zijn, kan gekeken worden naar de actiesituatie waarin 
corporaties en beleggers handelen om tot een resultaat te komen. In dit onderzoek is dit resultaat het bereiken 
van fondsvorming.  
Omdat het uitgangspunt van het gedachte-experiment is dat corporaties en beleggers samen willen werken, 
moeten de marktkenmerken (randvoorwaarden) zo zijn dat dit aannemelijk is. Om deze reden zijn er enkele 
basisaannames opgesteld, die hieronder worden toegelicht. 
 

- Allereerst wordt er vanuit gegaan dat de crisis, die onder meer de woningmarkt treft, voorbij is en dat 
er economisch herstel waarneembaar is. De achterliggende reden voor deze aanname is dat hierdoor 
zowel corporaties als beleggers het vertrouwen hebben om te investeren. 

- Om deze economische groei te stimuleren wordt er vanuit gegaan dat de overheid qua wet- en 
regelgeving open staat voor fondsvorming en daarmee het verkopen van corporatiewoningen aan een 
fonds. In dit kader kan gedacht worden aan een versoepeling en vereenvoudiging van de huidige 
circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2013-02). Daarnaast kan ook gedacht worden aan de 
vrijstelling van overdrachtsbelasting bij het overhevelen van woningen naar een fonds. Hiermee 
worden de transactiekosten verlaagd, wat een stimulans is voor fondsvorming. 
In deze zin speelt de overheid alleen een rol inzake wet- en regelgeving, ze heeft verder geen 
potentiële rol binnen het fonds (Geuting en Visscher, persoonlijke communicatie, 2013). 

- Naast dat de overheid openstaat voor fondsvorming, wordt er in het gedachte-experiment vanuit 
gegaan dat zij wil stimuleren dat corporaties DAEB en niet-DAEB activiteiten juridisch scheiden. 
Momenteel zijn door de afspraken tussen minister Blok en Aedes (zie paragraaf 2.2.1) corporaties niet 
verplicht om hun activiteiten juridisch te scheiden. Aangezien corporaties in realiteit ook 
administratief mogen scheiden, hebben ze in mindere mate de stimulans om geliberaliseerde 
woningen buiten de organisatie te zetten. Deze afspraken werken fondsvorming niet in de hand, wat 
de reden is dat ervoor is gekozen om een ander uitgangspunt te nemen. 

- Daarnaast is het belangrijk dat er een zekere noodzaak bij alle partijen is om een dergelijke 
samenwerking aan te gaan. Bij corporaties is dat zij een liquiditeitstekort hebben en door middel van 
fondsvorming een gedeelte van hun vermogen liquide willen maken. Veel corporaties hebben 
daadwerkelijk een liquiditeitstekort als gevolg van economische omstandigheden, intern beleid en 
overheidsbeleid (onder meer de verhuurdersheffing). Daarnaast de noodzaak dat ze gedwongen 
worden om DAEB en niet-DAEB activiteiten te splitsen. Beleggers kunnen door middel van 
fondsvorming voldoen aan de druk van klanten om een veilig product te zoeken om te kunnen 
voldoen aan de rendementseisen die worden gesteld. 

 
Voorafgaand aan de gamesimulaties hebben de deelnemers inzicht gekregen in de basisaannamen en de 
externe variabelen. Deze informatie is versterkt in de vorm van achtergrondinformatie over de casus en een 
overzicht van uitgangspunten. Dit diende die als kader voor de rol die zij simuleren. Beide zijn in bijlage 3 en 4 
te vinden. 
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5.2 Verwachtingen 

Het resultaat van het gedachte-experiment is een aantal verwachtingen over de vorming van een woningfonds. 
Deze zijn, zoals in de vorige paragraaf beschreven, gebaseerd op de inhoudsanalyse en interviews. Bij deze 
verwachtingen staan, net zoals in de conclusie van het theoretisch kader, de zeven gebruiksregels van Ostrom 
centraal. Hiermee vormt figuur 5.3 een verdieping van figuur 3.6. 
De verwachting is dat wanneer deze voorwaarden worden meegenomen in het proces om tot fondsvorming te 
komen, en er aan wordt voldaan, de kans op slagen wordt vergroot. Op basis van deze verwachtingen is een 
tweetal gamesimulaties gehouden die in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 
 
Figuur 5.3: Resultaten gedachte-experiment 

Regel Verwachtingen 
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 Een te groot aantal deelnemers (meerdere corporaties en beleggers) bemoeilijkt het proces om een samenwerking te 
realiseren. 

 Een onafhankelijke partij die de samenwerking tot stand kan brengen versoepelt het proces, evenals aanwezigen met 
voldoende mandaat om besluiten te nemen. 

 Alleen corporaties met voldoende woningen van minimaal 143 punten, welke bij voorkeur grofweg in de laatste tien 
jaar zijn gerealiseerd en waarop voldoende direct en indirect rendement kan worden behaalt, zijn vanuit de optiek van 
een belegger van toegevoegde waarde voor fondsvorming. 

 Alleen beleggers met voldoende woningallocatie- en financieringsmogelijkheden zijn vanuit de optiek van een 
corporatie van toegevoegde waarde voor fondsvorming. 

 Samenwerking is alleen mogelijk wanneer beide partijen voor een lange termijn betrokken willen blijven. Deze 
betrokkenheid moet ook terugkomen in de doelstelling die zij met fondsvorming erop nahouden. 

 De woningen worden primair vanuit corporaties ingebracht. Mede omdat zij hiermee hun vermogen liquide kunnen 
maken. Het is uiteraard ook mogelijk dat woningen vanuit de belegger worden ingebracht. Gezien de achterliggende 
gedachte van deze partij (het beleggen in nieuwe producten), is dit niet waarschijnlijk. Wel kan het zo zijn dat een 
belegger woningen inbrengt om tot een kwalitatief goede portefeuille te komen. 

 Voor beleggers zijn alleen complexen interessant waarvan bijna alle woningen niet-DAEB zijn. 

 Corporaties kijken naar verwachting anders tegen fondsvorming aan dan beleggers, aangezien de ‘verkoopemotie’ iets 
heel anders is dan de ‘koopemotie’. 

 Toe- en uittreding gaat door middel van aandelen, waarbij de verwachting is dat de belegger de meerderheid in 
handen wil hebben. 
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 Fondsvorming heeft een grotere kans van slagen wanneer er onder de potentiële deelnemers een zekere noodzaak is. 

 Het is van belang om eensgezindheid te bereiken over de portefeuille die wordt ingebracht. Hier is onder meer het 
volgende van belang: de omvang, het bouwjaar van de woningen (jong bezit heeft de voorkeur aangezien het dan 
uitgepond kan worden wanneer de onderhoudskosten toenemen), het type woningen, het aantal punten volgens het 
woningwaarderingsstelsel (DAEB/niet-DAEB) en de hoogte van de huur. 

 De verwachting is dat de corporaties die reeds inzetten op een professionele asset- en property management 
organisatie, en dus de verschillende rollen binnen de vastgoedkolom willen scheiden, in hogere mate interesse hebben 
om fondsvorming aan te gaan. Kijkende naar de bedrijfsstijlen die Gruis (2007) hanteert, gaat het om de vernieuwende 
corporaties en dan specifiek om de maatschappelijke vastgoedondernemer. Het is belangrijk dat binnen de organisatie 
(op management niveau) voldoende draagvlak is voor fondsvorming en dat men open staat voor 
rendementsmaximalisatie. 

 Voor beleggers zijn geliberaliseerde woningen het meest interessant om in een fonds op te nemen, aangezien hier 
geen verhuurdersheffing voor geldt. In het geval van gereguleerde huurwoningen zit er een ‘belasting’ op waarvan de 
hoogte in de handen van de overheid is. Hierdoor is dit segment risicovoller en minder interessant voor beleggers om 
hierin in te investeren. 

 Het zal tijd en energie kosten om de culturele verschillen tussen beide partijen te overbruggen. Zo zullen corporaties 
moeite hebben om een marktgerichte en rendement gedreven doelstelling te hebben ten aanzien van het fonds. Dit 
staat veelal in contrast met de maatschappelijke doelen die ze er momenteel op nahouden. 

 Het sentiment dat corporaties afscheid moeten nemen van bezit en dat ze niet meer in een wijk betrokken zijn kan het 
proces vertragen. Dit moet dus doorbroken worden. 

 Het is de vraag of het vanuit het perspectief van de corporaties verstandig is om fondsvorming aan te gaan nu de 
waarde van vastgoed is gedaald.  

 Wanneer het asset- en/of property management niet meer door de corporatie wordt uitgevoerd, heeft dat ook 
gevolgen voor de interne organisatie. Er moet dan bezuinigd moeten worden, wat mogelijk ontslagen als gevolg kan 
hebben. 

 De achterliggende gedachte bij het opzetten van een fonds is om ‘alignment of interests’ te creëren en om ‘conflict of 
interests’ te voorkomen. 
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 Bepaalde prestatieafspraken vanuit corporaties met gemeenten (over woningtoewijzing, hoogte van huur, verkoop 

etc.) kunnen mogelijk aanvullende problemen opleveren doordat ze tegenstrijdig met fondsvorming zijn. Hier moet dus 
van afgeweken kunnen worden. 

 Beleggers zijn gehouden aan de afspraken die zij met hun deelnemers hebben gemaakt, bijvoorbeeld inzake 
vastgoedallocatie. Deze kunnen beperkend zijn voor fondsvorming. 

 Er moet een keuze gemaakt worden voor een juridische entiteit. Een belegger heeft de keuze uit: een vrijgestelde 
beleggingsinstelling (VBI), een fiscale beleggingsinstelling (FBI) of een beleggingsinstrument in de vorm van een 
commanditaire vennootschap (CV). 

 Bij het opzetten van fondsvorming moet gekeken worden naar de huidige richtlijnen waar beleggers zich aan dienen te 
houden, zoals: Basel, Solvency en AIFMD. 

 Ook voor corporaties gelden richtlijnen waar rekening mee gehouden moet worden. Onder meer vanuit het CFV en het 
WSW. 

 Er is voldoende (inter)nationale wet- en regelgeving die complex en beperkend is. Onder meer de circulaire MG 2013-
02 over de verkoop van corporatiewoningen en de richtlijn RJ645 vanuit de Europese Unie voor DAEB en niet-DAEB 
activiteiten. 

 Doordat corporaties verplicht zijn om DAEB en niet-DAEB bezit administratief of juridisch te scheiden, is de kans groter 
dat zij fondsvorming aangaan. Het was een grotere stimulans geweest wanneer alleen juridische scheiding mogelijk zou 
zijn geweest. 

 De huidige politieke onduidelijkheid over het speelveld waarin corporaties en beleggers acteren werkt beperkend om 
tot fondsvorming te komen. 
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 Er is geen vergaand inzicht in elkaars cijfers en organisatie nodig bij het aangaan van fondsvorming, enkel over de 
onderdelen die van belang zijn voor fondsvorming. 

 Het is cruciaal dat de portefeuille extern wordt getaxeerd, zodat inzicht wordt verkregen in de marktwaarde van het 
vastgoed. 

 Er moet overeenstemming zijn over zowel de directe als indirecte rendementseisen die de deelnemers van het fonds 
als doelstelling hebben. 

 Corporaties moeten voldoende inzicht krijgen in de marktconforme exploitatiekosten van een woning, wat door 
commerciële partijen veelal efficiënter en goedkoper wordt gedaan. 
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 Fondsvorming heeft een grote kans van slagen wanneer bestuurders met lef betrokken zijn. Ze moeten het aandurven 
om een dergelijke samenwerking op te zetten. 

 Corporaties hebben moeite om de controle over hun vastgoed gedeeltelijk uit handen te geven. Zij geven de voorkeur 
aan direct vastgoed, terwijl ze in geval van fondsvorming indirect vastgoed in bezit hebben. 

 Beide partijen zullen het moeilijk vinden om mandaat aan het fonds te geven, zeker wanneer deze het asset- en 
property management op zich zal nemen. 

 Bij het aangaan van fondsvorming kunnen deelnemers invloed uitoefenen op de zogenaamde ‘terms & conditions’ 
(voorwaarden) waaronder een samenwerking wordt aangegaan. 

 In het geval van fondsvorming kunnen deelnemers als aandeelhouder controle uitoefenen. 
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 Het fonds moet op de eerste plaats op rendement gericht zijn, in minder mate op maatschappelijke criteria. Bij het 
beheren van een portefeuille zijn zowel het directe als het indirecte rendement van belang. De deelnemers moeten er 
onderling uit komen welk percentages gewenst zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de financiële kaders 
waaraan onder meer pensioenfondsen moeten voldoen. 

 Het vaststellen van de waarde van de portefeuille die ingebracht wordt zal een belangrijk discussiepunt zijn. Er zijn 
namelijk verschillende manieren waarop de waarde van vastgoed berekend kan worden. Corporaties hanteren veelal 
andere methoden dan beleggers. In figuur 2.9 in hoofdstuk 2 staat een overzicht van de verschillende methodieken. 
Beleggers hanteren vaak de marktwaarde, terwijl corporaties momenteel veelal bedrijfswaarde hanteren. Er zijn echter 
steeds meer corporaties die hun portefeuille op marktwaarde waarderen. 

 Naar verwachting zijn corporaties niet snel geneigd om waarde af te boeken, wat wel nodig is voor fondsvorming. 

 Wanneer duidelijk is welke portefeuille tegen welke waarde wordt ingebracht, oftewel de kosten, is het van belang om 
overeenstemming te bereiken over de opbrengsten van het fonds. De verwachting is dat de beleggers de markthuur 
wil gaan hanteren, wat in veel gevallen betekent dat de huur zal stijgen (er wordt vanuit gaan dat veel corporaties niet 
de maximaal haalbare (markt)huur hanteren). 

 Er moet overeenstemming worden bereikt over de vraag of leverage (vreemd vermogen) wenselijk of nodig is. Als dat 
het geval is, om welk percentage het gaat. 

 Corporaties willen in geval van een liquiditeitstekort graag liquiditeiten hebben, zodat ze een gedeelte van hun 
vermogen kunnen inzetten voor hun kerntaak. Toch is het wenselijk dat alle deelnemers betrokken blijven via 
aandelen, omdat dan de deelnemers betrokken blijven. Als aandeelhouder kun je bovendien meedelen in de 
waardestijging. Het doel van het fonds is dan ook het creëren van aandeelhouderswaarde (shareholder value). 
Hiermee kunnen voor corporaties de liquiditeiten gezien worden als direct rendement en aandelen als indirect 
rendement. 
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 Hoewel corporaties ook aandeelhouder worden, zullen vooral beleggers voor eigen en/of vreemd vermogen moeten 
zorgen. Natuurlijk is het mogelijk dat wanneer een corporatie geen liquiditeitstekort heeft, deze wel eigen vermogen 
inbrengt. In dit gedachte-experiment wordt hier echter niet vanuit gegaan. 

 De verwachting is dat het voor beleggers niet gemakkelijk is om op grote schaal financiële middelen in te zetten, 
vanwege de beperkte mogelijkheden van pensioenfondsen. Het kan interessant zijn om buitenlandse partijen aan te 
trekken, maar dat brengt naar verwachting andere problemen met zich mee (waaronder de cultuurverschillen). 
Mogelijk kunnen obligaties een uitkomst bieden. 

 Om aan de rendementseisen te voldoen, is het belangrijk dat de portefeuille op een zo efficiënt mogelijke manier 
wordt beheerd. Dit betekent dat het asset- en property management door de organisatie wordt gedaan die de beste 
prijs-kwaliteitverhouding kan leveren. Hierbij is het in ieder geval van belang dat de kosten lager zijn dan wanneer één 
van de deelnemers het voor zijn rekening zou nemen. Het is goed denkbaar dat een derde dit gaat doen, mede omwille 
van de transparantie van het fonds. Deze fondsmanager moet dan onafhankelijk zijn en is verantwoordelijk voor de 
portefeuille en het presteren van het fonds. Het is ook denkbaar dat het asset- en property management door twee 
verschillende partijen worden gedaan, mocht dit de efficiëntie en transparantie ten goede komen. De focus moet 
liggen op een goed trackrecord (benchmarking) en het creëren van aandeelhouderswaarde. 
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 Het fonds moet zakelijk aangestuurd worden, de maatschappelijke doelstelling van corporaties moet dus voor dat 
gedeelte losgelaten worden. 

 Een belegger heeft niet alleen maar financiële indicatoren, er wordt ook naar een maatschappelijke invulling gekeken. 
Dit laatste is ook van belang bij fondsvorming. 

 De strategie van het fonds is van belang. Hieronder vallen onder meer: het al dan niet verhogen van de huren, op 
welke termijn woning worden uitgepond, etc. 

 Bij het opstellen van een woningfonds is snelheid een belangrijke factor. Dit heeft betrekking op het tempo waarin 
fondsvorming tot stand kan komen. Hierbij is het allereerst van belang dat alle potentiële deelnemers volledig achter 
het plan staan en volmacht hebben om keuzes te maken. 

5.3 Conclusie 

Dit hoofdstuk stond in het teken van het gedachte-experiment dat in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd. 
Het resultaat van dit hoofdstuk zijn verwachtingen over waar aan moet worden voldaan wanneer corporaties 
en beleggers tot fondsvorming willen komen. Deze verwachtingen worden in deze concluderende paragraaf 
afgezet tegen de voorwaarden die in figuur 3.6 in paragraaf 3.3 naar voren zijn gekomen.  

 

- Grensregels 
Een onafhankelijke partij, die als bemiddelaar kan optreden, versoepelt inderdaad het proces om tot 
fondsvorming te komen. Daarnaast is het van belang dat alleen partijen betrokken worden die voor 
het fonds van toegevoegde waarde zijn. Corporaties zijn dit wanneer zij voldoende voor het fonds 
interessante woningen in bezit hebben. Beleggers hebben een meerwaarde wanneer zij voldoende 
financierings- en woningallocatiemogelijkheden hebben. Toe- en uittreding kan het beste door middel 
van aandelen georganiseerd worden. 

 
- Positieregels 

Corporaties en beleggers zullen meer op één lijn moeten komen om fondsvorming te kunnen 
realiseren. Hierbij is het voornamelijk van belang om de cultuurverschillen opzij te zetten en 
overeenstemming te bereiken over: de doelstellingen, de wijze waarop het fonds beheerd wordt en 
tegen welke waarde er een portefeuille ingebracht wordt. Wanneer er bij beide partijen sprake is van 
noodzaak, heeft fondsvorming een grotere kans van slagen. 

 
- Keuzeregels 

Beide partijen zijn inderdaad gebonden aan de afspraken die zij op het gebied van woningverdeling of 
-allocatie hebben gemaakt. Ze dienen deze te herzien wanneer ze niet in overeenstemming zijn met 
fondsvorming. Daarnaast speelt de wet- en regelgeving momenteel een belangrijke, en beperkende, 
rol bij het opzetten van een woningfonds.  

 
- Informatieregels 

Het wordt bevestigd dat het essentieel is dat de in te brengen woningen extern getaxeerd worden, om 
consensus te bereiken over de marktwaarde. Daarbij moeten de deelnemers ook inzicht krijgen in de 
(in)directe rendementseisen die gesteld worden. Er is overigens geen vergaand inzicht nodig in elkaars 
cijfers en organisatie, enkel in de onderdelen die van belang zijn voor fondsvorming.  
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- Aggregatieregels 

De deelnemers kunnen invloed uitoefenen op de ‘terms & conditions’ waaronder de samenwerking 
wordt aangegaan. Daarnaast hebben ze als aandeelhouder eveneens invloed op de besluiten die door 
het fonds worden genomen. De verwachting is dat beide partijen het moeilijk vinden om mandaat aan 
het fonds over te dragen. 

 
- Payoffregels 

De primaire doelstelling van het fonds is inderdaad om voldoende (in)direct rendement te behalen. De 
corporaties en beleggers moeten een akkoord bereiken over het inbrengen van vreemd en eigen 
vermogen, de verdeling van aandelen en de kosten en opbrengsten van het fonds. 

 
- Scoperegels 

Het wordt bevestigd dat het evident is om een overeenkomst te bereiken over de strategie van het 
fonds en indicatoren waaraan belang moet worden gehecht. Om het proces soepel en snel te laten 
verlopen zijn personen met volmacht nodig.  
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6. Gamesimulaties 
In dit hoofdstuk staan de gamesimulaties centraal die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. Om een 
volledig beeld te kunnen geven wordt in de eerste paragraaf ingegaan op de voorbereiding van de twee sessies. 
Hierin komen onder meer de doelstellingen van de gamesimulaties naar voren, de stappen die ondernomen 
zijn om tot het spel te komen, de mate van abstractie van het spel en de wijze waarop de deelnemers zijn 
geselecteerd. 
In de daaropvolgende paragrafen komen de twee gamesimulaties aan bod. Hierin staan de resultaten en de 
conclusies centraal, waarbij een koppeling wordt gemaakt met het gedachte-experiment uit het vorige hoofd-
stuk. 
Deze paragraaf dient als beantwoording voor de derde deelvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren van een 
samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers in de vorm van een woningfonds? 

6.1 Werkwijze 

Zoals in paragraaf 4.2.4 uiteen wordt gezet is een tweetal gamesimulaties gehouden. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de meerwaarde van de gamesimulaties en de gehanteerde werkwijze. 
Door gamesimulaties te hanteren wordt het opzetten van fondsvorming niet alleen systematisch op basis van 
een gedachte-experiment verkend, maar wordt ook meer inzicht verkregen in de effecten ervan in de praktijk. 
Aangezien het gedrag van actoren in kaart wordt gebracht, vergroot een gamesimulatie de kijk op de werking 
van fondsvorming (Geuting, 2011, p. 251). 
 
Het doel van de gamesimulatie is om zowel het voorziene als onvoorziene gedrag van actoren als gevolg van 
een veranderend speelveld in beeld te brengen. Deze onderzoeksmethode maakt bovendien de effecten van 
gedrag in interacties inzichtelijk, wat een meerwaarde is ten opzicht van andere methoden (Geuting, 2011, p. 
251). 
Door het gedrag en de interacties van alle deelnemers gedurende de gamesimulatie te analyseren en te 
vergelijken met de uitkomsten van het gedachte-experiment, wordt meer inzicht verkregen in de gevolgen van 
een wijziging in het speelveld. In deze zin zijn de gamesimulaties complementair aan het gedachte-experiment 
en de interviews.  
Gamesimulatie is daarbij een onderzoeksmethodiek waarmee de effecten van een wijziging verkend kunnen 
worden, zonder een daadwerkelijk experiment (pilot) te starten.  
 
Bij een verschil in uitkomsten tussen de gamesimulaties en het gedachte-experiment, geeft eerstgenoemde 
naar verwachting het beste resultaat. Ten eerste omdat er meer deelnemers participeerden en ten tweede 
omdat door de interactieve omgeving de uitkomsten sterker overeenkomen met de werkelijkheid. Er zal echter 
altijd een verschil blijven bestaan, omdat de werkelijkheid niet in een spel gevat kan worden. 
De gamesimulatie geeft een adequate, maar vereenvoudigde weergave van het opzetten van een samen-
werking tussen corporaties en beleggers. Hierbij is het van belang dat het voor de deelnemers duidelijk is hoe 
de institutionele structuur is vormgegeven en welke onderdelen daarbij verschillen van de werkelijkheid. Om 
deze reden hebben alle deelnemers een duidelijke beschrijving van hun rol en situatieschets gekregen waaraan 
ze zich moesten houden (Verschuren & Doorewaard, 2008, p. 180).  
 
Het ontwerpen van de gamesimulatie is in samenspraak gedaan met Geuting en Van der Krabben. Geuting 
heeft in haar proefschrift (2011) eveneens gamesimulaties gehouden en Van der Krabben heeft eveneens 
expertise op dit gebied. Om de methodologische aspecten van de game te optimaliseren is gekeken naar de 
stappen die Duke (1980), Geuting (2011), Mastik et al. (1995) en Peters (1994) hanteren. 
 

1) Allereerst zijn de elementen en deelnemers in kaart gebracht die in de onderhandelingen van belang 
zijn. Op basis hiervan is een referentiesysteem ontwikkeld, waarin de overeenkomsten tussen de 
game en de realiteit centraal staan. Daaropvolgend zijn de relaties tussen de elementen en 
deelnemers inzichtelijk gemaakt, om de belangrijkste elementen en deelnemers te kunnen selecteren. 
Het resultaat van deze eerste stap vormt de systeemanalyse, die de basis vormt voor de 
gamesimulatie. 
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2) Vervolgens zijn de doelstellingen van de game bepaald en is vastgesteld hoe hieraan moet worden 
voldaan. Hierbij is de mate van abstractie van groot belang. Aangezien het doel van de game is om een 
realistische omgeving te creëren waarin deelnemers aanspraak kunnen maken op hun eigen 
achtergrond, is gekozen voor een gesimplificeerde game met een laag abstractieniveau.  
Uit de systeemanalyse zijn de elementen gehaald die zowel in de realiteit als in de game aan bod 
moeten komen. Het resultaat van deze stap is een simulatieomgeving, welke het kader voor de game 
vormt. 

3) Aan de hand van het referentiesysteem en de bijbehorende spelelementen zijn de belangrijkste 
componenten uiteengezet. Hieronder vallen: de beschrijving van de casus, de rolverdeling, een 
situatieschets, het gewenste resultaat (de payoff), de planning en aanvullende informatie ten behoeve 
van de game. Hierbij is eveneens gebruikt gemaakt van de basisaannames die in het kader van het 
gedachte-experiment zijn opgesteld. Het resultaat van deze stap is een simulatieontwerp, waar de 
belangrijkste onderdelen in naar voren komen. 

4) Aan de hand van de vorige stappen is al het materiaal samengesteld dat nodig is voor de game. Hierbij 
stonden de ontwikkelingen binnen de casus, de beschrijving van de rollen, de agenda van de game en 
de tijdsplanning, centraal. Om de deelnemers een goede indruk te geven van de game is een 
voorpagina van het fictieve Vastgoed Dagblad (zie bijlage 2) gemaakt waarin het kader van de game 
naar voren komt. Daarnaast is er een presentatie gemaakt die de introductie van de game vormde en 
waar alle elementen in terugkwamen. Het resultaat van deze stap was de daadwerkelijke game die 
gespeeld zou gaan worden. 

 
Om de deelnemers van de gamesimulaties niet vanuit huidige realiteit te laten redeneren is een fictieve casus 
met bijbehorende fictieve organisaties gecreëerd. De naam van het werkgebied was de Metropoolregio West, 
welke gebaseerd is op de Randstad. Omdat de bedoeling was dat randvoorwaarden anders waren dan in de 
realiteit het geval was, is gekozen om de casus halverwege 2014 te houden. Hierdoor speelt de game in de 
nabije toekomst af, maar is de datum nog wel tastbaar.  
Om het geheel overzichtelijk te houden en de haalbaarheid van fondsvorming gedurende de gamesimulaties te 
vergroten, maken drie fictieve organisaties deel uit van de gamesimulatie. In figuur 6.1 zijn deze organisaties 
toegelicht. De naam ‘Westelijk Wonen’ is afgeleid van Metropoolregio West, PGI staat voor Pensioen Gelden 
Investeringen en Procura is afgeleid van ‘procuratio’, Latijn voor beheer. 
 
Figuur 6.1: Beschrijving deelnemende organisaties 

Organisatie Beschrijving 

Westelijk Wonen Een samenwerkingsverband van 5 woningcorporaties die actief zijn in de Metropool-
regio West. Gezamenlijk hebben de corporaties 200.000 woningen in bezit. 4% van alle 
woningen (8.000) is geliberaliseerd en nog een 6% (12.000) kan geliberaliseerd worden. 
De corporaties zijn hard getroffen door de crisis en hebben ook nog eens te maken met 
een verhuurdersheffing die hoge kosten met zich meebrengt. De corporaties hebben 
dan ook een dringende behoefte om een deel van hun vermogen liquide te maken, om 
te kunnen voldoen aan de kerntaak (het bouwen, beheren en verhuren van 
gereguleerde huurwoningen). 

PGI Vastgoed Een belegger die de investeringen voor 20 pensioenfondsen doet. Haar opdrachtgevers 
hebben een vast percentage (10%) wat ze in vastgoed kunnen investeren en ze hebben 
nog voldoende ruimte om in Nederlandse huurwoningen te investeren.  
Zij wil daarom meer investeren. Door de beperkte nieuwbouw wil zij de portefeuilles 
van corporaties gedeeltelijk overnemen om op die manier nieuwe investerings-
mogelijkheden te genereren. 

Procura Een beheerder van fondsen en specialist in het beheer van portefeuilles. Procura doet 
dit al op grote schaal (ze heeft 10 portefeuilles in beheer), maar zij heeft nog nooit een 
samenwerking tussen corporaties en beleggers gevormd. Zij ziet dit echter als een 
nieuwe markt waarin zij graag wil participeren. 
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Het streven was om beide gamesimulaties binnen een tijdsbestek van grofweg vier uur te houden, waardoor 
een strakke tijdsplanning nodig was. Om deze reden is er een agenda opgesteld voor de vergadering die de 
deelnemers gingen nabootsen, zie bijlage 5. Om daarnaast de efficiëntie van deze vergadering te verhogen is er 
van tevoren een gespreksleider aangesteld die de tijd zou bewaken en ervoor zou zorgen dat alle deelnemers 
aan het woord zouden komen.  
Omdat Procura de organisatie in de game is die het meest onafhankelijk is en de rol van bemiddelaar heeft, 
levert zij de gespreksleider. 
In bijlage 4 is uitgebreide achtergrondinformatie over de gamesimulaties te vinden, waar onder meer de 
verhaallijn in naar voren komt. Deze informatie hebben de alle deelnemers voorafgaand aan de simulatie 
gekregen. 
 
De gamesimulaties bestonden uit verschillende sessies Tijdens de introductie zijn de randvoorwaarden 
uiteengezet en zijn de verschillende onderdelen toegelicht. Vervolgens zijn de deelnemers in tweetallen uit 
elkaar gegaan om als organisatie hun doelstellingen te formuleren en de game voor te bereiden. Gedurende de 
daaropvolgende vergadering zijn alle agendapunten aan bod gekomen. Tijdens deze vergadering hadden de 
deelnemers het doel om tot fondsvorming te komen, om de succes- en faalfactoren van een dergelijke 
samenwerking in beeld te brengen. 
Daaropvolgend was aanvankelijk de intentie om een tweede vergadering te simuleren met nieuwe 
randvoorwaarden en de deelnemers zouden voorafgaand daaraan opnieuw in tweetallen overleggen. In de 
eerste gamesimulatie is deze tweede ronde nog gehouden, maar gezien de beperkte resultaten is ervoor 
gekozen om dit onderdeel in de tweede game-simulatie te schrappen. Gedurende de tweede gamesimulatie 
was de insteek om in het tweede deel een vervolg op de eerste vergadering te simuleren, maar tijdens de dag 
is besloten om dit niet te doen. In de volgende paragrafen worden de achterliggende keuzes hiervoor 
verduidelijkt. 
Beide gamesimulaties zijn afgesloten met een evaluatie van de resultaten en een kritische reflectie op de 
praktische uitvoering ervan. 
 
Gedurende de simulatie moesten de deelnemers bij één van de agendapunten onderhandelen over de 
portefeuille van de gezamenlijke corporaties. De portefeuille was verdeeld in verschillende complexen welke 
waren gespecificeerd aan de hand van een viertal kenmerken. Aan de hand van deze kenmerken is een 
gemiddelde, marktconforme portefeuille voor de gezamenlijke corporaties opgesteld, zie figuur 6.2. De 
portefeuille is marktconform, gekeken naar het percentage geliberaliseerde woningen (4%) en het grote 
oudere aandeel woningen met een lagere huur. 
 
Figuur 6.2: Opbouw portefeuille Westelijk Wonen 

Complex Locatie Bouwjaar Type Huur 
(prijspeil 2013) 

Percentage Aantallen 

A Gemiddeld Voor 1990 Grondgebonden € 400-600 30% 60.000 

B Gemiddeld Voor 1990 Appartement € 400-600 20% 40.000 

C Goed Voor 1990 Grondgebonden € 400-600 20% 40.000 

D Slecht Na 1990 Grondgebonden € 400-600 20% 40.000 

E Goed Na 1990 Appartement € 600-681 2% 4.000 

F Slecht Voor 1990 Grondgebonden € 600-681 2% 4.000 

G Gemiddeld Voor 1990 Appartement € 600-681 2% 4.000 

H Gemiddeld Na 1990 Appartement € 681-900 1% 2.000 

I Goed Na 1990 Grondgebonden € 681-900 1% 2.000 

J Goed Voor 1990 Appartement € 681-900 1% 2.000 

K Slecht Na 1990 Appartement € 681-900 1% 2.000 
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Na afloop van zowel de eerste als de tweede gamesimulatie is een interview gehouden, om de resultaten van 
de simulatie terug te koppelen naar een expert.  
Naar aanleiding van de eerste gamesimulatie is Kees de Boo, trekker van het actieteam gemengd woning-
fonds, geïnterviewd. Vanuit zijn rol in het opzetten van een pilot fonds, heeft hij veel kennis over dit onderwerp 
en hij is goed op de hoogte van de ontwikkelingen die zich op dit gebied voordoen.  
Het tweede interview was met Mano Otten, manager vastgoed bij De Alliantie. De Alliantie is één van de 
grootste corporaties in Nederland, en heeft bezit in de regio Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en 
Vechtstreek.  
De Alliantie heeft een groot aandeel geliberaliseerde huurwoningen en heeft gezien haar werkgebied 
potentieel interessant bezit om deels in een woningfonds onder te brengen. Gezien zijn functie kon hij een 
goed inzicht geven in het werkveld en de gedachten die leven binnen corporaties. Daarnaast was hij ook op de 
hoogte van het actieteam gemengd woningfonds.  
 
Daarnaast is voorafgaand aan de tweede gamesimulatie met alle deelnemers een discussie gehouden over 
fondsvorming, gedurende deze discussie zaten de deelnemers nog niet in hun rol. De uitkomsten van deze 
discussie zijn net als de resultaten van de twee bovenstaande interviews in dit onderzoek meegenomen. Zowel 
de discussie als de twee zojuist beschreven interviews vormde een bevestiging van de resultaten die in de 
gamesimulaties naar voren zijn gekomen. Dit bevestigt de onafhankelijkheid van het onderzoek. 
 
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de gamesimulaties uiteengezet. Deze zijn gebaseerd op de 
opnames die gedurende de sessies zijn gemaakt en de aantekeningen die door de notulisten zijn gemaakt. 

6.2 Simulatiesessie I 

De eerste simulatiesessie is op vrijdag 1 november 2013 op het kantoor van Stec Groep te Arnhem gehouden. 
De deelnemers waren allen werknemers van Stec Groep. Ten eerste omdat er binnen het bedrijf veel kennis 
aanwezig is over de doelstellingen en werkwijzen van zowel corporaties als beleggers. 
Als gespreksleidster is gekozen voor Esther Geuting, aangezien zij van alle deelnemers de meeste ervaring heeft 
en bovendien, gezien haar proefschrift, bekend is met het fenomeen gamesimulaties. Vervolgens is ervoor 
gekozen om iedere organisatie te laten leiden door degene met de meeste ervaring binnen het werkgebied. 
Daarnaast is bij de verdeling van de rollen tevens gekeken naar het specialisme van de deelnemers.  
De rolverdeling was als volgt:  
 
Figuur 6.3: Rolverdeling simulatiesessie I 

Naam Organisatie Functie 

Esther Geuting (gespreksleidster) Procura directeur portefeuille management 
Peter Stopel  Procura senior property and asset manager 
Desirée Uitzetter PGI Vastgoed directeur investment management 
Boudewijn Kuijl PGI Vastgoed senior asset manager 
Laura Engelbertink Westelijk Wonen directeur strategie en portefeuille 
Jorn Matthijsse Westelijk Wonen senior asset manager 

 
Hieronder worden de uitkomsten van de eerste gamesimulatie uiteengezet. Er wordt net als bij het gedachte-
experiment onderscheid gemaakt tussen de verschillende regels. Een toevoeging is een splitsing tussen de 
uitkomsten die overeenkomstig het gedachte-experiment zijn en uitkomsten die hiervan afwijken. In dit geval 
zijn de uitkomsten verschillend of ze waren niet in het gedachte-experiment opgenomen. Hierdoor wordt 
inzichtelijk gemaakt in hoeverre deze gamesimulatie overeenkomsten heeft met het gedachte-experiment, 
waardoor de resultaten onderling vergeleken kunnen worden. 
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Figuur 6.4: Uitkomsten simulatiesessie I 
Regel Uitkomst 
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 Overeenkomstig 

 De aanwezigheid van een onafhankelijke partij wordt door de deelnemers als positief ervaren. 

 De corporatie wil samenwerken met een belegger met voldoende financiële middelen, om te kunnen voldoen aan het 
liquiditeitstekort. 

 Beide partijen willen voor een lange termijn betrokken blijven. 

 De belegger wil de meerderheid van de aandelen in handen krijgen. 

 Afwijkend 

 De corporatie vindt dat een rol voor de gemeente van belang is bij het opzetten van een fonds. 
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 Overeenkomstig 

 Voor beide deelnemers is er een noodzaak om fondsvorming aan te gaan, wat bijdraagt aan de kans van slagen. 

 De belegger wil bij voorkeur jonge woningen op de beste locaties (goede prijs/kwaliteitverhouding). Die bovendien niet 
versnipperd zijn. De corporatie wil daarentegen bij voorkeur oudere woningen met een mindere locatie inbrengen. Ze 
wil niet alleen de relatief slechte woningen overhouden. Het doel is een gezonde portefeuille voor de toekomst. 

 De corporatie wil ook bij fondsvorming de belangen van haar huurders behartigen. Dus niet alleen de woningen op 
slechtere locaties beschikbaar stellen voor lagere inkomens. De maatschappelijke doelstelling blijft dus belangrijk. Zo 
wil ze in de goede wijken ook sociaal bezit behouden om sociale segregatie te voorkomen. 

 De corporatie en de beleggers hebben moeite om elkaars denkbeelden over te nemen. Hierin komen de cultuur-
verschillen goed naar voren. 

 De corporatie wil ontslagen voorkomen door het asset- en property management te behouden. In het verlengde 
hiervan wil ze niet drastisch inboeten op de kwaliteit van het woningbezit. Bijvoorbeeld het voorkomen van slecht 
onderhoud. 

 Afwijkend 

 De belegger heeft niet alleen voorkeur voor woningen van minimaal 143 punten volgens het woningwaarderingsstelsel 
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  Overeenkomstig 

 De corporatie heeft prestatieafspraken met de gemeente waar zij zich aan moet houden. 

 Zowel de corporatie als de belegger moet bij fondsvorming rekening houden met wet- en regelgeving. Omdat dit een 
basisaanname is, is hier is gedurende de gamesimulatie niet diep op ingegaan. 

 Afwijkend 

 De corporatie is niet ingegaan op het scheiden van DAEB en niet-DAEB activiteiten. 
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 Overeenkomstig 

 De belegger heeft enkel inzicht nodig in de kenmerken van de portefeuille die ingebracht wordt. 

 De potentiële portefeuille moet onafhankelijk getaxeerd worden, om de marktwaarde ervan te bepalen. 

 Er is overeenstemming bereikt over het rendement dat behaalt moet worden, namelijk 7,3%. 

 De belegger wil eerst de woningen die slecht scoren uitponden en vervolgens overgaan tot de woningen die gemiddeld 
scoren. Hiermee kan worden voldaan aan de rendementsdoelstelling. 

 Afwijkend 

 Er wordt door beide partijen vrijwel enkel naar de directe rendementseisen gekeken. Het indirecte rendement is van 
minder groot belang. 
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 Overeenkomstig 

 De corporatie wil het asset- en property management behouden; zij heeft moeite om de controle over het vastgoed 
gedeeltelijk uit handen te geven. 

 De belegger wil het asset- en property management door een externe partij laten verzorgen omdat het dan efficiënter 
en goedkoper kan gebeuren. 

 Beide deelnemers oefenen invloed uit door te onderhandelen over de terms & conditions en de aandelen. 

 Afwijkend 

 Beide partijen hebben geen moeite om mandaat aan het fonds over te dragen. 

 De belegger wil niet dat de corporatie voor het fonds concurrerende woningen gaat bouwen. 

 Een deel van de corporatiemedewerkers kunnen overgenomen worden voor het beheer van de woningen. 
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 Overeenkomstig 

 De belegger stuurt aan op een gegarandeerd direct rendement van 6,5% tot 8%. Er wordt overeenstemming bereikt 
over 7,3%. Ook de corporatie vindt dus dat het fonds voldoende rendement moet behalen. 

 Voor de belegger valt of staat alles bij de prijs van de woningen die naar het fonds overgeheveld moeten worden. 

 Om voldoende rendement te kunnen behalen wil de belegger de woningen voor 80% van de marktwaarde overnemen. 

 De belegger wil de risico’s beheersen en minimaliseren. 

 Er is een discussie over liquiditeiten versus aandelen. De belegger wil 80% aandelen en 20% liquiditeiten uitkeren aan 
de corporatie. De corporatie wil 30 tot 40% aandelen en de rest liquiditeiten. 

 Er is volgens de belegger ook leverage nodig. Er wordt niet een specifiek percentage genoemd. 
 



56 
 

 

 Om de opbrengst te maximaliseren willen de deelnemers de woningen in het fonds indien mogelijk naar een maximale 
huurprijs brengen. 

 De focus van de beheerder ligt op een goed trackrecord (benchmarking). 

 Afwijkend 

 Onaantrekkelijk bezit wordt tegen 60% van de waarde overgenomen, waardoor ruimte is voor investeringen (de 
resterende 20% wordt in die woningen geïnvesteerd). Voor de belegger moet de waardeontwikkeling wel van tevoren 
in kaart gebracht worden. 

 Een klein deel van het surplus van het rendement kan worden besteed aan investeringen in de directe omgeving van 
de woningen. 
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 Overeenkomstig 

 De deelnemers zijn het erover eens dat fondsvorming alleen van toegevoegde waarde is als iedereen kan winnen. 

 Er moeten volgens de beheerder ook voldoende woningen uitgepond worden om het gewenste rendement te kunnen 
behalen. 

 De belegger wil op korte termijn (binnen een jaar) een substantieel fonds opzetten. Ook de corporatie heeft de wens 
om voortvarend te werk te gaan. 

 Afwijkend 

 De belegger heeft moeite om naast financiële indicatoren ook naar de maatschappelijke invulling te kijken. 

 Zowel de corporatie als de belegger hecht niet veel belang aan het uitponden van woningen. 

6.2.1 Conclusie 

De eerste gamesimulatie bevestigt in hoge mate de verwachtingen die op basis van het gedachte-experiment 
zijn opgesteld. De resultaten komen dan ook grotendeels overeen met de conclusies die in paragraaf 5.3 zijn 
geformuleerd, maar vormen tegelijkertijd een verdieping.  
Gedurende de gamesimulatie kwamen duidelijk de tegenstellingen tussen corporaties en beleggers naar voren. 
De fondsbeheerder (Procura) had een grote toegevoegde waarde. Enerzijds door als bemiddelaar op te treden 
en ervoor te zorgen dat de deelnemers over veel onderdelen overeenstemming konden bereiken. Anderzijds 
door oplossingen aan te dragen wanneer men vastliep. 
Het samenstellen van de portefeuille leverde tijdens de gamesimulatie de meeste discussie op, aangezien beide 
organisaties wilde vasthouden aan hun eigen principes. Om fondsvorming te kunnen realiseren moeten de 
deelnemers dan ook zoveel mogelijk op één lijn komen wat betreft de onderdelen die van belang zijn voor een 
dergelijke samenwerking. Hierbij valt te denken aan het uit de weg gaan van cultuurverschillen en 
overeenstemming bereiken over de werkwijze en doelstellingen van het fonds. Ook moeten de rand-
voorwaarden (onder andere wet- en regelgeving) zo zijn dat het realiseren van fondsvorming laagdrempelig is. 
 
Op enkele onderdelen kwamen de resultaten van de gamesimulatie niet geheel overeen met het gedacht-
experiment. Voor een deel zijn deze verschillen te verklaren doordat de deelnemers in hun rol vrijer konden 
zijn dan in de realiteit. Bovendien is een gamesimulatie een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en 
kan het niet dezelfde complexiteit bevatten.  
Aan de andere kant hebben de deelnemers de rol vanuit hun eigen praktijk ingevuld, waardoor de resultaten 
waardevol zijn voor dit onderzoek. 
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6.3 Simulatiesessie II 

De tweede simulatiesessie is op woensdag 4 december 2013 op het kantoor van Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance te Amsterdam gehouden. In figuur 6.5 is een overzicht te vinden van de deelnemers aan de game. 
Hieronder volgt een korte profielschets van de deelnemers. 
 
Als institutionele belegger is gekozen voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance (hierna: Syntrus Achmea), 
welke voor een groot aantal pensioenfondsen in vastgoed belegt. Er is specifiek voor deze organisatie gekozen, 
omdat zij momenteel van alle institutionele belegger de grootste woningportefeuille in Nederland heeft. 
Daarnaast is zij momenteel nog actief met het verkrijgen van nieuwe objecten. 
Er is binnen Syntrus Achmea allereerst contact gezocht met Boris van der Gijp, directeur strategy & research, 
aangezien hij zich bezighoudt met ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt. Hij was geïnteresseerd in 
het onderzoek en wilde graag deelnemen aan de gamesimulatie. Gezien zijn achtergrond is ervoor gekozen om 
hem de rol van directeur investment managent bij PGI Vastgoed voor zijn rekening te laten nemen. 
Vervolgens is contact gezocht met Henk Noordhoff, asset manager. Aangezien hij bij Syntrus Achmea ook 
verantwoordelijk is voor asset management, kon hij goed de rol van senior asset manager bij PGI Vastgoed 
vertolken. 
 
Als corporatie is gekozen voor Woningstichting Eigen Haard, met bezit in de Metropoolregio Amsterdam. 
Volgens de cijfers van het CFV had zij in 2012 in totaal 55.813 woningen in bezit en daarmee was het de op één 
na grootste corporatie in Nederland. Aangezien Eigen Haard actief is in de sterkste woningmarktregio van het 
land, kan zij mogelijk een rol spelen bij toekomstige fondsvorming. Daarbij heeft Eigen Haard relatief veel 
woningen vanaf 143 punten (M. Wentink, persoonlijke communicatie, 4 december, 2013), wat haar 
portefeuille des te meer interessant maakt voor fondsvorming. 
Binnen Eigen Haard is allereerst contact gezocht met Marnix Wentink, hoofd concern- en voorraadstrategie. 
Ook hij was geïnteresseerd in het onderzoek en wilde graag deelnemen aan de gamesimulatie. Gezien zijn 
functie kon hij goed de rol van directeur strategie en portefeuille bij Westelijk Wonen voor zijn rekening 
nemen. Marnix Wentink heeft vervolgens zijn collega Ivo de Lijster, adviseur strategie, aangedragen om de rol 
van senior asset manager bij Westelijk Wonen te vertolken. 
 
Voor de rollen van Procura is gekozen voor een tweetal personen die onafhankelijk zijn van de deelnemende 
belegger en corporatie en bovendien ervaring hebben met de rol van bemiddelaar.  
Frans Wittenberg is partner bij Stec Groep en werkt in opdracht van zowel corporaties als beleggers. Hij heeft 
ervaring met het bij elkaar brengen van partijen en kan daarom goed de rol van directeur portefeuille 
management bij Procura vertolken. 
Niels Klein Lankhorst heeft zowel gewerkt bij ING Real Estate Finance als bij Talis (corporatie) en heeft 
zodoende veel kennis van het vakgebied. Daarnaast is hij bij Stec Groep werkzaam geweest voor zowel 
corporaties als beleggers. Door zijn ervaring is hij een goede ondersteuning voor Frans Wittenberg als senior 
property and asset manager bij Procura, daarbij zijn ze als oud-collega’s goed op elkaar ingespeeld.  
De rolverdeling van de deelnemers was als volgt:  
 
Figuur 6.5: Rolverdeling simulatiesessie II 

Naam Organisatie Functie 

Frans Wittenberg (gespreksleider) Procura directeur portefeuille management 
Niels Klein Lankhorst Procura senior property and asset manager 
Boris van der Gijp PGI Vastgoed directeur investment management 
Henk Noordhoff PGI Vastgoed senior asset manager 
Marnix Wentink Westelijk Wonen directeur strategie en portefeuille 
Ivo de Lijster Westelijk Wonen senior asset manager 

 

Vergelijkbaar met de eerste gamesimulatie worden ook de uitkomsten van deze sessie schematisch 
weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitkomsten die overeenkomen met het gedachte-
experiment of juist afwijkend zijn. Met afwijkende uitkomsten wordt gedoeld op uitkomsten die verschillend 
zijn of niet naar voren kwamen in het gedachte-experiment. 
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Figuur 6.6: Uitkomsten simulatiesessie II 
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 Overeenkomstig 

 De aanwezigheid van de onafhankelijke partij wordt door de deelnemers als positief ervaren. 

 Beide partijen willen voor een langere termijn betrokken blijven. 

 De corporatie heeft voldoende geliberaliseerde woningen die het kan en wil inbrengen. 

 De belegger wil een kwalitatieve en jonge woningportefeuille om aan de behoeften van haar deelnemers te voldoen. 

 De belegger en de corporatie willen een substantiële portefeuille: de belegger wil 5.000 woningen, de corporatie wil er 
8.000. 

 De corporatie wil ‘zoet’ en ‘zuur’ bij elkaar (woningen op goede en slechte locaties). De belegger wil alleen ‘zoet’, tenzij 
er bij ‘zuur’ sprake is van een ‘upwards potential’ (waardestijging). 

 De belegger spreekt zich uit voor voldoende mandaat bij de fondsdirectie om de portefeuille efficiënt en adequaat te 
kunnen besturen. 

 De belegger wil bij voorkeur geen gemengd bezit, enkel geliberaliseerde woningen. 

 De belegger wil de meerderheid van de aandelen in handen hebben (51%). 

 Afwijkend 

 Het uitpondscenario bij grondgebonden woningen is interessanter dan bij appartementen, mede vanwege de 
onderhoudskosten. Een belegger wil dus bij voorkeur grondgebonden woningen in het fonds opnemen. 

 De belegger wil de woningen pas na 7 jaar uitponden. 

 De corporatie wil alleen niet-DAEB woningen verkopen. 
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 Overeenkomstig 

 Er is bij de corporatie enige nood in de vorm van een liquiditeitstekort. Bij de belegger is er vanuit de deelnemers druk 
om de portefeuille uit te breiden. Hierdoor kan fondsvorming sneller tot stand kan komen. 

 Omdat de corporatie inzet op een professionele asset- en property management, heeft zij interesse om fondsvorming 
aan te gaan. 

 De samenstelling van de portefeuille leveren veel discussie op.  

 De heersende cultuur binnen de corporatie belemmert in zekere zin het opzetten van een fonds. 

 De belegger is kritisch over in hoeverre er sprake is van een ‘upwards potential’. 

 Afwijkend 

 De belegger wil in eerste instantie woningen van minimaal 143 punten. Om het fonds haalbaar te maken zijn ook 
woningen met minder punten interessant, hier is volgens de belegger sprake van een bovengemiddelde huurgroei. 
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 Overeenkomstig 

 De corporatie wil enkel geliberaliseerde woningen inbrengen omdat ze hierover geen aanvullende afspraken heeft met 
de gemeente. 

 De besluitvorming bij de belegger neemt een geruime tijd in beslag; ze moet haar klanten en een beoordelings-
commissie overtuigen. 

 De belegger wil een transparant en financieel gezond fonds dat voldoet aan alle eisen en wet- en regelgeving. De 
corporatie is het hier mee eens. 

 Afwijkend 

 De belegger handelt volgens het prudent person principle; dat is het zorgvuldig beheer van pensioenvermogen. 

 De corporatie is niet ingegaan op het scheiden van DAEB en niet-DAEB activiteiten. 
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 Overeenkomstig 

 Zowel de corporatie als de belegger wil enkel inzicht in de aspecten die van belang zijn voor het fonds. Vergaand inzicht 
in elkaars organisatie is niet noodzakelijk. 

 De belegger wil weten hoe de huur van de woningen tot stand is gekomen, de vraag is of deze marktconform is. 

 Beide partijen willen dat de portefeuille extern wordt getaxeerd. 

 De deelnemers willen overeenstemming bereiken over het gewenste directe en indirecte rendement. 

 Afwijkend 

 De corporatie gaat ervan uit dat zij de exploitatie tegen een marktconform tarief verzorgt. 
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 Overeenkomstig 

 Beide partijen vinden het moeilijk om mandaat aan het fonds te geven. 

 De belegger wil het property management uitbesteden aan een onafhankelijke partij. Ze wil de touwtjes in handen 
houden door wel het strategische asset management te voeren. 

 De belegger wil het property management via een tender publiekelijk en openbaar laten aanbesteden. 

 De corporatie wil het property management behouden om de eigen organisatie scherper te krijgen. 

 Beide deelnemers oefenen invloed uit door te onderhandelen over de terms & conditions en de aandelen. 

 Afwijkend 

 De corporatie heeft weinig moeite om het vastgoed gedeeltelijk uit handen te geven. 

 De belegger wil de corporatie mee laten doen in de pitch voor het property management. 
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 Overeenkomstig 

 Beide deelnemers hebben als doelstelling om rendement te behalen en zijn dan ook gebaat bij een hoog rendement. 

 De belegger wil een effectief rendement (internal rate of return) van 7%. In het FTK staat dat een pensioenfonds 
minimaal 6,5% moet halen op vastgoedinvesteringen. 

 De corporatie wil 50% aandelen en 50% liquiditeiten voor de woningen die ze inbrengen. Ze wil de liquiditeiten hebben 
om te voldoen aan het liquiditeitstekort en de aandelen om invloed op de portefeuille te kunnen blijven uitoefenen. 

 De corporatie komt op een hogere waarde uit dan de belegger. Er is discussie over de waardering van het vastgoed. 

 De belegger wil het vastgoed zo inkopen dat de contracthuur onder de markthuur ligt. 

 Voor de belegger moet de rendement/risicoverhouding goed zijn. 

 Afwijkend 

 De corporatie vindt het geen probleem dat de belegger een meerderheidsbelang heeft. 

 De belegger gaat uit van een 5% aanvangsrendement op basis van contracthuur (bruto kosten koper) 

 De belegger wil geen leverage binnen het fonds. 

 Volgens de belegger kun je in het geval van goede en slechte complexen het bruto aanvangsrendement (BAR) 
differentiëren. 
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 Overeenkomstig 

 Zowel de corporatie als de belegger hebben bij het aangaan van fondsvorming als doelstelling om rendement te 
behalen. 

 De belegger kijkt niet alleen naar de financiële actoren, maar ook naar een maatschappelijke invulling. 

 Beide deelnemers willen op korte termijn tot een fonds komen. 

 Afwijkend 

 De belegger houdt rekening met uitponden (vanaf het zevende jaar), de corporatie niet. 

 

6.3.2 Conclusie 

Ook de tweede gamesimulatie bevestigt in hoge mate de verwachtingen die naar aanleiding van het gedachte-
experiment zijn geformuleerd. Net als de resultaten van de eerste gamesimulatie komen deze resultaten sterk 
overeen met de conclusies van het vorige hoofdstuk. Deze resultaten zijn complementair aan de resultaten van 
de vorige gamesimulatie, aangezien ze meer details bevatten. 
Wederom kwamen duidelijk de tegenstellingen tussen corporaties en beleggers naar voren, al kwamen tijdens 
deze gamesimulatie de deelnemers op veel onderwerpen sneller tot een overeenkomst. Dit kwam 
voornamelijk doordat de corporatie vooruitstrevend was en op korte termijn tot een overeenkomst wilde 
komen. 
De fondsbeheerder (Procura) had als bemiddelaar opnieuw een grote toegevoegde waarde, door de deel-
nemers over veel aspecten tot een consensus te laten komen.  
Het samenstellen van de portefeuille leverde ook tijdens deze gamesimulatie de meeste discussie op, 
aangezien beide organisaties hun eigen doelstellingen wilde bereiken. Om een samenwerking tot stand te laten 
komen moeten de deelnemers een overeenstemming bereiken over de terms & conditions die bij 
fondsvorming van toepassing zijn. De cultuurverschillen moeten doorbroken worden door eensgezindheid te 
bereiken over de te hanteren werkwijze en doelstellingen van het fonds. De externe variabelen, bijvoorbeeld 
wet- en regelgeving, spelen een grote rol bij het al dan niet slagen van fondsvorming. 
 
Er zaten enkele verschillen tussen de resultaten van deze gamesimulatie en die van het gedachte-experiment. 
Deze afwijkingen zijn net als bij de eerste gamesimulatie deels te verklaren doordat de fictieve casus minder 
complex is dan de werkelijkheid en de deelnemers daardoor vrijer zijn. Aan de andere hebben de deelnemers 
vanuit hun eigen praktijk geredeneerd, waardoor de resultaten in hoge mate bruikbaar zijn. 
Beide gamesimulaties worden in paragraaf 7.4 geëvalueerd, waarbij ook aandacht is voor verbeterpunten. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek aan bod. 
Hiermee wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag zoals geformuleerd in het eerste hoofdstuk: 
In welke vorm kunnen woningcorporaties en institutionele beleggers een samenwerkingsverband aangaan door 
middel van een woningfonds en hoe kunnen eventuele knelpunten opgelost worden? 
Tevens wordt gereflecteerd op de beperkingen, de resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek. Tot slot 
worden suggesties gedaan voor verder onderzoek en interventies. 

7.1 Conclusies 

Fondsvorming is één van de vele samenwerkingsvormen die corporaties en beleggers kunnen aangaan. In dit 
onderzoek is specifiek naar fondsvorming gekeken, aangezien het een nieuwe samenwerkingsvorm is, het 
momenteel een actueel onderwerp is en het verder gaat dan vele samenwerkingsvormen die zich al hebben 
bewezen. In dit onderzoek wordt specifiek naar de bestaande voorraad gekeken, aangezien hier de komende 
jaren de grootste uitdagingen liggen. Daarbij willen corporaties graag hun vermogen in de vorm van bestaande 
woningen liquide maken. Voor beleggers brengen reeds verhuurde woningen bovendien weinig risico met zich 
mee, aangezien de huurinkomsten (min of meer) gegarandeerd zijn. 
Fondsvorming kan een oplossing zijn voor het liquiditeitstekort waar veel corporaties mee kampen, aangezien 
ze hiermee hun vermogen gedeeltelijk liquide kunnen maken. Daarnaast kan het bijdragen aan: het scheiden 
van DAEB en niet-DAEB activiteiten, het efficiënter beheren van hun portefeuille. Het werkt bovendien de 
noodzakelijke transparantie en professionalisering in de hand. Daarnaast blijven corporaties, in tegenstelling 
tot de situatie die bij uitponding van woningen ontstaat, betrokken bij de portefeuille en kunnen ze meedelen 
in toekomstig rendement.  
Voor beleggers is fondsvorming van toegevoegde waarde omdat ze hun vastgoedportefeuille kunnen 
uitbreiden met stabiele beleggingen met een laag risicoprofiel. Hiertoe zijn de mogelijkheden momenteel 
schaars. Ze kunnen met andere woorden hun portefeuille uitbreiden in een tijd waarin dat met nieuwbouw 
maar in beperkte mate mogelijk is. Beleggers kunnen daarbij winst boeken door het rendement wat op deze 
woningen wordt behaald te maximaliseren. Het is vanuit de optiek van een belegger bovendien positief dat een 
verkopende partij ergens een belang in wil houden. Daarnaast betekent de oprichting van een fonds dat niet 
alle taken naar de eigen organisatie gehaald hoeven te worden. Hierdoor kan sneller geschakeld worden, wat 
de efficiëntie ten goede komt. Tot slot is het voor beleggers interessant om een samenwerking met corporaties 
aan te gaan, vanwege het netwerk van de corporaties en de (vaak) korte lijnen met de lokale politiek. Dit kan 
van meerwaarde zijn bij het maken van (prestatie)afspraken of het realiseren van nieuwbouwwoningen. 
 
Fondsvorming tussen corporaties en beleggers kan van toegevoegde waarde zijn voor het spectrum aan 
instrumenten ter oplossing van een deel van de problematiek op de woningmarkt. Hoewel het geen panacee is, 
kan fondsvorming eraan bijdragen dat beide actoren hun doelstellingen kunnen realiseren. Corporaties kunnen 
hun vermogen gedeeltelijk liquide maken en zo middelen vrijmaken om te investeren in gereguleerde huur-
woningen. Beleggers kunnen investeringen in woningen en zo voldoen aan de wensen van hun klanten. 
Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat fondsvorming als instrument de kans moet 
krijgen om in daadwerkelijk geïmplementeerd te worden. Een pilot kan aantonen of een woningfonds 
bestaansrecht heeft, meer hierover in de volgende paragraaf. 
 
In dit onderzoek is aan de hand van het IAD framework van Elinor Ostrom de samenwerking tussen corporaties 
en beleggers in de vorm van fondsvorming verkend. Door middel van een gedachte-experiment en 
gamesimulaties is het opzetten van een woningfonds door corporaties en beleggers verkend. De onderzoeks-
resultaten geven inzicht in de vorm die een woningfonds kan aannemen en de randvoorwaarden die nodig zijn 
om fondsvorming te mogelijk te maken. Daarnaast was in het verlengde hiervan het doel van dit onderzoek om 
inzicht te krijgen in de barrières die zich kunnen voordoen en hoe deze geslecht kunnen worden. 
In figuur 7.1 worden de conclusies van het gedachte-experiment en beide gamesimulaties uiteengezet. Deze 
conclusies zijn net in de voorgaande hoofdstukken onderverdeeld aan de hand van de zeven gebruiksregels die 
in het IAD framework van Elinor Ostrom centraal staan, meer hierover in paragraaf 3.2. 
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Figuur 7.1: Conclusies onderzoek 

Regels Gedachte-experiment Gamesimulatie I Gamesimulatie II 
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Een onafhankelijke partij, die als 
bemiddelaar kan optreden, versoepelt 
inderdaad het proces om tot 
fondsvorming te komen. Daarnaast is 
het van belang dat alleen partijen 
betrokken worden die voor het fonds 
van toegevoegde waarde zijn. 
Corporaties zijn dit wanneer zij 
voldoende voor het fonds interessante 
woningen in bezit hebben. Beleggers 
hebben een meerwaarde wanneer zij 
voldoende financierings- en 
woningallocatiemogelijkheden hebben. 
Toe- en uittreding kan door middel van 
aandelen worden georganiseerd. 

De rol van bemiddelaar wordt door de 
deelnemers als toegevoegde waarde 
beschouwd. Zowel de corporatie als de 
belegger kunnen iets voor elkaar 
betekenen. De deelnemers willen voor 
een langere termijn betrokken blijven. 
De belegger wil de meerderheid van de 
aandelen in handen krijgen. 
Afwijkend is dat de corporatie vindt dat 
ook de gemeente een rol moet spelen in 
de onderhandelingen om te komen tot 
fondsvorming. 

De aanwezigheid van een 
onafhankelijke partij wordt als positief 
ervaren. De portefeuille heeft bij 
voorkeur een omvang van 5.000 tot 
8.000 woningen. De belegger wil geen 
gemengd bezit (DAEB en niet-DAEB) en 
bovendien alleen woningen op een 
slechte locatie als er sprake is van 
waardestijging. Ook wil de belegger de 
meerderheid van de aandelen (51%).  
Afwijkend is dat de corporatie alleen 
niet-DAEB woningen wil verkopen. 
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Corporaties en beleggers zullen meer op 
één lijn moeten komen om 
fondsvorming te kunnen realiseren. 
Hierbij is het voornamelijk van belang 
om de cultuurverschillen opzij te zetten 
en overeenstemming te bereiken over: 
de doelstellingen, de wijze waarop het 
fonds beheerd wordt en tegen welke 
waarde er een portefeuille ingebracht 
wordt. Wanneer er bij beide partijen 
sprake is van noodzaak, heeft 
fondsvorming een grotere kans van 
slagen. 

Beide partijen hebben tegengestelde 
wensen bij de keuze voor de woningen. 
De cultuurverschillen komen goed naar 
voren, het blijkt moeilijk om beide 
partijen dichter bij elkaar te brengen. Er 
is bij beide partijen een noodzaak om 
fondsvorming aan te gaan, wat bijdraagt 
aan de kans van slagen. 
Afwijkend is dat de belegger niet alleen 
een voorkeur heeft voor woningen van 
minimaal 143 punten volgens het 
woningwaarderingsstelsel. 

De kenmerken van de portefeuille 
leveren veel discussie op. Hoewel de 
corporatie openstaat voor 
fondsvorming, is de heersende cultuur 
in zekere mate beperkend. Doordat er 
bij de corporatie sprake is van een 
liquiditeitstekort en er bij de belegger 
druk is om te investeren, is er een 
noodzaak om fondsvorming aan te 
gaan.  
Afwijkend is dat de belegger ook 
woningen met minder dan 143 punten 
wil om het fonds haalbaar te maken. 
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Beide partijen zijn inderdaad gebonden 
aan de afspraken die zij op het gebied 
van woningverdeling of -allocatie 
hebben gemaakt. Ze dienen deze te 
herzien wanneer ze niet in 
overeenstemming zijn met 
fondsvorming. Daarnaast speelt de wet- 
en regelgeving momenteel een 
belangrijke, en beperkende, rol bij het 
opzetten van een woningfonds.  

De corporatie geeft aan dat zij 
afspraken met gemeenten heeft waar zij 
zich aan dient te houden. Beide partijen 
moeten bij het realiseren van een fonds 
rekening houden met de vigerende wet- 
en regelgeving. 
Afwijkend is dat de corporatie niet 
ingaat op het scheiden van DAEB en 
niet-DAEB activiteiten. 

De corporatie wil geliberaliseerde 
woningen inbrengen, omdat hierover 
geen afspraken met gemeenten zijn 
gemaakt. Beide partijen willen een 
transparant en financieel gezond fonds 
dat voldoet aan de vigerende wet- en 
regelgeving. 
Afwijkend is dat het scheiden van DEAB 
en niet-DAEB activiteiten niet ter tafel 
komt. 
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Het wordt bevestigd dat het essentieel 
is dat de in te brengen woningen extern 
getaxeerd worden, om consensus te 
bereiken over de marktwaarde. Daarbij 
moeten de deelnemers ook inzicht 
krijgen in de (in)directe 
rendementseisen die gesteld worden. Er 
is overigens geen vergaand inzicht nodig 
in elkaars cijfers en organisatie, enkel in 
de onderdelen die van belang zijn voor 
fondsvorming. 

De potentiële portefeuille moet extern 
worden getaxeerd, om de marktwaarde 
te kunnen bepalen. Beide partijen 
bereiken overeenstemming over het 
gewenste rendement (7,3%). De 
belegger heeft enkel inzicht nodig in de 
kenmerken van de portefeuille die 
ingebracht wordt.  
Afwijkend is dat het indirecte 
rendement als minder belangrijk wordt 
bestempeld. 

Beide partijen willen dat de in te 
brengen portefeuille extern wordt 
getaxeerd. Bovendien wil de belegger 
weten of de huur marktconform is.  Er 
wordt nog geen akkoord gesloten over 
het te behalen rendement. Vergaand 
inzicht in elkaars organisatie is niet 
noodzakelijk. 
Afwijkend is dat de corporatie ervan uit 
gaat dat zij de woningen marktconform 
exploiteert. 
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De deelnemers kunnen invloed 
uitoefenen op de ‘terms & conditions’ 
waaronder de samenwerking wordt 
aangegaan. Daarnaast hebben ze als 
aandeelhouder eveneens invloed op de 
besluiten die door het fonds worden 
genomen. De verwachting is dat beide 
partijen het moeilijk vinden om 
mandaat aan het fonds over te dragen. 

De corporatie wil het asset- en property 
management behouden, terwijl de 
belegger dit door een externe partij wil 
laten doen. Beide deelnemers oefenen 
invloed uit door te onderhandelen over 
de ‘terms & conditions’.  
Afwijkend is dat beide partijen geen 
moeite hebben om mandaat aan het 
fonds over te dragen. 

De corporatie wil het property 
management behouden, om de eigen 
organisatie scherper te krijgen. De 
belegger wil dit echter openbaar laten 
aanbesteden, maar wil wel het asset 
management behouden. Beide partijen 
vinden het moeilijk om mandaat aan 
het fonds te geven. 
Afwijkend is dat de corporatie weinig 
moeite heeft om het vastgoed 
gedeeltelijk uit handen te geven. 
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De primaire doelstelling van het fonds is 
inderdaad om voldoende (in)direct 
rendement te behalen. De corporaties 
en beleggers moeten een akkoord 
bereiken over het inbrengen van 
vreemd en eigen vermogen, de 
verdeling van aandelen en de kosten en 
opbrengsten van het fonds. 

 

De verdeling van liquiditeiten versus 
aandelen is een belangrijk onderwerp, 
hier wordt geen overeenstemming over 
bereikt. De belegger wil de woningen 
tegen 80% van de marktwaarde 
overnemen. Er is volgens de belegger 
leverage (vreemd vermogen) nodig, er 
wordt geen percentage genoemd. 
Afwijkend is dat er ruimte wordt 
gevonden voor investeringen in de 
directe omgeving. 

De belegger wil een effectief 
rendement van 7%. De corporatie wil 
50% aandelen en 50% liquiditeiten, om  
te kunnen voldoen aan het liquiditeits-
tekort. De corporatie wil een hoger 
bedrag hebben voor de woningen dan 
de belegger wil betalen. 
Afwijkend is dat de corporatie het geen 
probleem vindt dat de belegger een 
meerderheidsbelang heeft.  
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Het wordt bevestigd dat het evident is 
om een overeenkomst te bereiken over 
de strategie van het fonds en 
indicatoren waaraan belang moet 
worden gehecht. Om het proces soepel 
en snel te laten verlopen zijn personen 
met volmacht nodig. 

Er wordt een overeenkomst bereikt 
over de strategie van het fonds. De 
belegger wil binnen één jaar een 
substantieel fonds opzetten, hier kan de 
corporatie zich in vinden. 
Afwijkend is dat de belegger vrijwel 
enkel naar financiële indicatoren kijkt, 
slechts beperkt naar de 
maatschappelijke invulling. 

Beide partijen hebben bij fondsvorming 
hetzelfde doel voor ogen: het behalen 
van rendement. Zowel de corporatie als 
de belegger wil op korte termijn tot een 
fonds komen. 
Afwijkend is dat de corporatie geen 
rekening houdt met uitponden, de 
belegger wel. 

 
Naar aanleiding van het bovenstaande overzicht kan geconcludeerd worden dat de resultaten van het 
gedachte-experiment en beide gamesimulaties in hoge mate overeenkomen. Ook de uitkomsten van de 
interviews die na afloop van beide simulaties zijn gehouden bevestigde de uitkomsten. 
Voorgaande betekent dat de onderzoeksresultaten van de verschillende methoden onderling onafhankelijk 
zijn, wat de geloofwaardigheid van het onderzoek ten goede komt. 
 
In dit onderzoek is aan de hand van de gebruiksregels uit het IAD framework naar het proces van samen-
werking tussen corporaties en beleggers gekeken. De nadruk lag op de vraag hoe de participerende actoren 
besluiten namen om een gemeenschappelijk resultaat te bereiken, om in hun individuele doelstelling te 
voorzien. Hierbij was onder andere de hoeveelheid controle en informatie die zij hebben van groot belang. Het 
IAD framework vormde de basis, door de aan de hand van een drietal externe variabelen een analyse te maken 
van een potentiële actiesituatie.  

7.2 Maatschappelijke aanbevelingen 

Naar aanleiding van het verrichte onderzoek worden in deze paragraaf aanbevelingen gedaan om fonds-
vorming daadwerkelijk tot stand te laten komen. Hierin komt de maatschappelijke relevantie van het 
onderzoek aan het licht. 
 
Fondsvorming kan een interessant instrument zijn om de padafhankelijkheid bij corporaties en beleggers te 
doorbreken. Er zijn echter nog verschillende barrières waar men tegenaan loopt bij het opzetten van 
fondsvorming. Deze zijn ook de reden waarom het er tot op heden niet van is gekomen. 
 
Wanneer naar fondsvorming gekeken wordt, is het verstandig om onderscheid te maken tussen een macro- en 
microniveau. Op macroniveau is er in Nederland een groot aantal woningen dat geliberaliseerd kan worden. Er 
is momenteel onvoldoende inzicht hoeveel woningen er zijn die meer dan 143 punten hebben en bovendien 
ook nog interessant zijn voor beleggers.  
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Zo is een complex pas interessant wanneer vrijwel alle woningen geliberaliseerd zijn of geliberaliseerd kunnen 
worden. In het verlengde hiervan valt aan te bevelen dat een inschatting gemaakt wordt van de marktwaarde 
van deze woningen, zodat kan worden beoordeeld om wat voor bedragen het gaat. De volgende stap is dat 
uitgezocht moet worden of er vanuit beleggers interesse en financiering beschikbaar is om deze woningen naar 
een fonds over te hevelen. 
Op microniveau kan gekeken waar en met welke partijen fondsvorming gerealiseerd kan worden. Kees de Boo 
is hier met het actieteam ‘gemengd woningfonds’ al geruime tijd mee bezig. Er wordt door dit actieteam een 
pilot opgezet in de Randstad. Dit een logische keuze, aangezien de druk op de woningmarkt hier hoog is en er 
hier relatief veel woningen zijn met minimaal 143 punten. Wanneer de pilot daadwerkelijk gerealiseerd is, 
kunnen hier lessen uit getrokken worden. Op basis hiervan kan bepaald worden of fondsvorming als 
instrument bestaansrecht heeft. 
 
Er is casuïstiek nodig om dieper op fondsvorming in te gaan en om de gevolgen ervan te kunnen analyseren. 
Hieraan kunnen pilots dus bijdragen. Deze kunnen de aanzet vormen om de lastig te realiseren transitie in te 
zetten. Het is naar verwachting namelijk moeilijk om de padafhankelijk te doorbreken. 
Wanneer pilots worden gevormd, kunnen de actiesituaties ook in de realiteit geanalyseerd worden. Vervolgens 
kunnen dan ook de interacties en uitkomsten geëvalueerd worden. Hierbij kan de afweging worden gemaakt of 
fondsvorming: legitiem, duurzaam of efficiënt is (McGinnis, 2011; Ostrom, 2011). 
Wanneer blijkt dat fondsvorming kansrijk is, kan gedacht worden aan het opzetten van een kenniscentrum over 
fondsvorming. Dit is in het verleden ook gedaan bij publiek-private samenwerking (PPS), die momenteel 
gemeengoed is geworden. 
 
Daarbij kan ook gedacht worden aan het ontwikkelen van een gestandaardiseerde samenwerkings-
overeenkomst voor fondsvorming, met voldoende flexibiliteit voor maatwerk. Een voorbeeld hiervan is het 
Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM), dat gehanteerd wordt bij PPS. Dit standaardcontract is 
door de Rijksoverheid opgesteld en wordt bij aanbestedingen van projecten gehanteerd (PIANOo, n.d.). 
Vergelijkbaar met het DBFM kan ook voor fondsvorming een standaardovereenkomst worden opgezet, 
mogelijk gefaciliteerd door de Rijksoverheid. Ook kunnen belangenorganisaties als Aedes en IVBN hierin een rol 
spelen, om het belang van fondsvorming te onderstrepen en drempel te verlagen. Om tot resultaten te komen 
zijn in ieder geval bestuurders met lef nodig. 
 
Het is daarnaast van belang dat de randvoorwaarden zo zijn dat fondsvorming gestimuleerd wordt. Hier schuilt 
een belangrijke rol voor de politiek, die de vigerende wet- en regelgeving kan versoepelen of aanpassen. 
Hierbij kan gedacht worden aan de circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02, die sinds 1 oktober 
2013 van kracht is. Deze circulaire is ten opzichte van de vorige versie weliswaar een stap vooruit maar wordt 
nog steeds als te complex ervaren. Wanneer fondsvorming juridisch gezien aantrekkelijk wordt gemaakt, is de 
kans groter dat het (op grote schaal) wordt geïmplementeerd.  
In het verlengde hiervan kan ook gedacht worden aan het afschaffen of minimaliseren van de overdrachts-
belasting bij de verkoop van woningen aan een fonds. Hiermee worden de transactiekosten verlaagd, wat 
partijen eerder zal bewegen om tot fondsvorming over te gaan. Aangezien het niet realistisch is dat er 
subsidieregelingen komen, is dit een goed alternatief om fondsvorming te bevorderen. 
 
Een andere voorwaarde die vanuit de politiek gerealiseerd kan worden is eenduidigheid over toekomstig 
beleid. Door de huidige onduidelijkheid over de plannen van het kabinet zijn veel corporaties en beleggers 
terughoudend om (grootschalige) investeringen te doen. Hierdoor zit de woningmarkt als het ware op slot.  
Zo dragen discussies als: het administratief al dan niet juridisch scheiden van DAEB en niet-DAEB activiteiten, 
de hoogte en de looptijd van de verhuurdersheffing, het verhogen van de inkomensgrens voor gereguleerde 
huurwoningen, het aanpassen van het woningwaarderingsstelsel en het wel of niet mogen bouwen van 
geliberaliseerde woningen door corporaties niet bij aan de investeringsbereidheid van corporaties en 
beleggers. Beide partijen hebben behoefte aan eenduidigheid. De twijfel die heerst, zorgt er voor dat men niet 
uit het dal kan klimmen. 

 

Om fondsvorming mogelijk te maken zullen zowel corporaties als beleggers in zekere zin concessies moeten 
doen, waarbij corporaties naar verwachting het meeste moeten toegeven. Door de bank genomen zullen ze 
moeten afboeken op de waarde van de woningen, indien ze op marktwaarde gewaardeerd zijn.  
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Als ze dat wel doen is echter ook de kans aanwezig dat ze moeten afwaarderen. Een toekomstig woningfonds 
zal namelijk een hoger rendement eisen dan corporaties als doelstelling hebben. Om dit hogere rendement te 
behalen moeten de woningen in dat geval tegen een lagere waarde aangekocht worden. 

 

De lange termijn betrokkenheid van beide partijen is een belangrijke voorwaarde voor fondsvorming. Uiteraard 
kunnen de deelnemers bij het opzetten van het fonds duidelijke afspraken maken in de vorm van de terms & 
conditions. Daarnaast is de betrokkenheid gegarandeerd door te kiezen voor een aandelenstructuur. Hiermee 
kunnen de corporaties ook waarborgen dat de huurders ‘beschermd’ blijven tegen bijvoorbeeld het oneven-
redig verhogen van de huur en slecht onderhoud. 
 
Het is tevens zinvol om te kijken naar de potentiële rol van particuliere beleggers. Zij stellen namelijk in 
vergelijking tot institutionele beleggers in veel gevallen minder strenge eisen aan de portefeuille en het 
rendement. Door hier naar te kijken kan fondsvorming ook interessant worden voor minder sterke woning-
marktgebieden en relatief ouder bezit. 
Daarnaast kunnen buitenlandse beleggers ook een interessante partij zijn wanneer het gaat om financiering. 
Uit verschillende studies (Capital Value, 2013; Ernst & Young, 2014) blijkt dat de Nederlandse woningmarkt 
interessant is voor buitenlandse beleggers en dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te investeren. 
Daarbij kan mogelijk ook nieuwbouw een rol gaan spelen bij fondsvorming, om te zorgen voor aanwas van 
nieuw bezit. Hierdoor kan fondsvorming ook bijdragen aan het uitbouwen van de voorraad geliberaliseerde 
huurwoningen. 
 
In veel woningmarktgebieden zijn vooral de geliberaliseerde huurwoningen met een huur tot grofweg € 900 
van belang om voldoende doorstroming mogelijk te maken. Fondsvorming kan eraan bijdragen dat corporatie-
woningen, waarvan de huur gezien het aantal punten van het woningwaarderingsstelsel (minimaal 143) niet 
markconform is, geliberaliseerd worden. Hierdoor wordt een groter middensegment gecreëerd. Langs deze 
weg kan fondsvorming bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt, aangezien er steeds meer 
doelgroepen zijn waarvoor een geliberaliseerde huurwoning de meest realistische keuze is als vervolgstap. 
 
Een belangrijke kanttekening die ten slotte geplaatst moet worden is de vraag of het wel verstandig is om, nu 
de waarde van vastgoed zo ver is gedaald, woningen te verkopen en te ‘ruilen’ tegen aandelen waarvan het 
dividend niet gegarandeerd is. Het kan verstandiger zijn om te wachten totdat de (woning)markt verder is 
aangetrokken. 

7.3 Wetenschappelijke aanbevelingen 

In dit onderzoek is het IAD framework gehanteerd als theoretisch kader. Dit raamwerk leverde toereikende 
aanknopingspunten om de dynamiek in de percepties, interacties en handelingen van corporaties en beleggers 
te kunnen analyseren. Doordat het IAD framework zich deels baseert op de rational choice theory wordt de 
realiteit vereenvoudigd. Er wordt vanuit gegaan dat actoren handelen op basis van rationaliteit. Mede hierdoor 
viel het IAD framework goed te combineren met gamesimulaties, aangezien deze ook uitgaan van een 
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. 
Gedurende het proces zijn echter ook enkele aandachtspunten naar voren gekomen. Deze kunnen bijdragen 
aan een verdere ontwikkeling van het raamwerk.  
 
Het IAD framework heeft een brede focus, waardoor het niet als raamwerk kan dienen om een eenvoudige 
analyse te maken van interactiepatronen. McGinnis (2011) zegt hierover het volgende: “Although designed as a 
tool to simplify the analytical task confronting anyone trying to understand institutions in their full complexity, 
over time this framework itself has become quite complicated” (McGinnis, 2011, p. 169). Het doel van het 
onderzoek was om de (inter)acties van de betrokken actoren te analyseren. Hiervoor was het kader in hoge 
mate toepasbaar. De aanbeveling in dit kader is om bij het hanteren van het IAD framework te kiezen voor een 
duidelijk afgebakende actiesituatie. Anders is de kans aanwezig dat het onderzoek te breed wordt ingestoken. 
 
De ruimtelijke financiële omgeving, die in dit onderzoek centraal stond, was echter complexer dan de actie-
situaties die onder meer door Ostrom (2005; 2007) worden beschreven. Hierdoor konden de instituties aan de 
hand van het raamwerk niet in hun volledige complexiteit geanalyseerd worden. Deze complexiteit valt echter 
ook niet één op één te vertalen naar een institutioneel kader.  
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Het is raadzaam om verschillende soorten institutionele kaders te scheppen die ondersteunend kunnen zijn aan 
de theorie. Dit kan bijdragen aan het realiseren van een bruikbare analyse. 
 
Daarnaast kunnen door middel van het IAD framework instituties worden geanalyseerd. Slechts in beperkte 
mate wordt een heldere verklaring gegeven voor de ontwikkeling ervan. Deze verklaring moet worden gezocht 
in de externe variabelen, welke onder meer door Ostrom (2007; 2011) en McGinnis (2011) beknopt 
gedefinieerd worden. In het kader van dit onderzoek zijn deze variabelen uitvoeriger geformuleerd, waardoor 
een groter inzicht is verkregen in de ontwikkeling van de instituties. 

7.4 Reflectie 

In deze laatste paragraaf wordt op het onderzoek gereflecteerd. Hierbij wordt zowel naar de theoretische als 
methodische aspecten van het onderzoek gekeken. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de resultaten van 
het onderzoek en de beperkingen ervan. Tot slot worden in paragraaf 7.4.1 suggesties gedaan voor verder 
onderzoek en interventies. 
 
In het gedachte-experiment zijn enkele basisaannames opgesteld, welke eveneens in de gamesimulaties zijn 
meegenomen. Gedurende het onderzoek zijn deze basisaannames niet ter discussie gesteld, maar ze zijn 
uiteraard van invloed geweest op de uitkomsten van het onderzoek. Hieronder wordt deze invloed toegelicht: 

 
- De eerste aanname was dat de crisis voorbij is en dat er economische herstel waarneembaar is. 

Hierdoor hebben corporaties en beleggers voldoende vertrouwen om te investeren. Deze aanname 
heeft uiteraard een grote invloed op de investeringsbereidheid van beide actoren. Wanneer sprake is 
van een crisis worden investeringen vaak uitgesteld. De eerste tekenen van economisch herstel zijn 
echter zichtbaar, waardoor het te verwachten is dat we uit de crisis geraken. 

- Daarnaast is de aanname gedaan dat de overheid fondsvorming wil stimuleren door de wet- en 
regelgeving aan te passen of te versoepelen. Gezien de betrokkenheid van het ministerie van BZK bij 
het actieteam ‘gemengd woningfonds’ is te verwachten dat de overheid open staat voor fonds-
vorming. Het is uiteraard wel de vraag of bijvoorbeeld de circulaire verkoop corporatiewoningen 
wordt aangepast of dat de overdrachtsbelasting in geval van fondsvorming wordt verlaagd of zelfs 
vrijgesteld. 

- Een andere aanname was dat de overheid wil stimuleren dat corporaties DAEB en niet-DAEB 
activiteiten juridisch scheiden, terwijl ze dat momenteel ook administratief mogen doen. Door deze 
aanname wordt fondsvorming gestimuleerd, aangezien corporaties hun geliberaliseerde huur-
woningen dan naar een andere juridische entiteit moeten overhevelen. De invloed van deze aanname 
is naar verwachting groot, aangezien het niet aannemelijk is dat deze op korte termijn realiteit wordt. 
Pilotvorming kan uitwijzen of corporaties ondanks de administratieve scheiding openstaan voor 
fondsvorming. 

- Tot slot was de aanname dat er een zekere noodzaak is bij zowel corporaties als beleggers om 
fondsvorming aan te gaan. Gedurende het onderzoek is naar voren gekomen dat deze noodzaak een 
belangrijke voorwaarde is voor beide partijen om een woningfonds op te zetten. Momenteel is er 
daadwerkelijk sprake van een liquiditeitstekort bij corporaties en een gebrek aan mogelijkheden om te 
investeren bij beleggers, waardoor deze aanname realistisch is.  
Wanneer corporaties echter geen liquiditeitstekort hebben, zal er een andere situatie ontstaan. Ze 
hebben in dat geval geen institutionele belegger nodig en zouden eventueel enkel samen met een 
fondsbeheerder een woningfonds kunnen opzetten. Indien beleggers voldoende mogelijkheden 
hebben om in nieuwbouw te investeren, ontstaat ook een andere situatie. Ze hebben dan naar 
verwachting in mindere mate interesse in de bestaande voorraad, en dus fondsvorming. 

 
De keuze voor een gedachte-experiment in combinatie met gamesimulaties ligt deels aan het feit dat het fonds 
dat in dit onderzoek centraal staat een nieuw concept is. Daarbij heb ik gedurende de master Planologie kennis 
gemaakt met het proefschrift van Esther Geuting waarin zij ook beide onderzoeksmethoden combineert. 
Aangezien zij ook mijn masterthesis heeft begeleid bij Stec Groep, was dat een extra motivering om te kiezen 
voor deze onderzoeksmethoden. Ook mijn gesprekken met Erwin van der Krabben in het kader van mijn 
masterthesis hebben me gemotiveerd om voor een gedachte-experiment in combinatie met gamesimulaties te 
kiezen.  
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Achteraf gezien ben ik content met de keuze voor deze onderzoeksmethoden. Ten eerste omdat het hanteren 
van zowel een gedachte-experiment als gamesimulaties een verrijking is geweest voor mijn ontwikkeling als 
academicus. Beide onderzoeksmethoden vergden veel mentale arbeid, wat heeft bijgedragen aan mijn 
kundigheid als onderzoeker. 
Ten tweede omdat ik in hoge mate positieve feedback heb gekregen op mijn onderzoek en omdat ik met 
enthousiasme aan mijn onderzoek heb gewerkt. Dit ondanks dat het onderzoek arbeidsintensiever is geweest 
dan wanneer ik bijvoorbeeld voor casestudies had gekozen. Deze intensiviteit kwam onder meer doordat er 
geen eenduidige manier is om een gedachte-experiment en gamesimulaties op te zetten en uit te voeren. 
Ten derde omdat gedachte-experimenten en gamesimulaties een bruikbare manier zijn om ex ante analyses uit 
te voeren. Door middel van deze onderzoeksmethoden kan aanvullend inzicht worden verkregen in allerlei 
planologische vraagstukken, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten of beleid. Hierbij 
is het van belang dat deze methoden op grote schaal worden toegepast, om de uitkomsten te kunnen 
optimaliseren. De Sectie Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit is hier al volop mee bezig. 
 
Het doel van de gamesimulatie was om de deelnemers een woningfonds te laten oprichten. Daarnaast in beeld 
te brengen welke barrières er zijn wanneer partijen met elkaar onderhandelen en hoe deze geslecht kunnen 
worden. Hierbij is gedurende de game bewust niet gedetailleerd ingegaan op de onderliggende cijfers, 
aangezien de nadruk lag op de interacties tussen actoren.  
Achteraf kan ik vaststellen dat gamesimulaties een erg interessante en nuttige onderzoeksmethode zijn om 
deze potentiële samenwerkingsvorm in beeld te brengen. Het was praktisch dat de rollen van de verschillende 
deelnemers goed waren afgebakend, aangezien ze op die manier een goede indruk hadden wat er van hun 
werd verwacht. Hierdoor waren de resultaten goed bruikbaar. Daarbij heb ik veel complimenten gekregen over 
de fictieve game en de voorpagina, zie bijlage 2. De deelnemers kregen deze voorpagina de dag voorafgaand 
aan de gamesimulatie toegestuurd, alsmede een korte toelichting op hun rol. Hierdoor konden de deelnemers 
goed in hun rol kruipen en zagen ze hun fictieve functie en de casus in de game los van de realiteit. Hoewel de 
omschrijving van de rol en de casus zo duidelijk mogelijk waren geformuleerd, waren er toch nog onderdelen 
die ‘scherper’ neergezet konden worden. Hieruit valt te concluderen dat de informatie die deelnemers 
meekrijgen maar op één manier geïnterpreteerd moet kunnen worden, om onduidelijkheden te voorkomen. 
Het valt aan te raden om te kiezen voor zo min mogelijk verschillende onderdelen, eenvoud moet hierbij 
voorop staan. 
 
Bij beide gamesimulaties was er ruimte voor een evaluatie, waarin een aantal nuttige aandachtspunten naar 
voren zijn gekomen: 
 
Na afloop van de eerste gamesimulatie was de aanbeveling dat er geen onderscheid tussen beide rondes 
gemaakt moet worden. De tweede ronde moest aansluiten op de eerste. Omdat deze overgang niet vloeiend 
liep, is ervoor gekozen om de tweede gamesimulatie anders aan te pakken. Tijdens deze gamesimulatie sloot 
de tweede ronde direct aan op de eerste. 
In de tweede gamesimulatie kwam de tweede ronde echter ook niet goed over, aangezien de deelnemers 
vonden dat ze meer cijfermateriaal nodig hadden om een portefeuille samen te stellen. De onderhandelingen 
in de eerste ronde gingen daarnaast sneller dan gepland, aangezien over veel zaken in een kort tijdbestek een 
overeenkomst werd gesloten. Achteraf gezien had meer ‘reserves’ kunnen inbouwen, zodat de deelnemers 
over aanvullende zaken konden onderhandelen. 
 
De deelnemers hadden bovendien meer cijfermateriaal gewild om bandbreedtes te kunnen aangeven en om 
bepaalde onderdelen beter te kunnen onderbouwen. In de evaluatie van de tweede gamesimulatie gaven de 
deelnemers aan dat met meer cijfers de onderhandelingen naar een hoger niveau getild konden worden en dat 
op deze manier in hogere mate de pijnpunten naar voren zouden komen. 
 
Achteraf gezien had ik meer cijfers kunnen opnemen in de gamesimulatie, mede omdat de deelnemers het 
agendapunt over de portefeuille verreweg het meest interessant vonden. Voorafgaand aan de gamesimulaties 
heb ik echter juist de keuze gemaakt om hier niet diep op in te gaan. De reden hiervoor was, dat ik verwachtte 
dat hier te veel tijd aan besteed zou worden. Mijn voorspelling is uitgekomen, ondanks het feit dat ik het 
gedeeltelijk heb kunnen ondervangen door het punt als laatste op de agenda te zetten.  
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Omdat de cijfers beperkt waren en het agendapunt als laatste werd behandeld, is er uiteindelijk niet 
onevenredig veel tijd aan besteed. Dat was ook de bedoeling, aangezien de portefeuille slechts één van de 
onderdelen was die in de game centraal stonden. 
Wanneer de gamesimulaties voornamelijk als doel zouden hebben om een portefeuille samen te stellen en te 
onderhandelen over de prijs van het vastgoed, hadden computersimulaties zoals deze in het NSM decision lab 
worden uitgevoerd een uitkomst kunnen bieden. Gezien de complexiteit van de onderhandelingen waren 
computersimulaties in het geval van dit onderzoek niet praktisch. 
 
Daarnaast valt aan te raden om gedurende de game voldoende overlegmomenten in te bouwen zodat de 
deelnemers opnieuw met elkaar in overleg kunnen gaan. Dit is zinvol wanneer discussies dreigen vast te lopen. 
Aan de andere kant moeten bepaalde discussies ook tijdig worden beëindigd, wanneer onnodig te diep op een 
onderwerp wordt ingegaan of men een andere richting dreigt op te gaan. In deze zin was de keuze voor een 
gespreksleider/bemiddelaar verstandig, aangezien hierdoor de tijd werd bewaakt. 
 
Wanneer gedurende de game meer tijd beschikbaar is of meerdere gamesimulaties kunnen worden 
uitgevoerd, is het interessant om de deelnemers van rol te laten wisselen. Indien ze een rol spelen die ze in de 
werkelijkheid niet hebben, krijgen de deelnemers mogelijk een beter inzicht in elkaars organisatie en de 
afwegingen die moeten worden gemaakt. Dit inzicht kan bevorderlijk zijn voor het realiseren van een fonds. 
 
De resultaten van een gamesimulatie zijn ten eerste afhankelijk van de game zelf en ten tweede ook in hoge 
mate van de deelnemers. De deelnemers hebben een grote invloed, bijvoorbeeld wanneer zij hun rol niet 
serieus nemen of onnatuurlijke besluiten nemen. Daarnaast is het belangrijk dat zij zich open kunnen stellen 
voor de wijzigingen die in de game aan de orde worden gesteld. Dit betekent dat de generaliseerbaarheid van 
het onderzoek in het gedrang kan komen wanneer het handelen van de deelnemers niet met de werkelijkheid 
overeenkomt. Aan de andere kant is moeilijk vast te stellen hoe een rol moet worden ingevuld, aangezien ook 
in de realiteit onverwachte besluiten kunnen worden genomen. 
Gedurende de twee gamesimulaties die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden namen de deelnemers 
hun rol serieus en stonden ze open voor wijzigingen die in de game centraal stonden. 
 
Doordat door middel van een gedachte-experiment en gamesimulaties een ex ante analyse is uitgevoerd over 
het opzetten van een woningfonds, blijven de resultaten inschattingen over de effecten van fondsvorming. 
Aangezien het opzetten van een woningfonds niet daadwerkelijk in de praktijk getoetst kan worden, is de 
hardheid van de resultaten enigszins beperkt (Geuting, 2011). In deze zin blijft ook het resultaat uit een 
gamesimulatie in zekere mate gelimiteerd, aangezien niet alle elementen uit de werkelijkheid erin gevangen 
kunnen worden. Vandaar dat er basisaannames zijn gedaan. De deelnemers nemen in de realiteit niet precies 
dezelfde besluiten als in de gamesimulatie. Desondanks is door middel van deze onderzoeksmethode inzicht 
verkregen in de rationele keuzes van de deelnemers, waarmee is voldaan aan de doelstelling.  
De generaliseerbaarheid van de conclusies had vergroot kunnen worden door meer dan twee gamesimulaties 
te houden. Het onderzoek betreft echter een verkenning van fondsvorming. De onderzoeksresultaten zijn 
daarvoor voldoende. 

7.4.1 Vervolgonderzoek 

In eerdere hoofdstukken is op verschillende onderdelen reeds een aanzet gegeven voor vervolgonderzoek. In 
deze deelparagraaf wordt hier nogmaals kort bij stilgestaan. 
 
Allereerst is het interessant om te onderzoeken hoe fondsvorming succesvol geïmplementeerd kan worden, bij 
voorkeur aan de hand van pilots. Op basis hiervan kan daadwerkelijk geconcludeerd worden of fondsvorming 
van toegevoegde waarde is voor de woningmarkt. Indien pilotvorming succesvol is resulteert dit niet alleen in 
kennis, maar ook in een transitie. Hierdoor vormt dit onderzoek ook een aanzet voor een interventie. 
Daarnaast kan de potentiële rol van particuliere beleggers en de mogelijke financiële bijdrage van buitenlandse 
institutionele beleggers het onderwerp van vervolgonderzoek zijn. 
Ook het analyseren van mogelijk vergelijkbare fondsen in andere (woning)markten of het implementeren van 
het fonds dat in dit onderzoek centraal staat in het buitenland is het onderzoeken waard. 
Tot slot is een interessante vraag, die door middel van vervolgonderzoek beantwoord kan worden: Welke 
gevolgen heeft fondsvorming voor het geheel aan instituties en actoren op de woningmarkt?  
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Bijlage 1 Interviewguide 

 

Introductie 
1) In welke zin ziet u een woningfonds als een toegevoegde waarde voor de Nederlandse woningmarkt? 

2) Zijn corporaties en beleggers, met het oog op de toekomst, de juiste actoren die een samenwerking aan 

moeten gaan? 

3) Welke problemen kan een woningfonds oplossen (doorstroming, scheefwonen, stagnerende nieuwbouw)? 

Corporatie 
4) In welke mate denkt u dat corporaties er open voor staan, wat voor corporaties staan er wel voor open en 

welke niet? 

5) Wat is de toegevoegde van een woningfonds voor een corporatie, waarom is het interessant (eigen 

vermogen vrijmaken, marktgerichte handelswijze, splitsing DAEB en niet-DAEB, efficiëntie)? 

6) Welke doelstellingen kunnen corporaties erop nahouden bij een samenwerking (implementeren 

portfoliokeuzes, investeringspartners zoeken, vastgoedrendement verbeteren, vermogen liquide maken)? 

7) Staan corporaties open voor een bedrijfsmodel dat meer gericht is op rendement, moet er in dat geval veel 

veranderen? 

Belegger 
8) In welke mate denkt u dat beleggers er open voor staan, wat voor beleggers staan er wel voor open en 

welke niet? 

9) Wat is de toegevoegde van een woningfonds voor een belegger, waarom is het interessant? 

10) Welke doelstellingen kunnen beleggers erop nahouden bij een samenwerking? 

11) Staan beleggers open voor een bedrijfsmodel dat meer gericht is op een maatschappelijke doelstelling, 

moet er in dat geval veel veranderen? 

Woningfonds 
12) Welke vorm moet een woningfonds hebben (BV/VOF, stakeholders, nieuwbouw/bestaande bouw, 

gereguleerde huur/geliberaliseerde huur, koop/huur, aandelen, asset- en property management)? 

Theoretisch kader 
13) Hoe moet het aantal deelnemers worden vastgelegd, welke middelen zij inzetten en de wijze en 

voorwaarden van toe- en uittreden? 

14) Welke positie moeten een corporatie en belegger binnen een woningfonds innemen (voortrekkersrol, 

leider, hiërarchisch, gelijkwaardig)? 

15) Hoe moet worden vastgelegd welke handelingen (aan- of verkoop complex) beide partijen op een bepaald 

moment mogen of (niet) moeten nemen (contractueel, via beheerder fonds, (in)formeel)? 

16) Welke informatie moeten corporaties en beleggers ter beschikking hebben (inzage in elkaars cijfers)? 

17) Welke mate van controle/bevoegdheden moeten corporaties en beleggers hebben (bij het uitvoeren van 

handelingen zoals de aankoop van een complex)? 

18) Hoe moeten de kosten en baten (payoff) onderling geregeld worden (aandelen, eigen/vreemd vermogen)? 

19) Welke invloed moeten corporaties en beleggers hebben op de uitkomsten van de samenwerking (en hoe 

moeten de handelingen aan specifieke uitkomsten gekoppeld worden)? 

Concluderend 
20) Wat kunnen corporaties en beleggers van elkaar leren? 

21) Wat ziet u als knelpunten? 

22) Wat zijn voorwaarden voor een gedeeld succes? 

23) Hoe realistisch acht u de realisering van een woningfonds (op korte/lange termijn)? 
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Bijlage 2 Voorpagina Vastgoed Dagblad 
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Bijlage 3 Achtergrondinformatie gamesimulatie 

 

Uitgangssituatie 
De gamesimulatie heeft betrekking op de Metropoolregio West in het jaar 2014.  
De Metropoolregio West is een aantrekkelijke centrumregio waarin het gros van de werkgelegenheid zich 
bevindt en waar de waardeontwikkeling van woningen nog gunstig is.  
Er is een grote vraag naar zowel gereguleerde als geliberaliseerde huurwoningen. Voornamelijk de markt voor 
geliberaliseerde huurwoningen heeft veel groeipotentie. 
 
De laatste jaren was er sprake van een hevige crisis die alle sectoren (inclusief de woningmarkt) hard heeft 
getroffen. Er is momenteel een economische groei waarneembaar en om die te stimuleren wil de overheid 
investeringen bevorderen. Om de woningmarkt weer op het juiste spoor te zetten, wil zij marktwerking 
aanmoedigen. Om dit te bewerkstelligen wil zij de juridische scheiding van gereguleerde (DAEB) en 
geliberaliseerde (niet-DAEB) huurwoningen stimuleren en ervoor zorgen dat pensioenfondsen meer in 
Nederlandse woningen gaan investeren.  
Door de afnemende bevolkingsgroei wordt nieuwbouw steeds meer beperkt, er is voornamelijk nog sprake van 
vervangingsnieuwbouw (in tegenstelling tot de uitbreidingsnieuwbouw van voor de crisis). 
 
De overheid is een voorstander van een nauwere samenwerking tussen corporaties en beleggers. Daarom 
stimuleert zij fondsvorming, onder meer door de verkoop van corporatiewoningen op grote schaal mogelijk te 
maken met zeer beperkte voorwaarden en het verlagen van de transactiekosten (o.a. overdrachtsbelasting). 
 
In het verleden is fondsvorming er nooit van gekomen omdat beide organisaties zeer verschillende culturen en 
doelstellingen hebben en vanwege de strenge wet- en regelgeving. Laatstgenoemde vormt nu geen barrière 
meer, de bal ligt nu bij de corporaties en beleggers. 
 
Deelnemers 
Westelijk Wonen 
Een samenwerkingsverband van 5 woningcorporaties die actief zijn in de Metropoolregio West. Gezamenlijk 
hebben de corporaties 200.000 eenheden in bezit. 4% van alle woningen (8.000) is geliberaliseerd en nog een 
6% (12.000) kan geliberaliseerd worden. De corporaties zijn hard getroffen door de crisis en hebben als klap op 
de vuurpijl ook nog eens te maken met een verhuurdersheffing die hoge kosten met zich meebrengt. De 
corporaties hebben dan ook een dringende behoefte om een deel van hun vermogen liquide te maken, om te 
kunnen voldoen aan de kerntaak (het bouwen, beheren en verhuren van gereguleerde huurwoningen). 
 
PGI Vastgoed 
Een belegger die de investeringen voor 20 pensioenfondsen doet. Haar opdrachtgevers hebben een vast 
percentage (10%) wat ze in vastgoed kunnen investeren en ze hebben nog voldoende ruimte om in 
Nederlandse woningen te investeren.  
Zij wil daarom meer investeren. Door de beperkte nieuwbouw wil zij de portefeuilles van corporaties 
gedeeltelijk overnemen om op die manier nieuwe investeringsmogelijkheden te genereren. 
 
Procura 
Een beheerder van fondsen en specialist in het beheer van portefeuilles. Procura doet dit al op grote schaal (ze 
heeft 10 portefeuilles in beheer), maar Procura heeft nog nooit een samenwerking tussen corporaties en 
beleggers op touw gezet. Zij ziet dit echter als een nieuwe markt waarin zij graag wil participeren. 
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Vergadering 
In het verleden heeft PGI Vastgoed samen met de 5 corporaties om de tafel gezeten om fondsvorming mogelijk 
te maken. Dit is er nooit van gekomen omdat de partijen het niet eens konden worden over de 
randvoorwaarden. 
Omdat de corporaties het wel serieus nemen is het samenwerkingsverband Westelijk Wonen opgericht. 
Westelijk Wonen kan vergaande beslissingen nemen voor de 5 corporaties. 
 
Om de onderhandelingen naar een volgend stadium te brengen, hebben Westelijk Wonen en PGI Vastgoed een 
derde partij, Procura, uitgenodigd. De drie partijen vormen samen de ‘werkgroep fondsvorming’. Procura 
fungeert tijdens het overleg als bemiddelaar en moet overeenstemming tussen beide partijen zien te bereiken. 
Procura zit dan ook de vergadering voor. 
 
Alle partijen zijn verheugd dat ze met elkaar aan tafel zitten, maar de onderhandelingen lopen vrij moeizaam. 
Nu de toekomstige fondsbeheerder ook aan tafel zit, hopen de deelnemers snel tot overeenstemming te 
komen.  
Het probleem van de onderhandelingen is dat alle partijen andere eisen hebben met betrekking tot het 
opzetten van een fonds, maar ze hebben elkaar wel nodig om succesvolle samenwerking aan te gaan. 
 
Er zijn nog verschillende barrières die doorbroken moeten worden alvorens men definitief tot 
overeenstemming kan komen. Procura heeft daarom in overleg met Westelijk Wonen en PGI Vastgoed een 
agenda opgesteld waarin alle onderdelen terug komen die van belang zijn om tot fondsvorming te komen. In 
de vergadering van vandaag moet de knoop doorgehakt worden, alle deelnemers willen een positief resultaat 
boeken. 
 
Definities 
DAEB 
Diensten van Algemeen Economisch Belang. Deze diensten onderscheiden zich van niet-DAEB door de 
aanwezigheid van publieke belangen met betrekking tot kwaliteit, toegankelijkheid en leveringszekerheid voor 
grote groepen burgers. Gereguleerde huurwoningen zijn DAEB en geliberaliseerde huurwoningen (met een 
huurprijs boven de € 681,02 per maand, prijspeil 2013) zijn niet-DAEB. 
 
Asset management 
Verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijke samenstelling van de portefeuille met daarbij veel aandacht 
voor de verdeling naar regio’s en segmenten, het onderscheiden van de verschillen in risicoprofiel en het 
kunnen anticiperen op mogelijke problemen. Het acquisitiebeleid dient daarop te worden afgestemd. Dit met 
als oogmerk om op de langere termijn de groei van het rendement zeker te kunnen stellen. 
 
Property management 
Verantwoordelijk voor het in stand houden van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille door een optimaal 
commercieel, financieel en technisch beheer. Hierbij wordt de gebruiker, de huurder, centraal gesteld. De 
huurder is uiteindelijk een cruciale factor, zonder huurder namelijk geen inkomsten. 
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Bijlage 4 Kaders gamesimulatie 

 
Figuur B.4.1: Corporatie 

Indicatoren Uitgangspunten 

Behoeften Vermogen (gedeeltelijk) liquide maken 
Eigen organisatie intact houden 
Samenwerkingspartners zoeken 

Doelen Fondsvorming bereiken 
Voldoen aan kerntaak 
DAEB en niet-DAEB activiteiten scheiden 
Asset- en property management behouden (geen ontslagen) 
Rendement behalen op niet-DAEB activiteiten om DAEB activiteiten te financieren 
(kerntaak) 
Geen maatschappelijk vermogen laten weglekken 
Transparantie bewerkstelligen 
Portefeuille optimaliseren 

Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

Contact met huurders 
Woningtoewijzing 
Betrokkenheid woningen 
Property management 
Asset management 

Middelen Vastgoed 
Kennis 

 
Figuur B.4.2: Belegger 

Indicatoren Uitgangspunten 

Behoeften Behoefte aan investeringsmogelijkheden 
Mogelijkheden om complexen te verwerven 

Doelen Fondsvorming bereiken (hoeveel eenheden?) 
Een zo hoog mogelijk indirect en direct rendement behalen op investeringen 
Het beheer van complexen efficiënt uitvoeren 
Een jonge portefeuille in beheer hebben 
Mogelijkheid tot snel handelen 

Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

Beheer uitbesteden 
Rendement behalen 

Middelen Financiële middelen 
Kennis 

 
Figuur B.4.2: Fondsbeheerder 

Indicatoren Uitgangspunten 

Behoeften Beheren van een fonds 
Efficiënte methoden 

Doelen Alle deelnemers op één lijn krijgen 
Fondsvorming bereiken 
Potentiële deelnemers op één lijn krijgen 
Terms & conditions bepalen 
Asset- en property management behouden 
Portefeuille vaststellen 
Payoff vaststellen 

Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

Property management 
Asset management 

Middelen Kennis 
Ervaring 
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Bijlage 5 Agenda gamesimulatie 

 
Vergadering werkgroep fondsvorming 
 

 

 
11 juni 2014 

 

    

Voorzitter: Esther Geuting (directeur portefeuille management Procura)   

Deelnemers: 

 

 

Peter Stopel (senior property and asset manager Procura), Laura Engelbertink (directeur strategie en 
portefeuille Westelijk Wonen), Jorn Matthijsse (senior asset manager Westelijk Wonen), Desirée Uitzetter 
(directeur investment management PGI Vastgoed) & Boudewijn Kuijl (senior asset manager PGI Vastgoed) 

  

Agendapunten 
 

Onderwerp 
  

 
1) Opening 

 
  

2) Vaststelling agenda 

 
  

3) Mededelingen 

 
  

4) Wensen deelnemers 

 
  

5) Doelstellingen fonds 

 
  

6) Asset management 

 
  

7) Property management 

 
  

8) Payoff 

 
  

9) Portefeuille 

 
  

10) Sluiting   

   

 

   

 


