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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterscriptie: een onderzoek naar de huisvesting van de middeninkomens. Deze
scriptie geldt voor mij als een laatste stap om de master ‘Planologie: Lokale en regionale ruimtelijke
planning’ aan de Radboud Universiteit af te ronden. Ik sluit hiermee mijn studententijd af, maar het
is het begin van een nieuwe periode.
Het afgelopen studiejaar was voor mij een leerzaam jaar waarin ik veel nieuwe ervaringen opgedaan
heb. Zo werkte ik van maart tot en met oktober als stagiair bij woningcorporatie ‘Portaal’ te Utrecht
waar ik mijn afstudeeronderzoek heb uitgevoerd en waar ik zeer hartelijk ontvangen ben.
Ik bedank hierbij iedereen die mij heeft geholpen met dit project en een bijdrage heeft geleverd aan
het succesvol afronden ervan. Mijn dank gaat uit naar Erwin van der Krabben en Nicole Plasschaert,
voor de begeleiding bij het onderzoek en de goede samenwerking. Daarnaast wil ik Portaal bedanken
voor het beschikbaar stellen van een stageplek. Ook wil ik de respondenten van de interviews en de
gamesimulatie graag noemen, omdat zij tijd vrij wilden maken om hun kennis met mij te delen.
Hartelijk dank voor uw hulp en de interessante gesprekken. Ten slotte wil ik mijn familie en vrienden
bedanken voor hun steun.
Inge Oortgiesen
Nijmegen, november 2016
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Samenvatting
De herziening van de Woningwet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, heeft veel gevolgen voor de
woningmarkt. Woningcorporaties dienen zich te richten op hun kerntaak: het bouwen en beheren
van woningen met een maximale maandhuur van 710,68 euro. Dit leidt tot het wegvallen van een
grote leverancier van huurwoningen voor de middeninkomens.
Dit onderzoek richt zich op deze huisvestingsproblematiek van de middeninkomens (een inkomen
vanaf 35.739 euro). Enerzijds verdienen deze huishoudens te veel voor een sociale huurwoning en
anderzijds te weinig voor een koopwoning. De nieuwbouwproductie voor dit huursegment blijft
echter achter bij de vraag. Als oplossingsrichting voor de problematiek is er in dit onderzoek gekeken
naar een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers. Beide zijn grote
spelers op de Nederlandse huurwoningmarkt en actief in het lage middensegment (tot de
liberalisatiegrens van 710,68 euro maandhuur) en het hoge middensegment (vanaf de
liberalisatiegrens tot ongeveer 850 euro maandhuur). In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt welke
rol zij willen spelen in de huisvesting van de middeninkomens en welke factoren binnen de mogelijke
samenwerking van belang zijn.
De volgende vraagstelling staat centraal:
Kunnen woningcorporaties en institutionele beleggers samen een oplossing bieden voor de
huisvestingsproblematiek in het middensegment in het licht van de nieuwe Woningwet?

Methodologie
Voor de analyse van de resultaten is er gebruik gemaakt van het DrieKamerModel (Conijn, 2012), het
model ‘organisational archetypes’ (Gruis, 2007) en het model over samenwerkings- en
onderhandelingsstrategieën (Loesberg, 2012). De combinatie van deze drie theoretische modellen
biedt handvatten om de koppeling tussen de maatschappelijke rol van woningcorporaties en hun
concrete gedrag te maken. Middels semigestructureerde interviews onder zowel woningcorporaties
als institutionele beleggers zijn ‘stated preferences’, wat men zegt dat men gaat doen, onderzocht. In
de gamesimulatie zijn de ‘reveiled preferences’, wat men werkelijk doet, onderzocht. In deze
gamesimulatie hadden institutionele beleggers, woningcorporaties en een gemeente de opdracht
gekregen om een fictief voormalig industrieterrein tot een woningbouwlocatie te ontwikkelen, waar
de gemeente ook ruimte wilde maken voor de middeninkomens.

Conclusies
Rol in het middensegment
De interesse om te investeren in het middensegment van de huurmarkt verschilt per
woningcorporatie of institutionele belegger. Uit de interviews blijkt dat de woningcorporaties voor
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een meer bestendigende - een beperkte rol in het middensegment - of vernieuwende rol - een
actieve rol in het middensegment - kiezen. De keuze hangt af van de van oudsher ontstane niet-DAEB
tak, de grootte van het huisvestingsprobleem van de middeninkomens in de regio waar de corporatie
actief is en de rol die de gemeente voor de corporatie hierin ziet. Uit de interviews blijkt dus dat
sommige corporaties, ook na de nieuwe Woningwet, nog een rol voor zichzelf zien in het
middensegment. Institutionele beleggers zien met name een rol voor zichzelf in het middensegment
vanaf de liberalisatiegrens (710,68 euro). Wel zijn er enkele uitzonderingen die ook geïnteresseerd
zijn in het gereguleerde segment, door de prijskwaliteitverhouding in evenwicht te brengen of
alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen zoals het verhogen van de huren na een bepaalde
exploitatieperiode. Voor institutionele beleggers, wanneer zij beleggen voor externe fondsen, hangt
de interesse af van de doelstellingen van dit fonds.
Samenwerking
Woningcorporaties en institutionele beleggers hebben veel gedeelde opvattingen wat perspectief
biedt voor een samenwerking; zo kunnen zij een meer evenwichtig woningaanbod doen. Ook blijkt
uit het onderzoek dat meer gedifferentieerde woningbouwcategorieën, dus het aangeven van een
gewenst percentage of aantal middeldure woningen, een geschikte methode lijkt om beter aan de
vraag naar dit type woningen te voldoen. Echter blijkt uit de gamesimulatie dat de relatiekwaliteit, en
in mindere mate de inhoudelijke aspecten van de onderhandeling, tussen woningcorporaties en
institutionele beleggers belemmerend werkt voor een samenwerking. Door het ontbreken van
vertrouwen en transparantie en een wedijverende houding van partijen verliepen de
onderhandelingen stroef.
Omdat uit de gamesimulatie blijkt dat de relatiekwaliteit onvoldoende is, lijkt een bestendigende
houding van de woningcorporatie de voorkeur te hebben bij institutionele beleggers bij een
samenwerking, omdat het vertrouwen opwekt wanneer partijen niet te veel in elkaar vaarwater
zitten. Vanuit een maatschappelijk oogpunt is deze bestendigende houding van de woningcorporatie
een gewenste ontwikkeling, omdat de markt met minder interventie in staat is om een vraag op de
woningmarkt op te vangen. Wel worden er zorgen geuit vanuit een financieel en vastgoed oogpunt
door de woningcorporatie; er worden vraagtekens gezet bij de financiële duurzaamheid en de
differentiatie binnen de portefeuille van het alleen investeren in goedkopere huurwoningen.
Aanbevelingen
Een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers biedt perspectief om naast
de lagere en hogere huursegmenten ook meer middeldure huurwoningen te realiseren en zo meer
evenwicht in het woningaanbod te kunnen bieden. Wel dienen woningcorporaties een duidelijk
speelveld te kiezen waarin zij aangeven voor welk gedeelte van de woningmarkt zij een rol willen
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spelen. Dit biedt duidelijkheid aan de institutionele belegger wat vertrouwen opwekt. De
relatiekwaliteit moet namelijk verbeterd worden. Er moet geïnvesteerd worden in het opbouwen van
een relatie, onderlinge kennis en vertrouwen; dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in de vorm van
gezamenlijke bijeenkomsten. Ten slotte is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente; het
grondprijsbeleid wordt als te prijsgericht gezien wat de bouw van middeldure huurwoningen, zowel
in de hoeveelheid als de kwaliteit, niet ten goede komt.
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H. 1 Inleiding
Het onderzoek dat voor deze masterscriptie is uitgevoerd gaat in op de problematiek die op het
moment gaande is rondom de huisvesting van huishoudens met een middeninkomen. Paragraaf 1.1
schetst de aanleiding voor deze problematiek op de Nederlandse woningmarkt. Vervolgens zijn in
paragraaf 1.2 de doel- en vraagstelling die centraal staan in deze masterscriptie beschreven en
afgebakend. Paragraaf 1.3 benadrukt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en
daarmee de toegevoegde waarde van het onderzoek. Paragraaf 1.4 laat schematisch zien welke
stappen zijn ondernomen om tot de conclusies en aanbevelingen te komen. Ter afsluiting van dit
hoofdstuk staat de leeswijzer van dit onderzoeksrapport in paragraaf 1.5 vermeld.

1.1 Aanleiding
Uit onderzoek van Capital Value (2016) blijkt dat er een grote vraag is naar woningen. Per jaar komen
er ongeveer 70.000 huishoudens bij wat een sterkere stijging is dan eerdere voorspellingen deden
geloven. Echter, de nieuwbouwproductie op zowel de koop- als huurmarkt blijft achter. De oorzaak
voor het uitblijven van voldoende verstrekte bouwvergunningen wordt veelal gevonden in het
gebrek aan nieuwe bouwplannen, (her)onderhandelingsperikelen bij nieuwe projecten en een
capaciteitsgebrek bij bouwers (TU Delft, 2016). Daarnaast is het tekort aan huurwoningen een gevolg
van de grote aandacht die gemeenten, ontwikkelaars en de bouwsector hebben voor de koopmarkt;
het aantal verstrekte bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen voor de verkoop is sinds het
dieptepunt in 2013 sterker toegenomen dan de vergunningen voor de huurmarkt (Capital Value,
2016). Deze focus op koopwoningen heeft vooral met de hoge grondprijs te maken. Volgens Stec
(2016) ligt de residuele grondwaarde voor huurwoningen lager dan bij vergelijkbare koopwoningen
wat het aantrekkelijk maakt om koopwoningen te bouwen. Het gebrek aan nieuwe woningen stuwt
de prijzen op, wat de betaalbaarheid van zowel koop- als huurwoningen, in het bijzonder in
Amsterdam en Utrecht, niet ten goede komt.
Dit onderzoek gaat in op de huurwoningmarkt op de grens tussen het gereguleerde en
geliberaliseerde huursegment. Het Nederlandse woonbeleid is erop gericht om in te spelen op
marktimperfecties door te sturen op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de
woningvoorraad (Centraal Planbureau [CPB] en Planbureau voor de Leefomgeving [PBL], 2016). Om
een meer evenwichtige woningmarkt te creëren, zijn er grote hervormingen doorgevoerd. De nieuwe
Woningwet, die zijn intrede deed op 1 juli 2015, is hier een van. Hierin wordt er van
woningcorporaties verwacht dat zij teruggaan naar de kerntaak, namelijk het huisvesten of doen
huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden
ondervinden bij het vinden van een passende woning. Bij de exploitatie van woningen moet voorrang

worden gegeven aan woningen met een huurprijs van ten hoogste 710,68 euro per maand (Artikel 46
lid 1a en lid 1b van de Woningwet, en artikel 13 lid 1a van de Wet op de huurtoeslag). In Nederland
bezitten en beheren woningcorporaties een aanzienlijk deel van de totale woningvoorraad: bijna één
op de drie woningen. Ter vergelijking, in Duitsland vertegenwoordigt gereguleerde huur 5% van de
totale woningvoorraad, in Engeland 17,5% en in België 7% (Housing Europe, 2010). De Nederlandse
corporatiesector staat bekend om zijn omvang en zijn brede takenpakket. De herziene Woningwet is
een reactie op de Europese Commissie en verschillende commerciële partijen. Zij pleiten voor ‘level
playing fields’ op de Nederlandse woningmarkt. Een discussie die zijn oorsprong vindt in het brede
werkveld dat corporaties door de jaren heen naar zich toe hebben getrokken. De herziening van de
Woningwet, en daarmee de versmalling van het werkveld van woningcorporaties, heeft daarom
nogal wat voeten in de aarde. Hoofdstuk 2 van dit onderzoek gaat hier verder op in.

1.1.1 Middeninkomens op de huurwoningmarkt
De Nederlandse woningmarkt en de grote sturing hierop vanuit het Rijk maakt de woningmarkt
complex. Jarenlang is er met verschillende maatregelen sterk gestuurd op de bouw van sociale
huurwoningen via voordelige financiering door woningcorporaties en huurtoeslag, en koopwoningen
via fiscale stimulering. De notitie ‘Transitiepaden voor de woningmarkt’ van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat zien dat het Rijk deze verstoringen als ongewenst ziet.
Het Rijk ziet de beperkte vrije sectorhuur in Nederland als een belangrijke oorzaak voor de huidige
problematiek op de woningmarkt. Het maatschappelijke probleem rondom de huisvesting van de
hogere middeninkomens wordt bevestigd in de wetenschappelijke literatuur. Een voorbeeld hiervan
is het onderzoek van Hoekstra en Boelhouwer (2014) dat aantoont dat betaalbaar wonen buiten de
gereguleerde sector door een te gering aanbod onder druk is komen te staan. Het is volgens het Rijk
voor commerciële partijen onaantrekkelijk om te investeren in huurwoningen, omdat de prijskwaliteitverhouding tussen corporatiehuurwoningen en private huurwoningen sterk uiteen is
gelopen door de subsidiëring van de corporaties. Door dit gebrek kunnen veel huishoudens met een
middeninkomen geen geschikte huurwoning vinden en komt de doorstroming binnen het lagere
sociale segment ook niet op gang. Het Rijk ziet dan ook een grotere rol voor commerciële partijen op
de huurwoningmarkt in het middensegment. De geconstateerde problematiek voor huishoudens met
een middeninkomen, dat als marktimperfectie wordt gezien, vormt de kern van dit onderzoek.
Uit onderzoek van de brancheorganisatie CorporatieNL (2016) blijkt dat de nieuwe Woningwet voor
minder investeringen van woningcorporaties heeft gezorgd in het segment boven de
liberalisatiegrens; de grens die bepaalt of een woning in het sociale huursegment of vrije sector
huursegment valt. Een op de drie corporaties heeft nieuwe bouwprojecten geweigerd, omdat deze
niet meer binnen hun kerntaak passen. 63 procent van de corporaties heeft besloten niet meer te
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investeren in de middenklasse van huurwoningen. De rest van de respondenten doet dit nog wel met
belangrijkste redenen om in de woningbehoefte van hoge middeninkomens (72%) en toekomstige
doelgroepen (zoals senioren) te voorzien (8%), en differentiatie in woonmilieus te bevorderen (14%).
Dit verschil tussen corporaties laat zien dat de nieuwe Woningwet nog enige speelruimte overlaat
om naast de kerntaak bredere maatschappelijke doelen na te streven. Die speelruimte biedt
flexibiliteit, maar is ook een grijs gebied. De grootste investeringen in de vrije sector van het
middensegment worden verwacht van commerciële ontwikkelaars en institutionele beleggers
(Hoekstra en Boelhouwer, 2014). Echter wordt dit nog onvoldoende opgepakt.

1.1.2 Oplossingsrichting: meer samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele
beleggers
Samenwerking tussen (semi-)publieke en private partijen wordt veelal als een meerwaarde gezien
om in te spelen op de problematiek op de woningmarkt. In dit onderzoek is er naar de samenwerking
tussen woningcorporaties en institutionele beleggers gekeken. Het speelveld van woningcorporaties
is door de nieuwe Woningwet drastisch veranderd, maar ze blijven een grote rol spelen op de
Nederlandse huurwoningmarkt. In het verleden waren zij ook actief voor de hogere
middeninkomens, maar met de nieuwe Woningwet is dit flink beperkt. Institutionele beleggers zijn
zeer geïnteresseerd in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt en hebben in 2016 meer dan 5,5
miljard euro beschikbaar om te investeren in Nederlandse huurwoningen; zij zijn de belangrijkste
aanjager van huurwoningen in het vrije segment (Capital Value, 2016). De interesse en financiële
middelen maken dat de beweging om het middensegment te huisvesten hier vormgegeven kan
worden. Wetgeving met betrekking tot de taakafbakening van woningcorporaties en het hanteren
van marktconforme huren moet ervoor zorgen dat beleggers minder oneerlijke concurrentie ervaren
op de huurmarkt en hierdoor meer bereid zijn om te investeren. Desondanks blijven in de praktijk
veel investeringen uit.
Naar samenwerking tussen institutionele beleggers en woningcorporaties is in eerdere
masterscripties al onderzoek gedaan. Een goed voorbeeld is het onderzoek van Visscher, die heeft
gekeken naar de meerwaarde van een samenwerking (2011). Uit dit onderzoek blijkt dat er drie
doelstellingen zijn die kunnen worden nagestreefd bij een samenwerking, te weten de implementatie
van portefeuillekeuzes, verbetering van het vastgoedrendement en het betrekken van
investeringspartners bij project- en gebiedsontwikkeling (p. 55). Vooral de implementatie van
portefeuillekeuzes is door de nieuwe Woningwet aangewakkerd als gevolg van de scheiding van
gereguleerd en geliberaliseerd vastgoed bij woningcorporaties. Volgens Visscher (2011) is een punt
van aandacht bij een potentiële samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers
het verschil in rendementsoriëntatie en de sturing op vastgoedactiviteiten tussen de partijen. Zowel
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een corporatie als belegger investeert met maatschappelijk geld en dienen daarmee beide een
maatschappelijke taak. Echter stellen beleggers een financieel rendement centraal en is dit bij
corporaties een randvoorwaarde. Daarnaast zijn corporaties vaak actief in de gehele
vastgoedbedrijfskolom, terwijl beleggers de functies veelal gescheiden hebben (ibid). Toch hebben
corporaties in de jaren negentig door de toenemende zelfstandigheid een professionaliseringsslag
gemaakt en zijn ze bedrijfsmatiger gaan werken (Gruis, 2007). Een samenwerking met een
commerciële partij zoals een institutionele belegger kan dit versterken, al kan dit bedrijfsmatiger
werken knellen met de oorspronkelijke sociale taakstelling van woningcorporaties (Gruis, Brounen &
Neuteboom, 2014).

1.2 Doel- en vraagstelling
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:
Het inzichtelijk maken van factoren die belangrijk zijn voor een samenwerking tussen
woningcorporaties en institutionele beleggers om te voorzien in de huisvestingsvraag naar
middeldure huur door middel van interviews en een gamesimulatie.
Hieruit is de centrale onderzoeksvraag geformuleerd:

Kunnen woningcorporaties en institutionele beleggers samen een oplossing
bieden voor de huisvestingsproblematiek in het middensegment in het licht van de
nieuwe Woningwet?
Bovenstaande centrale vraagstelling is naar twee deelvragen uitgesplitst:
1. Welke rol zien woningcorporaties, in het licht van de nieuwe Woningwet, en institutionele
beleggers voor zichzelf in het huisvesten van de middeninkomens?
2. Welke factoren spelen een rol in het samenspel tussen institutionele beleggers en
woningcorporaties?

1.2.1 Afbakening
Er is in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de lage en hoge middeninkomens. De lage
middeninkomens mogen door zowel corporaties als andere partijen bediend worden en hebben een
inkomen tussen de €35.739 en €39.874 (prijspeil 2016). Hierbij hoort een huurprijs tussen de
€586,68 voor een- en tweepersoonshuishoudens of €628,76 voor drie of meerpersoonshuishoudens
tot de liberalisatiegrens (€710,68). Voor de hoge middeninkomens geldt een inkomen van minimaal
€39.874 en een huurprijs vanaf €710,68. De bovengrenzen lopen regionaal sterk uiteen.
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Voor dit onderzoek is er gekeken naar de rol van woningcorporaties en institutionele beleggers.
Natuurlijk zijn er nog veel meer partijen actief op de woningmarkt: zoals ontwikkelaars, aannemers,
particuliere beleggers en de gemeente. Woningcorporaties blijven ondanks de nieuwe Woningwet
een zeer belangrijke rol spelen op de woningmarkt. Institutionele beleggers tonen grote interesse in
de Nederlandse woningmarkt en hebben veel geld te besteden.
Een derde afbakening in dit onderzoek is dat de focus ligt op nieuwbouwlocaties voor woningen in
Nederland.
Ten vierde benadert dit onderzoek het vraagstuk vooral vanuit een maatschappelijke invalshoek, met
een beperkte aandacht voor financiële aspecten.
Ten slotte gaat dit onderzoek niet in op juridische elementen, zoals contractvorming, en verdere
diepgaande afspraken over bijvoorbeeld de kwaliteit van de woningen. Het onderzoek beperkt zich
tot het verkennen van het huisvesten van middeninkomens en de rol die met name de
woningcorporatie hierin wil spelen.

1.3 Relevantie
1.3.1 Wetenschappelijke relevantie
Volgens Nieboer (2009), die het beleid rondom investeringskeuzen van woningcorporaties heeft
onderzocht, is er verder onderzoek nodig naar de wijze waarop investeringskeuzen tot stand komen,
welke beïnvloedingsrelaties daarbij van belang zijn en welke invloed andere actoren daarop
uitoefenen. Omdat de nieuwe Woningwet vrij recentelijk is ingevoerd, 1 juli 2015, en de
implementatie van de wet nog in volle gang is, ontbreekt er kennis rondom de nieuwe
maatschappelijke rol van corporaties en hoe zij hun maatschappelijke doelen willen bereiken.
Volgens Nieboer en Gruis (2014) zijn woningcorporaties door de economische crisis, heffingen en de
nieuwe wetgeving voorzichtiger geworden wat betreft nieuwe activiteiten. Wel blijven zij bereid om
lokale problemen aan te pakken en gaan hiervoor meer de samenwerking aan.
Dit onderzoek laat daarnaast de toepassing zien van de theoretisch modellen van Conijn (2012) - het
DrieKamermodel van woningcorporaties - van Gruis (2008) – de verschillende bedrijfsstijlen die
woningcorporaties erop na kunnen houden - en van Loesberg (2012) - over verschillende
samenwerkings- en onderhandelingsstrategieën. In deze scriptie worden deze relevante theorieën
gecombineerd waardoor er een completer beeld gevormd kan worden van het concrete gedrag van
woningcorporaties en institutionele beleggers. In de context van de nieuwe Woningwet is hier nog
onvoldoende onderzoek naar gedaan.
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Ten derde levert het onderzoek naast de bovenstaande inhoudelijke bijdragen inzicht in het nut en
de toepasbaarheid van gamesimulaties, één van de methoden toegepast in dit onderzoek, in
planologische vraagstukken.
Dit onderzoek is zelfstandig uitgevoerd, maar levert tevens een bijdrage aan het promotieonderzoek
van ir. N.C.H. Plasschaert, senior asset manager bij Portaal, die onder andere dieper ingaat op de
vragen gesteld door Nieboer (2009) over investeringsgedrag van en beïnvloedingsrelaties tussen
woningcorporaties en andere partijen actief in stedelijke vernieuwing.

1.3.2 Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek levert inzicht in een mogelijke oplossing voor de huisvestingssituatie van de
middeninkomens; namelijk meer samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele
beleggers. Aangezien de overheid een steeds meer faciliterende rol op zich neemt, wordt
samenwerking tussen marktpartijen belangrijker. Hiervoor openstaan en bewustwording wat betreft
de knelpunten helpt naar verwachting partijen om positieve investeringsbeslissingen te nemen.
Woningcorporaties worden beperkt door de wet en zijn kritischer geworden in welke investeringen
zij doen. De vraag is hoe corporaties invulling geven aan bepaalde maatschappelijke vraagstukken,
zoals de huisvesting van de middeninkomens, nu hun takenpakket aan banden is gelegd. Daarnaast is
er onderzocht welke rol institutionele beleggers voor zichzelf zien in de huisvesting van de
middeninkomens in deze nieuwe institutionele context.
Dit onderzoek is bedoeld voor zowel medewerkers binnen woningcorporaties die zich bezig houden
met strategie en/of investeringen als gemeenten en commerciële partijen die samen met corporaties
een rol spelen in gebiedsontwikkeling.

1.4 Onderzoeksmodel
Het onderzoek is op de volgende manier uitgevoerd (figuur 1). Allereerst is er naar inhoudelijke
theorieën en literatuur gezocht. Ook zijn de gevolgen van de nieuwe Woningwet voor
woningcorporaties in kaart gebracht. Op basis van de inhoudsanalyse zijn er hypothesen opgesteld
die vervolgens getoetst zijn in de gamesimulatie en interviews. De hieruit verkregen data is de input
voor de conclusie en bijbehorende aanbevelingen. Als onderdeel van de gamesimulatie heeft er na
het spelen van de gamesimulatie een evaluatie plaatsgevonden. Ook deze gegevens zijn
meegenomen in de resultaten. Het model is verder uitgelegd in hoofdstuk 4.
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Gamesimulatie
Inhoudsanalyse
- Literatuur
- Wetgeving

Theoretisch kader

Hypothesen

Interviews
- Woningcorporaties
- Institutionele beleggers

Conclusie en
aanbevelingen

Methodologie

Figuur 1, onderzoeksmodel

1.5 Leeswijzer
De opbouw van deze scriptie ziet er als volgt uit. Na dit eerste hoofdstuk ter inleiding, is in hoofdstuk
2 de context waarin het onderwerp van dit onderzoek zich afspeelt toegelicht. Hierin wordt onder
andere de nieuwe Woningwet besproken en de huidige problematiek rondom het huisvesten van de
middeninkomens. Hoofdstuk 3 vormt de wetenschappelijke basis voor het onderzoek, ook wel het
theoretisch kader genoemd. Het vierde hoofdstuk gaat in op de toegepaste methodologie, te weten
de literatuurstudie, de gamesimulatie en het interview. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de
interviews en hoofdstuk 6 de resultaten van de gamesimulatie. Ten slotte zijn in hoofdstuk 7 de
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Ook bevat dit laatste hoofdstuk een reflectie op het
onderzoek.
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H. 2 Speelveld
Dit tweede hoofdstuk gaat in op het speelveld van de woningcorporatie. Allereerst is de situatie
weergegeven van de woningmarkt, omdat deze de mogelijkheden die corporaties hebben, in
combinatie met het wettelijk kader, sterk beïnvloedt. In paragraaf twee wordt het maatschappelijk
ondernemerschap van woningcorporaties toegelicht. Vervolgens is er in paragraaf drie gekeken naar
welke eisen de nieuwe Woningwet stelt aan woningcorporaties.

2.1 De woningmarkt
De Nederlandse woningmarkt ziet er als volgt uit (figuur 2).
Een huis kopen (57%)

Huren bij een corporatie
(31%)

Een huis huren (43%)

Huren bij een particulier
of belegger (8%)

De opties op de
woningmarkt

Overig (4%)

Figuur 2, samenstelling Nederlandse woningvoorraad (Bron: Platform31, 2015 bewerkt)

Zowel woningcorporaties als commerciële partijen kunnen gereguleerde en geliberaliseerde
woningen verhuren. Bovenstaand figuur geeft duidelijk aan dat de woningcorporaties een aanzienlijk
deel van de huurmarkt in bezit hebben en dat het aandeel van marktpartijen een stuk kleiner is. Tot
de jaren vijftig was de particuliere huurmarkt de grootste met ruim 60 procent. Sindsdien neemt de
koopwoningmarkt en de sociale huurmarkt steeds verder toe waarna de sociale huurmarkt in de
jaren 90 weer afneemt (Elsinga en Wassenberg, 2014). Volgens Lijzenga en Boertien (2016) wordt het
aandeel huurwoningen op de woningvoorraad groter naarmate de gebieden meer stedelijk zijn. Dit is
in onderstaand figuur (3) te zien naar verschillende huursectoren.
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Figuur 3, woningvoorraad naar mate van verstedelijking (Bron: Lijzenga & Boertien, 2016)

Zoals in de inleiding al naar voren kwam, vallen de middeninkomens tussen wal en schip. Platform31
heeft de Nederlandse woningvoorraad in verhouding tot de inkomensverdeling in een treffende
afbeelding weergegeven (figuur 4). Figuur 4 laat zien dat er een grote groep huishoudens met een
middeninkomen is en dus een grote vraag naar middeldure woningen, terwijl het aanbod van dit
type woningen een stuk lager is.

Figuur 4, de woningvoorraad in verhouding tot de inkomensverdeling (Bron: Platform31, 2015)

Uit onderzoek van Capital Value (2016) blijkt dat er krapte op de woningmarkt is doordat er per saldo
minder woningen bijkomen dan de groei van het aantal huishoudens. Daarnaast worden er door
woningcorporaties en andere verhuurders meer woningen gesloopt en verkocht dan dat er bij
worden gebouwd. Ondanks dat de voorspelling is dat de woningvoorraad met 316.000 woningen
groeit, blijft de vraag naar huurwoningen groter dan het aanbod. Dit komt doordat de nieuwbouw
vooral gericht zal zijn op de koopsector (Stec, 2016). Landelijk ligt de mismatch voor huurwoningen
op 3,7% en in de regio’s Utrecht en Amsterdam wordt dit tekort het grootst; respectievelijk 7,3% en
8,4% in 2020. Institutionele beleggers zijn de belangrijkste aanjager van huurwoningen in de vrije
sector huur; in 2015 hebben zij 1,6 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe huurwoningen. In 2016
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hebben de beleggers ongeveer 5,5 miljard euro beschikbaar voor huurwoningen. (Capital Value,
2016)
In het verleden pakten ook woningcorporaties een groot deel op van het middeldure segment, maar
dit is door nieuwe wetgeving aan banden gelegd. In het onderzoek van Capital Value (2016) geeft
35% van de ondervraagde woningcorporaties aan dat het voornemens heeft om complexgewijs
woningen te verkopen en dat 16% de mogelijkheden aan het onderzoeken is als gevolg van de
nieuwe taakafbakening van woningcorporaties.
De urgentie van het probleem van de middeninkomens wordt in stedelijk gebied, en vooral in de
COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht, gezien. Minister Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst,
vindt dat dit middensegment vergroot moet worden om beter aan de vraag te kunnen voldoen. Ook
zal het volgens hem de doorstroming bevorderen. Het CPB en het PBL hebben enkele maatregelen
doorgerekend en gekeken naar de effecten op betaalrisico’s en doelmatigheidswinst (2016, p. 16).
De vier categorieën hebben betrekking op:
-

Prijs-kwaliteitverhouding en marktconforme huren;

-

Inkomensafhankelijk huurprijsbeleid;

-

Domein gereguleerde sociale huursector;

-

Aanpassing huurtoeslag.

Onder andere de maatregelen rondom het invoeren van marktconforme huren en de splitsing van de
sociale woningvoorraad zullen volgens het CPB en PBL zorgen voor een doelmatigheidswinst, wat
inhoudt dat een gemiddeld huishouden profijt ervaart van de maatregel, in de huursector (2016).
Een van de genomen maatregelen is de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. Dit stelsel
bepaalt welke huurprijs redelijk wordt geacht voor een woning. Een van de maatregelen is het
verhogen van het puntenaantal bij nieuwbouwwoningen met een oppervlakte van maximaal 40 m 2 in
de regio’s van Utrecht en Amsterdam (MG 2016-02). Deze woningen komen hierdoor boven de
sociale huursector grens. De doelstelling van het puntensysteem is hiermee in lijn met de nieuwe
Woningwet, waarin er ook meer ruimte aan marktpartijen wordt gegeven in de vrije sector. Dit
maakt het voor marktpartijen aantrekkelijker om in dit middensegment te investeren. In het
onderzoek uitgevoerd in het kader van deze scriptie wordt er onderzocht of samenwerking een
mogelijkheid is om het aantrekkelijker te maken. Wel blijft er volgens de minister een rol over voor
de gemeente om de bouw in dit middensegment te stimuleren. Echter ziet Stec (2016) dat
gemeenten in het gemeentelijk beleid sterk gericht zijn op de koopmarkt en het aantrekken en
vasthouden van gezinnen; de gemeenten zijn pas recent of nog niet gestart met het beleid rondom
vrijesectorhuurwoningen (2016). Gemeenten blijken vaak geen goed beeld te hebben van de vraag
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en het aanbod. Daarnaast geeft Stec aan dat de grondprijzen het aanbod van vrije sector
huurwoningen vaak in de weg zit; 17% van de ondervraagde gemeenten hanteert specifieke
grondprijzen voor vrije sector huur en 37% staat open voor een aangepast grondprijsbeleid.
Het tekort aan woningen in het middensegment kan als een ongewenste uitkomst van de
woningmarkt worden gezien. Hoe er met marktfalen op de woningmarkt wordt omgegaan verschilt
per land. Czischke en Gruis (2007) zien hierin twee hoofdtrends, namelijk een universalistische
benadering, waar Nederland onder valt, en een doelgerichte benadering. De eerste benadering heeft
als uitgangspunt dat de gehele bevolking toegang moet hebben tot huisvesting van een goede
kwaliteit en een betaalbare prijs. Huisvesting wordt hiermee als een publieke verantwoordelijkheid
gezien. De tweede benadering ziet dat volkshuisvestelijke doelen voornamelijk door de markt
opgepakt dienen te worden door middel van vraag en aanbod. Voor de huishoudens waar de markt
geen woningen voor aanbiedt, moet de sociale huisvesting een oplossing bieden (Czischke en Gruis,
2007, p. 7). Doordat woningcorporaties zich nu vooral op de kerntaak moeten richten met de nieuwe
Woningwet, kan er gesteld worden dat de Nederlandse overheid een meer doelgerichte benadering
voor ogen heeft dan de universalistische wat nu het geval is. Het idee is dat er zo meer ruimte
geboden wordt aan de markt, waardoor vraag en aanbod op een eerlijkere manier naar een
evenwicht worden gebracht.

2.1.1 Samenwerking
Naar samenwerking tussen institutionele beleggers en woningcorporaties is in eerdere
masterscripties ook al onderzoek gedaan. Zo is er gekeken naar de meerwaarde van een
samenwerking (Visscher, 2011), de succesfactoren bij een samenwerking (Hoorn-Mol, 2013) en een
verkenning van een mogelijke samenwerking in de vorm van fondsvorming (Arts, 2014). Uit het
onderzoek van Visscher blijkt dat er drie doelstellingen zijn die woningcorporaties kunnen nastreven
bij een samenwerking, zie hiervoor paragraaf 1.1.2 van dit onderzoek. Vooral de implementatie van
portefeuillekeuzes is door de nieuwe Woningwet aangewakkerd als gevolg van de scheiding van
gereguleerd en geliberaliseerd vastgoed. Echter, de wetgeving rondom de verkoop van
corporatiebezit heeft samenwerking belemmerd. Ook ziet Visscher dat er verschillen bestaan in
vastgoedsturing tussen corporaties en beleggers. Voor beleggers is het behalen van een stabiel
rendement een vereiste, terwijl dit bij corporaties een randvoorwaarde is bij het behalen van
volkshuisvestelijke doelen. Fondsvorming is wel een van de mogelijkheden die binnen de wetgeving
en bij de doelstellingen van corporaties past. In het onderzoek van Arts werd dieper ingegaan op de
vormgeving van een dergelijk fonds. Hieruit kwam ook naar voren dat de wetgeving rondom de
verkoop van corporatiewoningen nog te complex is, zelfs na de versoepeling van de regelgeving (MG
2013-02), en dat spelers snel in oude patronen van handelen vallen: de padafhankelijkheid. Een van
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de redenen waarom fondsvorming interessant zou kunnen zijn, is om liquide middelen te verkrijgen
om zo de portefeuille uit te breiden. Op dit moment is de liquiditeit van de partijen goed, waardoor
de noodzaak voor een samenwerking om financiële redenen lager is en wat fondsvorming minder
interessant maakt. In het onderzoek van Hoorn-Mol is er gekeken naar de succesfactoren van een
samenwerking tussen corporaties en beleggers in het middensegment van de huurmarkt. Dit
onderzoek is zowel gericht op de meer softere kanten van samenwerking als de financiële. Hierin
komt naar voren dat met name de softe elementen bepalen of een samenwerking tussen beleggers
en corporaties een succes wordt. Hierbij moet er gedacht worden aan competenties, zoals het
vinden, aangaan en beheren van samenwerkingen, en relationele factoren, zoals relatiecommitment
en vertrouwen. Het onderzoek van Hoorn-Mol is echter uitgevoerd in economisch mindere tijden en
een tijd met veel onzekerheden door veranderende wetgeving. De lagere invloed van financiële
prestaties op de succesfactoren van een samenwerkingsverband kan hierdoor beïnvloed zijn (HoornMol, 2013).

2.2 De woningcorporatie als maatschappelijke ondernemer
De juridische grondslag voor de woningcorporatie als maatschappelijke onderneming staat in
Hoofdstuk IV Toegelaten Instellingen van de Woningwet. Wat er verstaan wordt onder het gebied
van de volkshuisvesting wordt nader bepaald in artikel 45. Hierin staat onder andere dat het bouwen
en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde woongelegenheden en bijbehorende
onroerende

en

infrastructurele

aanhorigheden,

diensten

aan

de

bewoners

van

de

woongelegenheden, gebouwen voor een maatschappelijke gebruiksbestemming en bijdragen aan
leefbaarheid onder het takenpakket vallen. Artikel 46 van de Woningwet geeft aan dat de
woningcorporatie, als toegelaten instelling, voorrang moet geven aan ‘het huisvesten of doen
huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden
ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting’ (lid 1a), en voorrang moet geven aan de
werkzaamheden, wanneer deze te verhuren woongelegenheden betreffen, met een huurprijs van
ten hoogste 710,68 euro per maand (Artikel 46 lid 1b Woningwet, en artikel 13 lid 1a Wet op de
huurtoeslag).
Aedes, vereniging van woningcorporaties, omschrijft de woningcorporatie als een private organisatie
zonder winstoogmerk die, op een zo doelmatig mogelijke manier, een maatschappelijk belang dient
binnen de regels van de overheid (2014). Van Dijk, Klep, Van der Maden en Van Boekel (2002)
onderstrepen de bijzondere positie waarin woningcorporaties opereren. Zij halen het People-PlanetProfit model aan. De positie is een uitkomst van het inzicht dat het efficiënt kan zijn om bepaalde
collectieve diensten in een marktomgeving uit te voeren. Volgens Van Dijk et al. hebben
woningcorporaties hun wortels oorspronkelijk in een People-doelstelling, het huisvesten van mensen
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met een lager inkomen, met een verbreding naar Planet en Profit wat inhoudt dat financiële
doelstellingen ondergeschikt zijn aan maatschappelijke. Dit onderscheid tussen sociaal welzijn,
ecologische kwaliteit en economische welvaart (Bergmans, 2003) kan inzicht geven in waar een
organisatie zich met name op richt en hoe de andere elementen hier onder lijden. Wat betreft
woningcorporaties werd de taakopvatting tijdens de verzelfstandiging in de jaren 90 verbreed en
kwam er een grotere focus te liggen op commerciële activiteiten, de Profit. Verwacht wordt dat de
strategische

positionering

van

woningcorporaties

als

gevolg

van

de

kredietcrisis,

de

verhuurdersheffing en Europese regelgeving zich meer zal richten op de kerntaak (de Peopledoelstelling), wat de financieringsruimte voor nieuwe producten beperkt (Nieboer & Gruis, 2011).
De woningcorporatie intervenieert in de woningmarkt. Deze taakstelling hebben zij gekregen om in
te spelen op marktimperfecties, externe effecten en onwenselijke marktuitkomsten (van der Schaar,
1991, in Gruis, Brounen en Neuteboom, 2014). Hierbij kan er gedacht worden aan het niet op elkaar
aansluiten van de woningvraag en het -aanbod, en een kwalitatief onvoldoende woonomgeving.
Toch staat de legitimiteit van woningcorporaties al lange tijd onder druk. In 2014 heeft Aedes
onderzoek laten uitvoeren naar de legitimiteit van woningcorporaties en hoe deze verbeterd kan
worden. Deze legitimiteit bestaat uit twee onderdelen; de persoonlijke legitimiteit, het beeld van
sommigen over graaiende corporatiedirecteuren, en de systeemlegitimiteit, de miljarden aan
maatschappelijk vermogen die corporaties bezitten (Van Raak & Verhagen, 2014). Vooral deze
systeemlegitimiteit is fundamenteel voor het debat betreffende de rol van de sector in de
maatschappij. Het rapport meldt dat elk maatschappelijk systeem eens in de zoveel tijd in twijfel
wordt getrokken als gevolg van nieuwe maatschappelijke behoeften en dat dit voor de
corporatiesector niet anders is. De onduidelijke scheidslijnen tussen markt, overheid en civil society en de verschillende taken die corporaties door de jaren heen op zich hebben genomen - bemoeilijken
de positionering van organisaties opererend in het maatschappelijk middenveld waardoor deze
discussie over legitimiteit versterkt wordt.

2.2.1 Maatschappelijke prestatie
Het rendement van woningcorporaties is tweeledig, namelijk het maatschappelijke en financiële
rendement. Corporaties dienen hier altijd een afweging tussen te maken. Omdat maatschappelijk
rendement zich moeilijk in cijfers laat uitdrukken, spreken Deuten en De Kam (2005) liever over een
maatschappelijk prestatie of effect, omdat er niet over één bepaalde prestatie wordt gesproken,
maar over een geheel van ongelijksoortige prestaties (p. 14).

Zij definiëren maatschappelijke

prestaties dan ook als prestaties die niet of niet uitsluitend met het oog op de bedrijfseconomische of
continuïteitsdoelstelling van de onderneming worden geleverd. De maatschappelijke prestatie is
gericht op een positief maatschappelijk effect (p. 14). Anderzijds is financieel rendement nodig om de
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continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Het financiële rendement wordt sterk
beïnvloed door wegvallende subsidies voor stedelijke vernieuwing en de verhuurdersheffing. Toch
neemt de liquiditeit van corporaties toe. Een beargumenteerde keuze wat betreft de verhouding
tussen deze twee rendementen is belangrijk voor de verantwoordelijkheid en daarmee de legitimiteit
van woningcorporaties die al geruime tijd ter discussie heeft gestaan. Er zijn verschillende modellen
ontwikkeld, zoals het DrieKamerModel, de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) en de
transparantiemethodiek. Alle modellen trachten de transparantie van de gemaakte keuzes van
woningcorporaties te verbeteren. Niet iedereen is positief over deze modellen en de vraag is of het
nodig is om maatschappelijk rendement in kaart te brengen.
Het doen huisvesten van de middeninkomens kan ook als een maatschappelijke prestatie worden
gezien. De vraag is echter wie hier verantwoordelijk voor is. Zeker met de nieuwe Woningwet waarin
corporaties zich moeten richten op de kerntaak maakt dat alleen de lage middeninkomens binnen
deze kerntaak vallen. De hoge middeninkomens dienen door de markt opgevangen te worden of,
wanneer de markt niet geïnteresseerd is, door de corporaties zelf wanneer zij dit binnen hun
maatschappelijke doelen vindt passen. Dit wordt echter door beide partijen onvoldoende opgepakt.

2.3 De nieuwe Woningwet
2.3.1 Achtergrond
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet, met bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur en
Ministeriële regelingen, in werking getreden. Deze herzieningswet brengt ingrijpende gevolgen met
zich mee voor toegelaten instellingen volkshuisvesting; de woningcorporatie. In de kern tracht deze
wet het presteren van woningcorporaties als maatschappelijke onderneming te verbeteren om beter
te kunnen voldoen aan de woonopgave binnen gemeentes. Het debat dat ten grondslag ligt aan de
herziening is een reactie op de toenemende financiële zelfstandigheid van woningcorporaties en de
vergroting van het takenpakket, ook buiten de kerntaak, wat in toenemende mate als ongewenst
werd gezien.
In alle Nederlandse sectoren werd eind jaren 90 van de vorige eeuw het Marktwerking, Deregulering
en Wetgevingskwaliteit traject ingezet om ‘level playing fields’ te creëren waarbij het draait om het
voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen private en publieke partijen. Het traject heeft tot
verschillende pogingen voor wetsvoorstellen van de Woningwet geleid, maar pas in 2012 werd het
voorstel tot herziening van de Woningwet aangenomen door de Tweede Kamer. Wel werd er in 2001
een tijdelijke oplossing gevonden voor de creatie van ‘level playing fields’ in de ministeriële regeling
MG2001-26, waarin er al gesproken wordt over toezicht op en het werkdomein van
woningcorporaties. Ook vanuit de Europese Unie en internationale organisaties wordt er in grotere
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mate belang gehecht aan meer concurrentie om onder andere productiviteit en productdifferentiatie
te stimuleren. De discussie werd versterkt door een brief vanuit de Europese Commissie uit 2005
waarin er verwezen wordt naar het Altmark-arrest. Dit arrest schept voorwaarden aan het verlenen
van geld aan openbare dienstverplichtingen. De Europese Commissie constateerde dat er sprake is
van staatssteun, omdat woningcorporaties voordeel genieten van overheidsmaatregelen waardoor
mededinging wordt verstoord (Steunmaatregelen nr. E 2/2005 en N 642/2009, p. 5). Uit de hieruit
volgende beschikkingen, de E 2/2005 en N 642/2009, werden staatsgaranties voor leningen bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), steun vanuit het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV), de verkoop van overheidsgrond door gemeenten tegen een prijs onder de
marktwaarde, en het recht om leningen aan te gaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor
bepaalde activiteiten als staatssteun gezien. De herziening kent hiermee zowel een nationale als
Europese grondslag.
Omdat in 2012 kabinet Rutte II aantrad, en zij een andere visie inbrachten, werd er een Novelle
Herziening Woningwet ingediend om het lopende wetsvoorstel te wijzigen. Deze Novelle heeft als
doel om voor een sterkere samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties te zorgen door
corporaties en gemeenten prestatieafspraken met elkaar te laten maken. Ook heeft de
parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties en het stelsel waarin zij opereren
een lichte invloed gehad op de herziene Woningwet. De enquête heeft ervoor gezorgd dat er meer
draagvlak is ontstaan voor een herziening van de Woningwet. Naar verwachting worden er nog
enkele zaken in de woningwet via de ‘Veegwet wonen’ gerepareerd. Wanneer de Tweede Kamer
deze Veegwet goedkeurt, krijgen woningcorporaties weer de mogelijkheid om bepaald type
woningen van derden te huren, verhuren en beheren. Dit was met de nieuwe Woningwet niet meer
mogelijk.
In december 2014 is de Woningwet door de Tweede Kamer aangenomen en in maart 2015 door de
Eerste Kamer om op 1 juli 2015, samen met het bijbehorende ‘Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting’ en ministeriële regelingen, van kracht te worden. Het vervangt hiermee de
Woningwet van 1991, het ‘Besluit beheer sociale huursector’ en verschillende MG-circulaires.

2.3.2 Takenpakket
De liberalisatiegrens voor huurwoningen ligt voor de komende drie jaar vast op €710,68 (sinds 1
januari 2016). Deze grens geeft aan of een woning in de sociale huursector of in de vrije huursector
valt. De doelgroep waar corporaties zich primair op dienen te richten voor hun vastgoed, wordt
gedefinieerd als huishoudens met een jaarinkomen tot €35.739 (prijspeil 2016). Minstens 80% van de
vrijgekomen sociale huurwoningen moet aan deze doelgroep worden toegekend, 10% aan
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huishoudens met een inkomen tussen €35.739 en €39.874 en de overige 10% mag vrij toegekend
worden. Bij deze laatste categorie moet echter wel voorrang worden gegeven aan speciale
doelgroepen zoals huishoudens die vanwege gezondheid dringend een huurwoning nodig hebben.
Per 1 januari 2016 is hiernaast de passendheidsnorm ingevoerd waarbij ten minste 95% van de
huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag een huurprijs moeten betalen onder de
aftoppingsgrens. Deze ligt voor een- en tweepersoonshuishoudens op €586,68 en voor drie- en
meerpersoonshuishoudens op €628,76 (prijspeil 2016).
Woningcorporaties dienen zich te richten op diensten van algemeen economisch belang (DAEB).
Deze diensten wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omschreven
als economische activiteiten die een publiek belang dienen en uitgevoerd worden op de markt
(2011). Er is hier meestal sprake van onrendabele activiteiten en/of er is sprake dat de
maatschappelijke taak niet door de markt op een verantwoorde wijze wordt uitgevoerd (ibid). Voor
woningcorporaties houdt de DAEB het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen, dus
woningen met een maximale huur van €710,68, in en het beheren van maatschappelijk vastgoed.
Deze dienstverlening dient altijd gerelateerd te zijn aan de huidige of toekomstige bewoners van het
vastgoed van de corporatie. De DAEB wordt als de kerntaak van de woningcorporatie gezien.
Voorbeelden hiervan zijn het schoonmaken van de woning bij mutatie en het stofferen van
woningen. Deze activiteiten mogen door woningcorporaties gefinancierd worden middels het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat borg staat voor de rente- en aflossingsverplichtingen van
corporaties.
Tegenover de DAEB tak staat de niet-DAEB tak. Deze activiteiten vallen buiten de kerntaak van
woningcorporaties en omvatten geliberaliseerde huur, koopwoningen en commercieel vastgoed.
Corporaties kunnen ervoor kiezen om deze niet-DAEB taken uit te voeren wanneer dit noodzakelijk
wordt geacht om een bepaald doel te behalen. De kosten en opbrengsten binnen de DAEB tak en
niet-DAEB-tak dienen strikt gescheiden te zijn. De scheiding kan op verschillende manieren worden
vormgegeven, namelijk via een administratieve scheiding of een juridische splitsing. Een combinatie
hiervan, een hybride vorm, is ook mogelijk. Bij een administratieve scheiding wordt de boekhouding
van de twee activiteiten gescheiden waarmee de corporatie zelf alsnog de niet-DAEB taken uit blijft
voeren. Bij een juridische splitsing wordt er een woningvennootschap opgericht voor de niet-DAEB
tak. De keuze voor een scheiding of splitsing moet voor 1 januari 2017 aan de Autoriteit
Woningcorporaties (Aw), voorheen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, worden
doorgegeven. Het idee achter deze scheiding of splitsing heeft te maken met het verminderen van
risico’s van de niet-DAEB activiteiten voor de maatschappelijke taken en daarnaast wordt het
eenvoudiger te controleren waar overheidsgeld aan uitgegeven wordt.
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Wanneer er voor een administratieve scheiding is gekozen, wordt er gecontroleerd of nieuwe nietDAEB projecten door de woningcorporatie mag worden uitgevoegd. Dit wordt middels een
markttoets gedaan. In deze toets wordt er gekeken of de corporatie geen oneigenlijke concurrentie
voert met andere maatschappelijke organisaties of marktpartijen. De gemeente voert deze toets uit
wanneer zij achter de investering staan en de financiële positie van de woningcorporatie voldoende
is. Het WSW bekijkt de liquiditeit en solvabiliteit van zowel de DAEB als niet-DAEB afdeling.
Daarnaast wordt er middels een rendementstoets bekeken of er bij een verwacht positief rendement
alsnog een marktverstoring optreedt. Activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is
aangevraagd, een omgevingsvergunning voor is verleend of schriftelijk een overeenkomst is
vastgesteld voor 1 juli 2015, kunnen gebruik maken van het overgangsrecht. In deze gevallen hoeft
de activiteit niet getoetst te worden (Aedes, 2015a). Wanneer corporaties onterecht te veel
staatssteun hebben ontvangen, is er sprake van overcompensatie. Dit leidt tot oneerlijke
concurrentie en dient daarom terugbetaald te worden aan de overheid. Het kan hierbij gaan om het
goedkoper kunnen lenen door overheidsgarantie, het krijgen van saneringssteun en grondkortingen
door gemeenten. Om overcompensatie te berekenen zijn er verschillende formules opgesteld. Is de
uitkomst positief, dan is er sprake van overcompensatie. De Aw controleert dit aan de hand van de
verantwoordingsinformatie (Aedes, 2015b).
Wat betreft de activiteiten die woningcorporaties rondom leefbaarheid mogen uitvoeren, moeten
deze in lijn zijn met de prestatieafspraken die met de gemeente, bewonersorganisaties en andere
corporaties gemaakt worden. Leefbaarheidsuitgaven worden niet als diensten gezien. Taken die hier
onder kunnen vallen zijn bijvoorbeeld het bestrijden van overlast en het investeren in de directe
woonomgeving. Per sociale huurwoning mag er maximaal een bedrag van gemiddeld €125 per jaar
worden uitgegeven aan leefbaarheid.
Maatschappelijk vastgoed kent een krappere definitie na invoering van de nieuwe Woningwet.
Allereerst dient het vastgoed in de wijken waar de corporatie actief is te staan en moet het een
functie hebben voor dat vastgoed en de buurt. Vastgoed bestemd voor bijvoorbeeld een
gemeenschapscentra of wijkbibliotheek is nog wel toegestaan, maar sportfaciliteiten niet meer. Het
bouwen en beheren van (intramuraal) zorgvastgoed valt ook met de nieuwe Woningwet in de DAEBtak. Bij dit vastgoed is er sprake van wonen en is er sprake van extra begeleiding zoals bij een blijfvan-mijn-lijfhuis. Wanneer er huur wordt gevraagd voor de eenheid mag deze niet hoger liggen dan
de liberalisatiegrens en dient het inkomen van de toekomstige huurder te worden getoetst aan de
passendheidsnorm.
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Wat betreft een Vereniging van Eigenaren (VvE) mogen corporaties diensten uitvoeren wanneer zij
bezit hebben in deze VvE vanuit de DAEB tak. Ook mogen corporaties diensten uitvoeren voor
huurders in een VvE waarbinnen zij geen vastgoedbezit hebben, maar deze diensten dienen uit de
niet-DAEB tak te komen.

2.3.3 Woningmarktregio’s
Vanaf januari 2016 is het mogelijk dat aangrenzende gemeenten een woningmarktregio vormen.
Gemeenten kunnen een verzoek indienen bij de minister met uitleg waarom de gemeenten samen
als één woningmarktregio gezien kan worden. De Aw controleert of de vorming van deze regio
gewenst is. Gemeenten kunnen zelf een verzoek indienen, maar wanneer zij dit niet doen bepaalt de
minister in welke regio zij geplaatst worden. Corporaties hebben de mogelijkheid om alleen binnen
dit kerngebied waar zij actief zijn uit te breiden, maar investeringen in bestaand bezit buiten de
kernregio is nog steeds toegestaan. Het doel van deze regel is het versterken van de regionale
samenwerking en dat woningcorporaties niet te veel uitbreiden buiten hun kerngebied (Aedes,
2015c). Ook zijn er uitzonderingen voor bijvoorbeeld studenten- of ouderenhuisvesters. Daarnaast
mogen corporaties een ontheffing van de kernregio aanvragen, wanneer dit voor de volkshuisvesting
wenselijk wordt geacht.

2.3.4 Toezicht
Om het functioneren en handelen van de corporatie te controleren, wordt het interne en externe
toezicht versterkt. Het interne toezicht wordt geregeld middels de jaarrekening, het jaarverslag en
het volkshuisvestingsverslag waarin de prestaties van de corporatie worden gepresenteerd en
toegelicht. Wat betreft het externe toezicht wordt er een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets
voor nieuwe leden van het bestuur en de Raad van Toezicht uitgevoerd door de Aw. Voor een
(her)benoeming is een positieve zienswijze van de Aw nodig. Enkele nevenfuncties die de
onafhankelijkheid van de bestuurder kunnen aantasten, zijn niet toegestaan. De Autoriteit
woningcorporaties valt onder de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en valt onder de
verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst. De autoriteit houdt toezicht op
zowel de gehele corporatiesector als individuele corporaties.
Gemeenten en huurders spelen met de nieuwe Woningwet een grotere rol in het corporatiebeleid.
Zo worden er tussen gemeenten en corporaties prestatieafspraken gemaakt waarin er wordt
vastgelegd hoe corporaties bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Ook huurdersorganisaties
dragen bij aan deze prestatieafspraken. De relaties tussen de partijen zijn vaak gebaseerd op
onderling vertrouwen en persoonlijke relaties (Aedes, MBZK, VNG & Nederlandse Woonbond, 2015).
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Daarnaast is het de taak van de huurdersorganisatie om enkele commissarissen te benoemen voor
de Raad van Toezicht.

2.4 Conclusie
Uit marktstudies blijkt dat er op de Nederlandse woningmarkt een krapte bestaat in het middeldure
huursegment. De nieuwe Woningwet zorgt ervoor dat corporaties terug moeten naar de kerntaak
waardoor corporaties zich in mindere mate verantwoordelijk mogen voelen voor de hoge
middeninkomens. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat de markt dit segment oppakken. Echter
wordt dit nog onvoldoende gedaan. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat woningcorporaties en
institutionele beleggers snel in oude patronen vallen: de padafhankelijkheid. Dit komt samenwerking
mogelijk niet ten goede. De softere elementen van een samenwerking, naast financiële aspecten,
spelen hierbij een grote rol.
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H. 3 Theoretisch kader
Voor het theoretisch kader zijn er drie theoretische modellen gecombineerd die samen het
analysekader vormen voor het onderzoek. Eén hiervan is het DrieKamerModel (Conijn, 2012). Het
tweede model gaat over ‘organisational archetypes’ van woningcorporaties (Gruis, 2007). Het derde
model betreft de onderhandelings- en samenwerkingsstrategieën (Loesberg, 2012). De verschillende
rollen van de corporatie en de strategische positionering van een woningcorporatie binnen de
maatschappij in combinatie met de strategische positionering binnen onderhandelingen vormen de
basis om hun investeringsgedrag met betrekking tot de huisvesting van middeninkomens te
analyseren.
Paragraaf 3.1 geeft toelichting op het DrieKamerModel van Conijn. Paragraaf 3.2 licht het model van
Gruis toe over ‘organisational archetypes’ en paragraaf 3.3 het model van Loesberg over
onderhandelings- en samenwerkingsstrategieën. Vervolgens worden deze drie modellen in paragraaf
3.4 gecombineerd in het conceptueel model. In paragraaf 3.5 zijn op basis van dit hoofdstuk en het
vorige hoofdstuk twee hypothesen opgesteld die getoetst zijn in dit onderzoek.

3.1 Het DrieKamerModel
Het DrieKamerModel, welke is ontwikkeld door Conijn, is een integraal sturingskader voor
woningcorporaties waarbij de nadruk ligt op effectiviteit, efficiëntie en financiële continuïteit (Conijn,
2012). Het model laat zien dat een corporatie drie rollen/kamers heeft, te weten een
maatschappelijke rol, een vastgoedrol en een vermogensrol. Het onderscheiden van de drie rollen
om deze vervolgens op strategisch niveau te verbinden, levert volgens Conijn een bijdrage aan de
transparantie en legitimiteit van de corporatie (2012). Het model is in onderstaand figuur 5
weergegeven.

Figuur 5, DrieKamerModel (Conijn, 2012)
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De maatschappelijke kamer in het model is verantwoordelijk voor een effectieve inzet van
beschikbare middelen voor maatschappelijk gewenste activiteiten (Conijn, 2012, p. 2-3). Hiervoor
krijgt deze kamer budget vanuit de vermogenskamer. De vastgoedkamer is verantwoordelijk voor het
efficiënt exploiteren van het vastgoed (ibid). Om dit te doen krijgt deze kamer financiële middelen uit
de vermogenskamer. Ook financiële middelen uit de maatschappelijke kamer gaan naar de
vastgoedkamer om via het vastgoed maatschappelijke doelen te behalen. Het rendement uit de
vastgoedkamer stroomt terug naar de vermogenskamer. De laatste kamer, de vermogenskamer, is
verantwoordelijk voor het behoud van de financiële continuïteit (ibid). Hierbij kan gedacht worden
aan liquiditeit en het aantrekken van vreemd vermogen.
De toegevoegde waarde van het bovenstaande model voor dit onderzoek is de bewustwording van
de verschillende rollen die een corporatie heeft in de maatschappij en als organisatie. Voor dit
onderzoek ligt de nadruk op de maatschappelijke kamer, maar ook de andere twee rollen zijn
bepalend voor het investeringsgedrag van woningcorporaties. In onderstaande paragraaf (3.1.1) is er
verder ingegaan op deze maatschappelijke rol.

3.1.1 Commercieel, sociaal en maatschappelijk ondernemerschap
De begrippen ondernemer en ondernemerschap kennen een rijke geschiedenis beginnende in de
17de en 18de eeuw. Volgens Dees (1998) worden de definities van Say en Schumpeter nog vaak
aangehaald. Say (1816) ziet de ondernemer als een verbinder van alle onderdelen nodig voor
productie om hiermee waarde te creëren die alle kosten voor deze productie dekt. Schumpeter
(1934) ziet de ondernemer als een actor die de bestaande manier van produceren hervormt, nieuwe
markten creëert, nieuwe of kwalitatief betere producten bewerkstelligt, nieuwe materialen of
bronnen gebruikt, of andere organisatievormen introduceert. Innovatie is een belangrijk begrip
binnen de definitie van Schumpeter. Andere definities van de ondernemer richten zich op het nemen
van risico (Cantillon, rond 1730), het voorspellen van en handelen binnen veranderende markten
(Knight, 1921) en het benutten van tekortkomingen binnen een markt (Leibenstein, 1979). Elk van
bovenstaande definities belichten het zijn van een ondernemer vanuit een andere invalshoek, maar
hebben gemeen dat kansen binnen een markt benut dienen te worden en dat er een bepaald gedrag
van een persoon wordt verwacht. Het voordeel van deze definities is dat ze zowel van toepassing zijn
op commerciële als sociaal georiënteerde ondernemingen (Dees, 1998). Deze definities worden
tegenwoordig nog steeds als basis gebruikt voor de ondernemer, maar benadrukken nu explicieter
dat het exploiteren van kansen niet alleen gericht hoeft te zijn op winstmaximalisatie (Drucker in
Dees, 1998). Wanneer een ondernemer zich niet (alleen) richt op winstmaximalisatie, maar (ook) op
andere maatschappelijke doelen, wordt er door de organisatie een bredere sociale waarde voor de
maatschappij gecreëerd (Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006). Volgens Austin et al. wordt het
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ontstaan van sociaal georiënteerde ondernemingen vaak als een marktfalen gezien doordat
commerciële markten niet kunnen voldoen aan een bepaalde (sociale) behoefte (Weisbrod, 1975 in
Austin et al., 2006). Deze oriëntatie kan zich in allerlei delen van de maatschappij afspelen.
Om organisaties binnen de maatschappij te positioneren, wordt vaak de positioneringsdriehoek
toegepast die uit drie domeinen bestaat: de markt, overheid en burgermaatschappij/civil society
(figuur 6). Reverda (2005) omschrijft de taak van de markt als het genereren van bedrijvigheid en
handel om te voorzien in voorspoed en materiële zekerheid. De staat handelt vanuit het algemeen
belang (Alexander, 2002) en wordt gedreven door macht en controle (Steurer, 2013). Onder het
derde domein, de burgermaatschappij of civil society, worden netwerken van verbonden organisaties
en burgers verstaan die een initiërende, stimulerende en sturende rol kunnen hebben (Giddens,
1998; Lindblom, 2001 in Mouwen, 2004). Zij hebben solidariteit als gemeenschappelijke drijfveer
(Steurer, 2013). Per maatschappelijk domein delen de actoren ten minste bepaalde vormen van
handelen en principes (Steurer, 2013). Tussen deze drie sferen zit een groot middenveld waarin de
meer hybride organisaties zich bevinden. Deze ondernemingen hebben kenmerken uit meerdere
domeinen van de maatschappij. Omdat bijna elke organisatie een vorm van hybriditeit kent,
bemoeilijkt dit de positionering binnen het model. Toch maakt de positioneringsdriehoek het volgens
Mouwen (2004) mogelijk om op een schematische wijze de ontwikkeling in posities van organisaties
weer te geven en geeft het de hybriditeit tussen de drie sferen duidelijk weer. De stip in het model
geeft de positie van woningcorporaties aan volgens Mouwen (2011). Echter, door de herziene
Woningwet kan er gezegd worden dat er een grotere verstatelijking is opgetreden doordat regels,
qua takenpakket en toezicht, zijn verscherpt door de overheid. Aan de andere kant is er voor de nietDAEB tak een verschuiving naar de markt te zien, omdat dit eerlijker moet concurreren met andere
marktpartijen.

Figuur 6, positioneringsdriehoek (Mouwen, 2004, bewerkt)
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Binnen de markt is er in steeds grotere mate een bewustzijn ontstaan wat betreft het ethisch en
duurzaam handelen binnen organisaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of
corporate social responsibility (CSR) wordt door Noordegraaf en Van Lierop (2004) gezien als een
onderdeel van een strategische discussie wat betreft de plaats en verantwoordelijkheid van grote
private bedrijven binnen de samenleving en de verhouding tussen private partijen en hun omgeving,
welke wordt gekenmerkt door tegengestelde belangen en stakeholders. Omdat MVO op vele
manieren geïnterpreteerd kan worden, is het moeilijk grip op de definitie te krijgen. Dahlsrud (2008,
p. 4) ziet vijf dimensies van het begrip hoofdzakelijk omschreven worden, te weten
-

De milieudimensie, het bijdragen aan een schoner milieu;

-

De sociale dimensie, de relatie tussen business en de maatschappij;

-

De economische dimensie, het bijdragen aan economische ontwikkeling;

-

De stakeholder dimensie, de omgang met werknemers, leveranciers, klanten en de
maatschappij;

-

De vrijwillige dimensie; de wil om een vrijwillige bijdrage te leveren op basis van ethische
waarden.

Een concrete invulling van MVO bij een organisatie en de strategische consequenties die dit heeft, is
volgens Dahlsrud zeer contextafhankelijk.
Sociaal ondernemen
Ook vanuit de civil society zijn er sociale initiatieven om bepaalde maatschappelijk doelstellingen te
behalen of er aan bij te dragen. Voor dit type onderneming is in Nederland geen wettelijke
rechtsvorm. Het wordt veelal gekenmerkt door de financiële doelstellingen volledig te hebben
geïntegreerd in de gemeenschapsdoelstelling en ten minste non-loss te zijn (de Ritter & Meijs, 2015).
De Europese Commissie (2015, p. 9) heeft de sociale onderneming in drie dimensies
geoperationaliseerd, te weten
-

De ondernemerschap dimensie, er vindt een continue economische activiteit plaats;

-

De sociale dimensie, de kern van de organisatie is het nastreven van een bepaald sociaal
doel;

-

De governance dimensie, er is een onafhankelijkheid van de overheid of andere organisaties.

Dit sociaal ondernemerschap is, naast marktwerking, volgens Thompson, Alvy en Lees (2000) nodig in
de maatschappij. De initiatieven zijn op vrijwillige basis en hebben ‘civic entrepreneurs’ nodig die een
trekkersrol willen vervullen (Ebbekink, Hoogerbrugge, Lagendijk & Kerkhof, 2015). Ook binnen sociaal
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ondernemerschap ontstaan vanuit de civil society ontbreekt er een eenduidig begrip door de
hybriditeit van de organisaties binnen de maatschappij.
Maatschappelijk ondernemen
Maatschappelijke ondernemingen, of de non-profit sector, zijn privaatrechtelijke personen die
opereren in het publieke domein. Het samengestelde begrip maatschappelijk ondernemen, met aan
de ene kant een maatschappelijk belang en aan de andere kant een financieel belang, heeft impliciet
een opgesloten conflict in zich (Veuger, 2014, p. 61). Minderman (2008, p. 39) ziet de verschuiving
van ‘government’ naar ‘governance’ als een belangrijke achtergrond voor het ontstaan van een
maatschappelijke onderneming. De legitimatie van dit type organisatie kan volgens hem gevonden
worden in de verankering met (externe) stakeholders en niet of nauwelijks door commercieel succes,
bij de markt, of de democratische rechtsstaat, bij de overheid. Hij omschrijft (p. 39) een
maatschappelijke onderneming als een organisatie die:
-

in staat is om in samenwerking met andere partners maatschappelijke taken en
bevoegdheden uit te voeren (ook al liggen die taken strikt genomen niet in de formele
doelstelling van de instelling);

-

door een gescheiden bestuur en intern toezicht bestuurlijk sterk genoeg is om de
maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen en zich laat leiden door de beginselen van
transparantie, integriteit en professionalisering (gedragscodes);

-

zich niet (alleen) verticaal verantwoord maar legitimatie ontleend aan maatschappelijke
verankering

met

horizontale

samenwerkingsverbanden

en

horizontale

verantwoordingrelaties;
-

de kwaliteit van de dienstverlening (professionaliteit) voorop stelt, omdat juist dáár de
maatschappelijke meerwaarde uit moet voortvloeien.

Minderman voegt aan deze omschrijving toe dat het doel van deze maatschappelijke meerwaarde
door de complexiteit van de vraag niet door de overheid geleverd kan worden (Putters, Meurs en
Schulz, 2007 in Minderman, 2008) en dat de markt niet geïnteresseerd is vanwege commerciële
afwegingen.
De begrippen MVO, sociaal ondernemerschap en maatschappelijk ondernemerschap scheppen
verwarring. Vaak worden begrippen door elkaar gebruikt, maar voor dit onderzoek wordt MVO
ondergebracht bij de for-profit sector, sociaal ondernemerschap bij de non-loss sector en
maatschappelijk ondernemerschap onder de traditionele non-profit sector. Onder deze laatste
categorie vallen ook woningcorporaties. Het verschil tussen MVO’s en maatschappelijke
ondernemingen ligt in de context waarin zij opereren. Maatschappelijke ondernemingen handelen
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binnen het publiek-private tussenveld waarin de bedrijven ook productie draaien, maar waar deze
maatschappelijke goederen en diensten voortbrengen (Noordegraaf & van Lierop, 2004). Het
voornaamste verschil tussen sociale ondernemingen en maatschappelijke ondernemingen heeft te
maken met autonomie. Sociale ondernemingen hebben geen toezicht vanuit de overheid terwijl dit
bij maatschappelijke ondernemingen wel het geval is.

3.2 ‘Organisational archetypes’
Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam wordt de positionering van corporaties bemoeilijkt
door de onduidelijke scheidslijnen. Ook is deze positionering complex doordat corporaties hun rol als
maatschappelijke onderneming verschillend invullen. Het maatschappelijk rendement dat
corporaties dienen te realiseren, het huisvesten van personen die door hun inkomen of andere
omstandigheden hier zelf moeite mee hebben, staat wettelijk vast. Echter, de manier waarop en de
mate waarin een corporatie wil en kan bijdragen, is vrijer interpreteerbaar. Door de verzelfstandiging
van woningcorporaties in de jaren 90 van de vorige eeuw zien Czischke en Gruis (2007) dat er in
toenemende mate bedrijfsmatig gewerkt werd binnen corporaties en er een uitbreiding van
activiteiten heeft plaatsgevonden. Deze verzelfstandiging heeft corporaties de ruimte gegeven om
hun maatschappelijke taak in het bouwen, verhuren en beheren van woningen en maatschappelijk
vastgoed grotendeels zelf vorm te geven. Dit maatschappelijke ondernemerschap door corporaties
wordt verschillend ingevuld waarbij sommige zich bijvoorbeeld richten op innovativiteit en andere op
efficiëntie en een klantvriendelijke bedrijfsvoering (Gruis, 2007). Gruis heeft dit verschillend invullen
van de maatschappelijke taak vertaald naar vier ondernemingsstijlen (figuur 7). Dit model draagt bij
aan het inzichtelijk maken van gekozen en gewenste strategieën en welke management- en
organisatievormen hierbij passen om de maatschappelijke en financiële doelstellingen te behalen. De
toegevoegde waarde van dit model over deze organisatorische oriëntatie voor dit onderzoek zit hem
in het onderscheid dat tussen verschillende corporaties wordt gemaakt. Omdat elke corporatie een
andere ondernemingsstijl heeft, zal de bijdrage aan de maatschappelijke taak ook verschillend zijn.
Bestendiger
Sociale

Sociale

Sociale

woningbeheerder

woningbelegger

Commerciële

oriëntatie

Maatschappelijke

Maatschappelijke

oriëntatie

innovator

vastgoedondernemer
Vernieuwer

Figuur 7, conceptuele organisatorische oriëntaties (Bron: Gruis, 2007)
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Zoals gezegd maakt het model van Gruis onderscheid in vier typen bedrijfsstijlen. Deze bedrijfsstijlen
zijn enerzijds gebaseerd op het model van Ansoff (1973) en anderzijds op de typologie van Miles en
Snow (1978). Het model van Ansoff ziet twee organisatorische gedragslijnen, namelijk incrementeel
en ondernemend gedrag. Incrementeel gedrag probeert de historisch bepaalde status quo te
handhaven, maar is wel constant op zoek naar verbetering van de efficiëntie. Ondernemend gedrag
is op zoek naar verandering van de status quo. (Gruis, 2007, p. 17). Naast deze ondernemingsstijlen
van Ansoff vormt de typologie van Miles en Snow de basis voor het model van Gruis. Hierin wordt er
een onderscheid gemaakt tussen defenders, prospectors, analyzers en reactors (in Gruis, 2007).
Defenders/bestendigers, die grote expertise hebben op een smal werkterrein, staan tegenover
prospectors/vernieuwers, die op zoek blijven naar nieuwe markten en producten. Dit onderscheid is
vergelijkbaar met het model van Ansoff. Daarnaast typeren Miles en Snow organisaties middels
analyzers, welke tussen de defenders en prospectors invallen door zowel stabiele als dynamische
producten aan te bieden en/of markten te betreden, en reactors, welke niet of nauwelijks reageren
op hun omgeving (Miles and Snow, 1978 in Gruis, 2007). Omdat volgens Gruis (2007) innovativiteit
een belangrijk onderdeel is van maatschappelijk ondernemerschap, zijn bestendigers en vernieuwers
meegenomen in zijn model. Bestendigende corporaties worden geassocieerd met weinig
innovativiteit, behalve in bedrijfsefficiëntie, en richten zich vaak op de primaire kerntaak.
Vernieuwers vertonen juist innovatief gedrag en ondernemen ook activiteiten buiten de kerntaak.
Naast het onderscheid in bestendigers en vernieuwers, maakt Gruis ook een onderscheid in een
sociale en een commerciële oriëntatie. Hoe verhoudt het maatschappelijk rendement zich van het
financieel rendement? Een sociaal georiënteerde woningcorporaties zal eerder geneigd zijn om
financieel onrendabele investeringen te doen wanneer hier maatschappelijk rendement tegenover
staat en een commercieel georiënteerde woningcorporatie is meer gericht op waardeontwikkeling
van het vastgoed. (Gruis, 2007)
Gruis definieert de typologie als volgt (2008, p. 1081 e.v.). De sociale woningbeheerder heeft een
traditionele taakopvatting, streeft naar een efficiënte aflevering van diensten en maatschappelijke
baten, en gebruikt financieel rendement alleen voor de kerntaak. De sociale woningbelegger
benadrukt traditionele activiteiten en bedrijfsefficiëntie en behaalt financieel rendement via een
continuïteitsbeginsel. De maatschappelijke innovator heeft een brede taakopvatting in zowel het
publieke als private domein en streeft naar een continue ontwikkeling. De belangrijkste focus ligt op
maatschappelijk rendement en financieel rendement wordt in de maatschappij geïnvesteerd. De
laatste categorie, de maatschappelijke vastgoedondernemer, streeft naar een continue
(her)ontwikkeling van het portfolio met een goed financieel rendement, rekening houdend met de
maatschappelijke doelstellingen. Gruis concludeert in zijn onderzoek dat het onderscheid tussen
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sociaalgeoriënteerde en commercieel georiënteerde corporaties nog niet duidelijk in de praktijk
waargenomen wordt, mede door de hybriditeit van de organisaties tussen publiek en privaat. Toch
wordt het onderscheiden van sociaal georiënteerd versus commercieel georiënteerd als nuttig
ervaren, omdat het inzicht geeft in de gewenste strategie en in de organisatorische duurzaamheid
van corporaties die zich enkel richten op het sociale domein (2008).
Uit recenter onderzoek van Nieboer en Gruis (2014) blijkt dat woningcorporaties als gevolg van de
economische crisis, heffingen en nieuwe wetgeving een grotere focus op hun kerntaak hebben en zij
voorzichtiger zijn geworden wat betreft nieuwe activiteiten. Wel gaan corporaties meer
samenwerkingen aan wat laat zien dat zij nog steeds bereid zijn om een rol te spelen in het
aanpakken van lokale problemen. Toch blijft de invulling van de nieuwe maatschappelijke taak per
corporatie sterk verschillen waardoor het onderscheid hierin belangrijk blijft om te maken voor dit
onderzoek. In het model van Gruis over maatschappelijke ondernemingsstijlen wordt er een
onderscheid gemaakt tussen een sociale en commerciële oriëntatie. De vraag is of dit onderscheid
nog van toepassing is door de nieuwe Woningwet die corporaties dwingt zich sterk(er) te richten op
de kerntaak; de sociale huisvesting. Toch is het model volgens Gruis nog steeds van toepassing in de
huidige institutionele context. Desalniettemin zijn de definities van de vier ondernemingsstijlen
enigszins veranderd. Een sterke commerciële oriëntatie is met de nieuwe Woningwet niet meer
mogelijk. Toch verandert retoriek sneller dan daden; woningcorporaties kunnen zeggen dat zij de
nieuwe rol groots aanpakken, maar de verschuiving in het model is beperkt. (Gruis, 2016,
persoonlijke communicatie)
De toegevoegde waarde van het model van Gruis voor dit onderzoek is dat het handvatten biedt, via
de twee assen over bestendiger/vernieuwer en sociaal/commercieel, om onderscheid te kunnen
maken in het handelen van woningcorporaties.

3.3 Onderhandelings- en samenwerkingsstrategieën
Woningcorporaties zijn niet de enige spelers binnen stedelijke vernieuwing. Samenwerking met en
afstemming tussen zowel publieke als private partijen is van belang om tot een gewenst resultaat te
komen. In de onderhandelingsstrategieën en -uitkomsten die hieruit voortkomen, wordt de
maatschappelijke taak van woningcorporaties naar concreet gedrag vertaald. Lewicki, Saunders en
Barry (2006, p. 8) benadrukken hierin de wederzijdse afhankelijkheid: One of the key characteristics
of a negotiation situation is that the parties need each other in order to achieve their preferred
objectives or outcomes. Om inzicht in mogelijke strategieën te krijgen is, naast het model van Conijn
en Gruis, het model van Loesberg (2012) over onderhandelingsstijlen toegepast (Figuur 8). Er zijn
veel modellen over onderhandelingsstrategieën in de literatuur en Loesberg heeft enkele van deze
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modellen gecombineerd. Hij heeft de conflicthanteringsstijlen van onder andere Thomas en Kilmann
(1974) gecombineerd met de vier waarden van Mastenbroek (2004) en positioneel en principieel
handelen van Fisher, Urry en Patton (2004).

Figuur 8, type onderhandelingsstijlen (Loesberg, 2012)

Het model van Thomas en Kilmann gaat uit van twee variabelen, namelijk de mate van assertiviteit
en de mate van coöperatie. Assertiviteit houdt het zorgen voor het eigenbelang in. Coöperativiteit
houdt het zorgen voor andermans belang in. Deze variabelen zijn door Thomas en Kilmann vertaald
in vier of vijf onderhandelingsstijlen:
-

aanpassen, onderdanig opstellen in onderhandelingen;

-

samenwerken, samenwerken om daarmee een win-win situatie te creëren;

-

vermijden, vermijden van risico’s in onderhandelingen;

-

wedijveren, maximalisatie van het eigenbelang;

De onderhandelingsstijl ‘compromis sluiten’ wordt soms ook aan het model toegevoegd.
Daarnaast wordt er in sommige literatuur ook het onderscheid gemaakt tussen positioneel en
principieel onderhandelen (Fisher et al, 2004 in Loesberg, 2012). Positioneel handelen wordt
gedefinieerd als het aanvoeren van argumenten voor de ingenomen positie en het doen van
concessies. Principieel houdt in dat de onderhandeling gericht is op het vriendschappelijk bereiken
van

verstandige

resultaten.

Deze
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onderhandelingsstijlen heeft als gevolg dat aanpassen als zacht positioneel onderhandelen kan
worden gezien, wedijveren als hard positioneel handelen, vermijden als niet onderhandelen en
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samenwerken als principieel onderhandelen (Loesberg, 2012, p. 49). Om een actor binnen het model
te kunnen positioneren kan er naar vier waarden worden gekeken. De waarden van Mastenbroek zijn
de variabelen die beïnvloed kunnen worden om een gewenst inhoudelijk resultaat te behalen:
-

belangen, het direct beïnvloeden van uitkomsten;

-

macht, het exploiteren van belangen van andere actoren;

-

klimaat, het opwekken van vertrouwen bij andere actoren;

-

flexibiliteit, het zoeken naar acceptabele oplossingen.

Voor dit onderzoek geeft het model van Loesberg richting aan welke onderhandelingsstijlen
corporaties kunnen inzetten om hun maatschappelijke doelen te halen en hoe zij anders hadden
kunnen handelen. Door de aanpassing van de Woningwet dienen corporaties zich sterker te richten
op hun kerntaak. De vraag is of een meer samenwerkende en/of aanpassende strategie beter bij de
nieuwe rol van corporaties past om deze maatschappelijke doelen te behalen.

3.4 Conceptueel model
Rol
woningcorporatie
(Conijn)

Maatschappelijke
rol

Type organisatie
(Gruis)

Onderhandelingsstrategie
(Loesberg)

Investeringsgedrag
woningcorporatie

Aanpassen
Bestendiger
Samenwerken

Vastgoedrol
Vermijden
Vernieuwer
Vermogensrol

Wedijveren

Institutionele context
Figuur 9, conceptueel model van dit onderzoek

Het bovenstaande conceptueel model (figuur 9) geeft grafisch de verwachte verbanden weer tussen
de variabelen van dit onderzoek. Het model koppelt de maatschappelijke rol van corporaties aan hun
concrete gedrag; zowel als in de visie die ze hebben (een bestendigende of vernieuwende) als de
onderhandelings- en samenwerkingsstrategie (aanpassen, samenwerken, vermijden, wedijveren). Dit
leidt samen tot een bepaald investeringsgedrag; in dit geval die voor de middeninkomens. Zoals in
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hoofdstuk 2 naar voren kwam, heeft de woningcorporatie drie rollen (Conijn, 2012), te weten de
maatschappelijke rol, de vastgoedrol en de vermogensrol. Voor dit onderzoek is er gekeken naar de
maatschappelijke rol: het bereiken van een optimaal mogelijk resultaat met de beschikbare middelen
(ibid), in dit geval voor de huisvesting van de middeninkomens. In de tweede kolom staat het model
van Gruis over ‘organisational archetypes’. Omdat het onderscheid tussen een sociale en
commerciële oriëntatie zeer moeilijk te maken is, zeker na de invoering van de nieuwe Woningwet, is
ervoor gekozen om alleen het onderscheid tussen bestendiger en vernieuwer mee te nemen. De
derde kolom, de onderhandelings- en samenwerkingsstrategieën van Loesberg, zegt iets over hoe
corporaties zich gedragen naar de buitenwereld toe in onderhandelingen. In dit onderzoek wordt er
met name gekeken naar samenwerking als een mogelijke oplossingsrichting voor de huisvesting van
de middeninkomens. Wanneer woningcorporaties en institutionele beleggers een opgave samen
willen oppakken, moet er worden gekeken naar deze samenwerking en de daarmee gemoeide
onderhandelingen. Het model van Loesberg biedt hier handvatten voor.
De eerste drie kolommen in figuur 9 vormen de onafhankelijke variabelen voor het
investeringsgedrag van woningcorporaties bij de huisvesting van de middeninkomens; de
afhankelijke variabele van dit onderzoek. Strategieën en investeringsgedrag worden in Nederland
sterk beïnvloed door wet- en regelgeving. De Woningwet, die vrij recentelijk is ingegaan, is hiervoor
als uitgangspunt genomen. Dit is in het conceptueel model aangegeven met de blauwe stippellijn en
de institutionele context.

3.5 Hypothesen
3.5.1 Hypothese 1
Op basis van de literatuur zijn er twee hypothesen opgesteld die in dit onderzoek getoetst zijn.
Volgens Gruis is er een verschuiving of paradigma switch gaande naar de maatschappelijke innovator
(persoonlijke communicatie 2016). Deze organisatorische oriëntatie is een combinatie van sociaal
georiënteerd en vernieuwend. De excessen in de sector en de nieuwe Woningwet hebben veel
corporaties op scherp gezet. In de huidige complexiteit en de sterkere focus op de kerntaak, wordt
een netwerkstrategie steeds belangrijker. Zowel bestendigers als vernieuwers kunnen zich
verantwoordelijk voelen voor huidige maatschappelijke opgaven, maar hun manier van oplossen
verschilt. Met betrekking tot de huisvesting van de middeninkomens zijn er globaal twee
oplossingen: of de huisvesting wordt door woningcorporaties opgepakt of de huisvesting wordt
opgepakt door de markt. Een bestendigende corporatie zal eerder geneigd zijn om zich van deze
markt terug te trekken en zo meer ruimte te bieden aan de markt om het gat op te vullen. Een
vernieuwende corporatie zal eerder geneigd zijn om zelf een actieve rol in te vullen voor de
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huisvesting van de middeninkomens. De vraag is met welke strategie een woningcorporatie het beste
een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke problematiek rond de huisvesting van
middeninkomens. Het Rijk zorgt dat corporaties sterk teruggedrongen worden naar de kerntaak.
Willen zij maatschappelijke doelen aanpakken die hier buiten vallen dan is hier toestemming voor
nodig. Door deze maatregelen ontstaat er volgens het Rijk een eerlijkere concurrentie op de
woningmarkt. Wanneer dit ingevuld wordt voor het model van Gruis dan prefereert het Rijk de
strategie van bestendiger. Dit houdt in dat woningcorporaties zich specialiseren in de kerntaak en
continu op zoek zijn naar het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie. Bestendigers staan tegenover
vernieuwers, welke juist brede maatschappelijke doelstellingen nastreven. Het Rijk ziet dit liever
door de markt opgepakt worden. Deze visie is naar onderstaande hypothese vertaald, die verband
houdt met deelvragen één: de rol die woningcorporaties, in het licht van de nieuwe Woningwet, en
institutionele beleggers voor zichzelf zien in de huisvesting van de middeninkomens.
Woningcorporaties die de strategie van bestendiger kiezen bij de huisvesting van middeninkomens zullen
succesvoller zijn in de samenwerking met institutionele beleggers in de huisvesting van de
middeninkomens dan corporaties die een strategie van vernieuwer kiezen.

3.5.2 Hypothese 2
Samenwerking met andere partners wordt als een belangrijke eigenschap gezien van
maatschappelijke ondernemingen (Minderman, 2008). Echter kan een samenwerking tussen
commerciële partijen en maatschappelijke partijen in de weg worden gezeten door het verschil in
rendementsoriëntatie en sturing op vastgoedactiviteiten (Visscher, 2011). Toch wordt samenwerking
in het algemeen als een meerwaarde gezien. Ook zijn de marktomstandigheden gunstig en hebben
beleggers 5,5 miljard te beleggen in de Nederlands huurmarkt (Capital Value, 2016). Daarnaast
dienen corporaties zich met de nieuwe wetgeving te richten op het sociale segment, waardoor ze
minder investeren in middeldure huur (CorporatieNL, 2016). Afstemming tussen partijen over wie
welk segment op zich neemt en hoe partijen complementair kunnen zijn aan elkaar kan mogelijk
helpen om het gat in het middensegment te dichten. Tussen gemeenten en woningcorporaties
bestaan formele kaders voor samenwerking; de zogenaamde prestatieafspraken. Tussen
institutionele beleggers en woningcorporaties ontbreekt dit formele kader, met als mogelijk gevolg
dat de onderhandelings- en samenwerkingsstrategie van invloed is op het resultaat. De volgende
hypothese staat in verband met deelvraag twee; de bepalende factoren binnen het samenspel tussen
woningcorporaties en institutionele beleggers.
De gevoerde samenwerkings- onderhandelingsstrategieën van woningcorporaties en institutionele
beleggers hebben grote invloed op het onderhandelingsresultaat bij een samenwerking.

31

H. 4 Methodologie
In de inleiding van dit onderzoek in hoofdstuk 1 is het volgende onderzoeksmodel naar voren
gekomen (figuur 10). In dit hoofdstuk wordt de verantwoording afgelegd voor de methodologische
keuzes.

Gamesimulatie
Inhoudsanalyse
- Literatuur
- Wetgeving

Hypothesen

Theoretisch kader

Interviews
- Woningcorporaties
- Institutionele beleggers

Conclusie en
aanbevelingen

Methodologie

Figuur 10, onderzoeksmodel

In de vorige twee hoofdstukken is het kader geschetst voor het speelveld en de theorie. Hieruit zijn
twee hypothesen geformuleerd. Deze hypothesen zijn getoetst in een gamesimulatie. De interviews
geven meer diepgang om de resultaten van de gamesimulatie beter te kunnen interpreteren en
achterliggende beweegredenen te onderzoeken.
Paragraaf 4.1 geeft zowel de onderzoekstrategie weer waarbij er wordt ingegaan op de
kernbeslissingen van Verschuren en Doorewaard (2005) en het onderzoeksdesign, waarbij de
methoden worden toegelicht. De analysemethode van de data staat verder uitgewerkt in paragraaf
4.2. Ter afsluiting gaat paragraaf 4.3 verder in op de validiteit en de betrouwbaarheid van de
methoden.

4.1 Onderzoeksstrategie
Eerst is er een keuze gemaakt tussen een breedte of diepteonderzoek, een kwalitatief of kwantitatief
onderzoek en een empirisch of niet-empirisch onderzoek. De keuzes staan hieronder gemotiveerd en
zijn gebaseerd op de kernbeslissingen bij het uitvoeren van onderzoek (Verschuren & Doorewaard,
2005).
1. Breedteonderzoek. De vraagstelling zal niet specifiek beantwoord worden voor één
organisatie, maar, voor zover het onderzoek generalisering toelaat, voor woningcorporaties
in het algemeen. De brede informatie die dit onderzoek zal genereren betreft of en hoe de
corporaties in samenspel met institutionele beleggers invulling geven aan de huisvesting van
lage en middeninkomens. Deze manier van onderzoek doen kan gevolgen hebben voor de
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diepgang van de resultaten (Verschuren & Doorewaard, 2005), maar geeft wel een
completer beeld van de gehele corporatiesector.
2. Kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek houdt in dat de resultaten verbaal en
beschouwend beschreven worden (Verschuren en Doorewaard, 2005). De literatuurstudie,
interviews en de gamesimulatie zullen niet leiden tot gestandaardiseerde gegevens.
3. Empirisch onderzoek. Onderzoeksresultaten zijn via waarnemingen gevonden waardoor er
sprake is van een empirisch onderzoek.

4.1.1 Onderzoeksmethoden
Zoals in de onderzoeksstrategie naar voren komt, is er gebruik gemaakt van literatuurstudie (ofwel
bureauonderzoek/inhoudsanalyse) om meer informatie te vergaren over maatschappelijk
ondernemerschap en investeringsstrategieën. Dit houdt volgens Verschuren en Doorewaard (2005)
in dat er gebruik wordt gemaakt van bestaand materiaal, er geen direct contact is met het
onderzoeksobject en het materiaal met een ander perspectief benaderd wordt. Deze literatuurstudie
heeft in combinatie met een analyse van wet- en regelgeving tot twee hypothesen geleid (zie 3.5).
Daarnaast wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews ter
beantwoording van de hypothesen. In een semigestructureerd interview worden er aan de hand van
thema’s vragen gesteld die per interview kunnen verschillen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003).
Voordeel van dit type interview is dat de vragen aangepast kunnen worden aan de context
waarbinnen het interview zich afspeelt. Bij een verklarend onderzoek, wat hier het geval is, zijn
semigestructureerde interviews nuttig, doordat het een beter begrip geeft van de relaties die er
tussen variabelen bestaan (Saunders et al., 2003). De toegepaste vragenlijst voor de interviews staan
in bijlage 3.
De hypothesen vormen de basis voor de gamesimulatie. In een dergelijke simulatie wordt er een spel
gespeeld waarin een deel van de werkelijkheid nagebootst is en waar vervolgens de processen en
uitkomsten van geanalyseerd worden (Verschuren en Doorewaard, 2005). Het wordt door De
Caluwé, Geurts en Kleinlugtenbelt (2012) ook wel een quasi-experiment genoemd, waarin variabelen
in een realistische situatie worden gemanipuleerd. De gamesimulatie als methodiek vindt zijn
theoretische oorsprong in de speltheorie wat volgens Myerson (1991, p. 1) gedefinieerd kan worden
als the study of mathematical models of conflict and cooperation between intelligent rational
decision-makers. Deze theorie gaat ervan uit dat actoren rationeel handelen en laat zien welke
keuzes zij normaal gesproken zouden moeten maken in een bepaalde situatie. Voor de
gamesimulatie die ontwikkeld is voor dit onderzoek is er geen sprake van een wiskundig model dat
de mogelijke rationele uitkomsten van een onderhandeling laat zien. Wel is er sprake van een
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strategische afhankelijkheid tussen actoren, omdat de actoren tegenstrijdige belangen kunnen
hebben en omdat ze een goede uitkomst proberen te bereiken (Carmichael, 2005). Bovendien
baseren actoren hun strategiekeuze op de verwachte strategie van andere actoren welke
gezamenlijk het resultaat bepalen (Samsura en van der Krabben, 2013). Voor dit onderzoek draagt
een gamesimulatie bij aan het verkennen van een samenwerking tussen corporaties en beleggers
voor het huisvesten van de middeninkomens; ook hier doet een strategische afhankelijkheid zich
voor. Deze methode voor het verzamelen van data kan voor verschillende doelen worden ingezet,
zoals het verbeteren van beleidsprocessen of als leermethode. Voor dit onderzoek wordt de
gamesimulatie ingezet om hypothesen te valideren (Shubik, 2009). Volgens Esther Geuting, die in
haar proefschrift gebruik heeft gemaakt van gamesimulaties, is het voordeel van de gamesimulatie
als methode dat het meer inzicht geeft in de denk- en handelingswijze van publieke en private
partijen. Dit is met andere methoden, zoals interviews en gedachte-experimenten, minder goed te
verkrijgen (2011). Het nadeel van een gamesimulatie is dat een simplificatie van de werkelijkheid
nodig is. Een experimentele omgeving kan misschien niet alle complexiteiten vangen die een context
gedreven proces met zich meebrengt. Echter kan een gamesimulatie wel bijdragen aan het
inzichtelijk maken van de verbanden tussen bepaalde variabelen (Samsura, Van der Krabben en Van
der Heijden, 2014).

4.1.2 Onderzoeksmateriaal
Voor de kwalitatieve inhoudsanalyse zijn gegevens voor dit onderzoek verkregen uit
wetenschappelijke literatuur, vakliteratuur, beleidsdocumenten, kamerbrieven en overige rapporten.
De respondenten van de interviews staan in bijlage 2. De geïnterviewde woningcorporaties zijn
vooral actief in stedelijk gebied, omdat hier het vraagstuk rondom de huisvesting van
middeninkomens het grootst is. Ook de institutionele beleggers zijn in deze gebieden veelal actief; zij
richten zich vooral op gebieden waar economische en demografische groei wordt verwacht. Er is
geprobeerd om met de respondenten van zowel de interviews als de gamesimulatie een
representatief beeld te vormen; er zijn zowel grotere als kleinere woningcorporaties, die actief zijn in
verschillende stedelijke regio’s, geïnterviewd. Uit de interviews blijkt, door de verschillen in
gehanteerde strategieën in de huisvesting van de middeninkomens, dat er een representatief beeld
gevormd kan worden.
13 deelnemers hebben op 24 juni 2016 de gamesimulatie gespeeld, ieder zoveel mogelijk vanuit de
functie die zij ook in de werkelijkheid vervullen waarin zij investeringsbevoegd zijn. De gamesimulatie
is van te voren getest op studenten. Aan deze proefsimulatie zijn geen inhoudelijke conclusies
verbonden, maar heeft als verbetering van de simulatie gediend. De deelnemers die meegespeeld
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hebben in de gamesimulatie zijn, op een na, niet dezelfde personen als de respondenten uit de
interviews. Vier deelnemers van de game zijn werkzaam bij institutionele beleggers, vier deelnemers
zijn actief in de onderzoeks- en advieswereld, één deelnemer werkt bij een gemeente, en vier
deelnemers zijn werkzaam bij woningcorporaties. In hoofdstuk 5 en bijlage 1 wordt verder ingegaan
op de inhoud van de gamesimulatie voor dit onderzoek.

4.1.3 Strategie per deelvraag
Onderstaande tabel (tabel 1) laat zien hoe de deelvragen van dit onderzoek zijn beantwoord.
Tabel 1, strategie per deelvraag

Deelvraag
2 Welke rol zien woningcorporaties, in het licht van
de nieuwe Woningwet, en institutionele
beleggers voor zichzelf in het huisvesten van de
middeninkomens?
3 Welke factoren spelen een rol in het samenspel
tussen
institutionele
beleggers
en
woningcorporaties in stedelijke vernieuwing?

Dataverzameling
Interviews
Gamesimulatie

Hypothese
Hypothese 1

Gamesimulatie
Interviews

Hypothese 2

4.1.4 Definities en operationalisatie
In deze paragraaf worden de begrippen zoals gebruikt in de deelvragen gedefinieerd (tabel 2).
Vervolgens is het begrip investeringsgedrag verder geoperationaliseerd.
Tabel 2, definities

Begrip
Nieuwe Woningwet

Woningcorporatie

Institutionele belegger

Middeninkomens/middensegment

Definitie
De Nederlandse Woningwet die zijn intrede deed op 1 juli 2015, ook
wel bekend als de Herzieningswet toegelaten instellingen
volkshuisvesting.
Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen die zich
ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting
werkzaam te zijn en beogen hun financiële middelen uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting in te zetten en hierbij toegelaten zijn
als instellingen, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting
werkzaam. (Zoals bedoeld in artikel 19 van de Woningwet)
(al
dan
niet
beursgenoteerde)
vastgoedfondsen
en
vastgoedvermogensbeheerders zoals pensioenfondsen, verzekeraars
en banken die vastgoedportefeuilles managen. (IVBN, geen datum)
Deze doelgroep wordt ook wel de secundaire doelgroep genoemd. Dit
zijn huishoudens met een inkomen tussen de €35.739 en €39.874. De
primaire doelgroep (de kerntaak van woningcorporaties) zijn
huishoudens met een maximaal inkomen van €35.739 (prijspeil 2016).
Het middensegment kan mijns inziens in lage en hoge
middeninkomens verdeeld worden. De lage middeninkomens mogen
door zowel corporaties als andere partijen bediend worden en hebben
een inkomen tussen de €35.739 en €39.874. Hierbij hoort een
huurprijs tussen de €586,68 voor een- en tweepersoonshuishoudens
of €628,76 voor drie of meerpersoonshuishoudens tot de
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liberalisatiegrens (€710,78). Voor de hoge middeninkomens geldt een
inkomen van minimaal €39.874 en een huurprijs vanaf €710,68. De
bovengrenzen lopen regionaal sterk uiteen. Corporaties mogen alleen
deze taak op zich nemen na een markttoets wanneer zij voor een
administratieve scheiding hebben gekozen.

Investeringsgedrag
Het uiteindelijke investeringsgedrag dat volgt uit de strategische afwegingen van woningcorporaties
en onderhandelingen met andere partijen bestaat uit verschillende variabelen. Plasschaert heeft in
haar promotieonderzoek, waar deze scriptie onderdeel van is, door middel van een casestudy Kanaleneiland Centrum in Utrecht - belangrijke factoren achterhaald die invloed hebben op het
investeringsgedrag binnen stedelijke vernieuwing. Deze factoren staan vermeld in tabel 3. De
genoemde variabelen geven richting aan de operationalisatie van investeringsgedrag en geven
inzicht in factoren die van invloed zijn op het stranden of bespoedigen van onderhandelingen. De
variabelen zijn in vijf thema’s ingedeeld, te weten organisatie, samenwerking, financiering,
contractvorm en fysieke omgeving. In dit onderzoek zijn niet alle variabelen meegenomen. De
variabelen die wel meegenomen zijn hebben, zo blijkt uit de casestudy, een hoge mate van invloed
op het investeringsgedrag en/of passen binnen de kern en duur van dit onderzoek.1
Tabel 3, variabelen investeringsgedrag in stedelijke vernieuwing (Bron: Plasschaert, bewerkt)

Variabele
Organisatie
Aantal actoren
Type actoren
Belang actoren
Posities actoren
Zeggenschap
Flexibiliteit om toe of
uit te treden
Samenwerking
Gedeelde
opvattingen
Commitment
Relatiekwaliteit
Transparantie en
openheid

Meegenomen in
dit onderzoek
Teveel actoren werken belemmerend op de besluitvorming,
omdat elke actor intern draagvlak dient te hebben.
Zowel private als (semi-)publieke actoren zijn nodig om op
bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement te sturen.
Het is zeer belangrijk dat de optelsom van de verschillende
belangen leidt tot een eenduidig gezamenlijk eindbeeld.
Een ongelijkwaardige positie van actoren belemmert het proces.
Een onafhankelijke projectdirecteur werkt stimulerend.
Zeggenschap verdeeld over een (deel-)gebied vereenvoudigt
besluitvorming.
Flexibiliteit in toe- of uittreding lijkt in mindere mate van invloed
te zijn. Wel kan een open contractvorm positief van invloed zijn.
Een duidelijk geformuleerde gezamenlijke ambitie over het
eindbeeld en de kwaliteit is een zeer bepalende factor.
Emotionele motieven kunnen een belangrijke rol spelen om een
investering samen voor elkaar te krijgen.
Een goede relatie en hoge gunfactor is een zeer belangrijke
variabele. Vertrouwen is hierbij een sleutelbegrip.
Een open boek geeft vertrouwen.

x

x

x
x
x
x

1

De operationalisatie is gebaseerd op het ‘Institutional Analysis and development framework´ (IAD-framework)
van Elinor Ostrom (1990).
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Handelingen andere
actoren
Financiering
Inbreng van
middelen
Risicoverdeling
Verdeling van kosten
en opbrengsten
Pay-off regels
Zekerheden
Innovativiteit
Contractvorm
Juridische structuur
Wijze van vastleggen
van afspraken en
regels
Flexibiliteit om te
wijzigen
Fysieke omgeving
Economische
kenmerken
Demografische
kenmerken
Planologische
kenmerken

Bepaalde investeringen en gedragingen van partijen beïnvloeden
investeringen en gedrag van andere partijen.

x

Inbreng van partijen moet gelijkwaardig voelen. Het aantrekken
van externe financiering kan dit afdwingen, eruit stappen kan
dan niet zomaar meer.
Individuele toedeling van risico’s aan actoren stimuleert het
nemen van beslissingen.
Het opknippen in kleinere deelplannen van opbrengsten, kosten
en risico’s stimuleren beslissingen.
Beloningen of sancties voor bepaald handelen zijn beperkt van
invloed.
Zekerheden op investeringen van andere partijen, zoals
afnamegaranties, stimuleren investeringsbeslissingen.
Innovatieve financieringsconstructies zijn onvoldoende
uitgewerkt en daarom nauwelijks van invloed.

x

x
x

x

Een aparte entiteit schept verplichten en noodzaakt tot
investeren en kan financiële voordelen hebben.
Een contract moet voldoende flexibiliteit bieden om mee te
bewegen met de tijd. Een kader op hoofdlijnen is voldoende.
Een contract op hoofdlijnen werkt stimulerend, maar het moet
niet te vrijblijvend zijn.
Deze fysieke variabele is het meest belangrijk. Heeft de wijk een
waarde-potentie dan is investeren extra interessant.
Een verwachte groeiende bevolking in een gebied geeft
zekerheden op het verhuren/verkopen van woningen waardoor
er minder risico’s verbonden zijn aan de investering.
Wanneer de fysieke omgeving ruimte biedt om de vernieuwing
in deelplannen op te knippen, werkt dit stimulerend.

x
x

x

Bij het thema ‘organisatie’ zijn de variabelen belang actoren en zeggenschap meegenomen. Belang
omdat deze in grote mate samenhangen met het maatschappelijk ondernemerschap van
woningcorporaties, en zeggenschap omdat deze sterk te maken heeft met de verantwoordelijkheid
die partijen voelen voor het behalen van bepaalde maatschappelijke doelen. Uit de casestudy blijkt
dat het thema ‘samenwerking’ als een van de meest belangrijke factoren wordt gezien voor het doen
van investeringen. Daarom zijn voor dit thema alle factoren die een grote invloed hebben
meegenomen. Voor het derde thema ‘financiering’ zijn de variabelen inbreng van middelen,
verdeling van kosten en opbrengsten, risicoverdeling, en zekerheden meegenomen, omdat uit de
casestudy blijkt dat deze een redelijke of hoge mate van invloed hebben op het investeringsgedrag.
Het thema contractvorm wordt gezien de duur en kern van dit onderzoek niet meegenomen. De
‘fysieke omgeving’, het vijfde thema, is voor de besliscriteria om wel of niet te investeren in een
gebied van groot belang en zal ook worden meegenomen in het onderzoek.
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4.2 Data-analyse
Data-analyse wordt door Van Staa en Evers (2010, p. 7) omschreven als een actief proces dat werken
met de data veronderstelt in de vorm van bewerken en herbewerken, ofwel reduceren en vervolgens
weer compliceren van data door te zoeken naar patronen op een hoger abstractieniveau. De
methodologie die toegepast is in dit onderzoek gaat om het aannemen of verwerpen van
hypothesen. Het principe van het falsificeren van hypothesen staat ook wel bekend als het
falsificationisme en is in lijn met het kritisch rationalisme (Vennix, 2011). Als strategie om de data te
analysen binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van analysetriangulatie. De data-analyse
gebeurt op een deductieve manier, waarin de theorie als uitgangspunt wordt genomen. Het doel van
een dergelijke analyse is het toetsen van ideeën/hypothesen en deze vervolgens te verwerpen of aan
te nemen (Van Staa et al., 2010). Via de ‘framework approach’ wordt er een theoretisch raamwerk
opgesteld, in dit onderzoek een conceptueel model genoemd, aan de hand van literatuurstudie. Deze
‘index’ van codes wordt vervolgens systematisch toegepast op alle data; in dit geval de
gamesimulatie en de interviews. Tijdens de interviews en de gamesimulatie zijn er opnames gemaakt
die daarna getranscribeerd zijn. Vervolgens wordt de data via ‘charting’ en ‘mapping and
interpretation’ steeds verder geordend, geabstraheerd en samengevat (Van Staa et al., 2010, p. 9
e.v.). Dit houdt in dat de data aan de hand van begrippen uit de operationaliastie gecodeerd wordt.
Het coderen en structureren van de data heeft via Microsoft Word en Excel plaatsgevonden.

4.3 Validiteit en betrouwbaarheid
De validiteit van een onderzoek houdt in dat er wordt gemeten wat er gemeten zou moeten worden.
Omdat er in dit onderzoek naar enkele onafhankelijke variabelen gekeken wordt, namelijk de
strategieën van woningcorporaties en de onderhandelings- en samenwerkingsstrategieën, houdt dit
in dat de verschillende variabelen die van invloed zijn op de afhankelijke variabele, het
investeringsgedrag, losgekoppeld van elkaar dienen te worden. In de praktijk is dit moeilijk te
realiseren, omdat de variabelen in grote mate samenhangen. Een complete loskoppeling is niet
realistisch wat de validiteit van het onderzoek niet ten goede komt. Om dit probleem tegemoet te
komen wordt er in het onderzoek gebruik gemaakt van triangulatie. Triangulatie houdt volgens Oates
(2005) in dat er een combinatie van verschillende theorieën, methoden of databronnen wordt
toegepast om een probleemstelling te benaderen. Voor dit onderzoek zal dit gebeuren middels een
combinatie van literatuurstudie, interviews, een gamesimulatie en een evaluatie van de resultaten.
Vooral dit laatste punt, het terugkoppelen naar de deelnemers, is zeer belangrijk voor de validiteit.
Voor de triangulatie is er zowel voor semigestructureerde interviews als een gamesimulatie gekozen,
omdat er een verschil kan zitten in ‘stated preferences’, wat men zegt dat men gaat doen, en
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‘revealed preferences’, wat men werkelijk doet. Deze manier van onderzoeken wordt veel in de
marketing toegepast en er zijn vele modellen voor ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Louviere, Hensher &
Swait, 2000; Adamowicz, Louviere & Williams, 1993). Voor dit onderzoek wordt er niet met modellen
gewerkt, maar wordt alleen het uitgangspunt van ‘stated’ en ‘revealed preferences’ meegenomen:
dat er een verschil tussen de twee kan liggen. Middels de interviews worden er naar de ‘stated
preferences’ gekeken, waarbij de achterliggende motivaties worden achterhaald. Middels de
gamesimulatie worden de ‘reveiled preferences’ onderzocht. Daarnaast biedt de gamesimulatie een
oplossing voor het testen van een ‘what-if’ scenario, waarin een hypothetische situatie met een
duidelijke afbakening onderzocht wordt (Geuting, 2011).
De betrouwbaarheid van een onderzoek betreft de mate waarin het meetinstrument betrouwbare
informatie aflevert. Dit staat voor dit onderzoek vooral ter discussie tijdens de gamesimulatie.
Volgens Samsura, Van Deemen, Van der Krabben en Van der Heijden (2014) is een nadeel van deze
methode de simplificatie die nodig is tijdens de simulatie. Een experimentele omgeving vangt
mogelijkerwijs niet alle complexiteiten binnen context gedreven processen. Deze simplificatie dient
in het achterhoofd te worden gehouden bij het trekken van conclusies. Dit wordt gedeeltelijk
opgelost door na de gamesimulatie zowel een schriftelijke als plenaire evaluatie te houden onder de
deelnemers.
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H. 5 Huisvesting van de middeninkomens
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de interviews die uitgevoerd zijn voor dit onderzoek. De
interviewguides en de achtergrondinformatie van de gamesimulatie staan in de methodologie en
bijlage 1 en 3. In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op deelvraag 1, te weten:
1. Welke rol zien woningcorporaties, in het licht van de nieuwe Woningwet, en institutionele
beleggers voor zichzelf in het huisvesten van de middeninkomens?
Paragraaf 5.1 laat de mogelijke rollen zien die woningcorporaties en institutionele beleggers voor
zichzelf zien bij het huisvesten van de middeninkomens. Ook paragraaf 5.2 is gebaseerd op de
interviews, en gaat dieper in op de factoren bepalend voor het investeringsgedrag.

5.1 Rollen in huisvesten middeninkomens
Zoals in hoofdstuk twee naar voren kwam, laat de nieuwe Woningwet enige speelruimte over voor
woningcorporaties in het lage en hoge middensegment. Voor de lage middeninkomens met huurprijs
tot 710,68 euro per maand zijn corporaties vrij om in woningen te voorzien. Voor de hoge
middeninkomens, met een huurprijs boven deze liberalisatiegrens, mogen woningcorporaties alleen
actief zijn na een markttoets. Institutionele beleggers zijn vrij om in alle segmenten van de
huurwoningmarkt deel te nemen. In deze paragraaf is er gekeken naar de mogelijke strategieën die
woningcorporaties en institutionele beleggers hanteren voor de huisvesting van de middeninkomens
en daarmee welke rol zij voor zichzelf hierin zien. De discussie aan het einde van deze paragraaf geeft
een breed gedragen consensus weer onder de respondenten over een aantal thema’s.

5.1.1 Visie woningcorporaties
Er zijn verschillende strategieën die woningcorporaties kunnen hanteren in de huisvesting van
middeninkomens en in samenwerking met beleggers die binnen de mogelijkheden van de nieuwe
Woningwet liggen. Deze zijn:
1. Investeren in sociale huur lager dan 710,68 euro en andere partijen de middengroepen vanaf
deze liberalisatiegrens op laten pakken;
2. Investeringen in sociale huur voor de primaire doelgroepen beperken tot de onderkant
(eerste aftoppingsgrens <628,76 euro) en de categorieën hierboven door andere partijen
laten oppakken;
3. De sociale huur zelf oppakken en investeringen in het middensegment gezamenlijk oppakken
met andere partijen en wanneer marktpartijen hier niet in geïnteresseerd zijn dit segment
alsnog zelfstandig bedienen.
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Optie 1
Voor dit onderzoek zijn negen managers en directeuren binnen woningcorporaties geïnterviewd.
Drie van deze corporaties vertonen sterke kenmerken van optie 1: het grotendeels beperken van de
taak tot huurwoningen met een maximale huurprijs van 710,68 euro per maand. Deze optie is het
meest in lijn met de visie van het Rijk rondom de kerntaak van corporaties. Uit de interviews kwam
naar voren dat de corporaties die voor deze optie kiezen dit doen omdat er een grote druk is aan de
onderkant van de markt en zij er voor deze doelgroep willen zijn. Dit doen zij ook omdat de
gemeente dit nadrukkelijk vraagt en geen rol ziet voor de corporaties in het middensegment.
Daarnaast geeft een van deze corporaties aan dat er veel inspanningen voor nodig zijn om dit kleine
stukje van de portefeuille te bedienen. Toch blijven ook deze corporaties zich in meer of mindere
mate verantwoordelijk voelen voor gemengde wijken. Dit type wijken doen het in het algemeen het
beste. Hiervoor kunnen oplossingen gevonden worden in bijvoorbeeld de verkoop van bezit, maar
doordat er te weinig nieuwe locaties worden aangeboden, komt dit niet op gang.

Optie 2
Drie van de negen corporaties kiezen in zijn geheel of voor een deel van de portefeuille voor optie
twee: het beperken van investeringen tot een maandhuur van 628,76 euro. Een van de corporaties
geeft aan dat deze grens bij de doelgroep past en dat de nieuwe Woningwet deze oriëntatie
versterkt heeft. Dit komt doordat het splitsen van het juridisch en economisch eigendom van een
complex niet meer mogelijk is. Dit houdt in dat een belegger een complex in eigendom heeft, maar
een woningcorporatie het verhuurt. Om verhuurrisico uit de corporatiesector te halen, is deze
mogelijkheid niet meer toegestaan. Echter, met de toekomstige Veegwet is deze optie misschien
weer

mogelijk

om

in

de

toekomstige vraag te voorzien.

‘Wij zien dat wij als corporatie niet in moeten springen op de

Twee woningcorporaties geven aan

marktvraag naar het middensegment, maar het gat moeten

dat zij voor deze optie kiezen

creëren zodat het voor marktpartijen aantrekkelijker wordt om

omdat er een imperfectie bestaat

erin te stappen. Dat wij niet de rol op ons nemen wanneer de

op de woningmarkt, waaraan zij

markt niet functioneert op dat punt is een intrinsieke motivatie.’

zelf hebben bijgedragen. Deze

Eén van de woningcorporaties over optie 2.

imperfectie heeft te maken met de
scheve

prijskwaliteitverhouding

van de huurwoningen. Corporaties bieden een hoge kwaliteit voor een lage prijs, waar andere
partijen niet mee kunnen concurreren. Om dit tegen te gaan, richten deze corporaties zich, in zijn
geheel of gedeeltelijk, op woningen tot de eerste aftoppingsgrens (628,76 euro maandhuur).
Hiermee bieden zij meer ruimte voor de markt om te investeren. Het gat op de woningmarkt wordt
eerst vergroot waarna marktpartijen worden uitgedaagd om dit gat op te vullen. Deze corporaties
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vinden de niet-DAEB tak in de toekomst ook niet bij hun passen. De ene corporatie geeft aan dat dit
versterkt wordt met het linkse beleid van de gemeente, de andere corporatie geeft aan dat dit komt
doordat zij vooral in landelijk gebied actief zijn, waar de huisvestingsproblematiek rondom de
middeninkomens niet zo groot is als in stedelijk gebied.

Optie 3
Drie van de negen corporaties kiest voor optie drie: het gezamenlijk oppakken van het middeldure
huursegment en zo nodig hier extra aan bijdragen vanuit de niet-DAEB tak. Een van de corporaties
geeft aan dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de samenstelling van gemengde wijken en dat
deze

menging

ook

doorstroming
‘Die ‘level playing fields’ zijn doorgeslagen naar de andere kant.

van

de
het

huurdersbestand

stimuleert.

worden. Je bent slachtoffer van de nieuwe regels waardoor er

Deze

benadrukt

minder geïnvesteerd kan worden in niet-DAEB ter

ook

Het vertrouwen bij corporaties is weg en moet herwonnen

doorstroming
een

andere

corporatie;

wijkontwikkeling van wijken die veel geld nodig hebben.’

huurders moeten in staat zijn om

Eén van de woningcorporaties over optie 3.

een wooncarrière te kunnen
maken.

Ook

geeft

deze

corporatie aan dat niet-DAEB
woningen vaak worden ingezet ter wijkontwikkeling. In sommige stedelijke wijken is er grote vraag
naar investeringen, maar zijn marktpartijen niet geïnteresseerd. Voor deze wijken vervult de
corporatie een pioniersrol. Een van de corporaties geeft aan dat ook de gemeente een rol voor hun
ziet weggelegd in de huisvesting van de middeninkomens door de grote druk die op de woningmarkt
is ontstaan en dat de corporatie mede daarom hieraan willen bijdragen. Hiervoor kijken ze regionaal
naar de vraagbehoefte, omdat de corporatie het niet kunnen vinden van geschikte woonruimte door
de middeninkomens op deze regionale schaal als problematisch ziet. Huishoudens met een
middeninkomen kunnen niet verwachten dat zij bijvoorbeeld in de binnenstad een geschikte woning
kunnen vinden; de prijskwaliteitverhouding kent namelijk zijn locatie.

5.1.2 Visie institutionele beleggers
Institutionele beleggers hebben een afgeleide maatschappelijke doelstelling; zij moeten verantwoord
omgaan met pensioengelden en zij voorzien in een vraag op de woningmarkt. Zij zullen niet vanuit
maatschappelijke overwegingen investeren in het middensegment, maar vanuit financieel oogpunt.
De portefeuille van veel beleggers bestaat voor een groot deel al uit gereguleerde huur. Uit de
interviews met beleggers zijn drie manieren gedestilleerd waarop nieuwe investeringen in het lage
en hoge middensegment aantrekkelijk is, te weten:
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1. Actief investeren in het lage middensegment (tot de liberalisatiegrens van 710,68 euro huur),
omdat dit relatief een stabiel rendement voortbrengt;
2. Actief investeren in het lage middensegment (tot de liberalisatiegrens van 710,68 euro huur)
zodat de huurprijs na een bepaalde exploitatieperiode opgeschroefd kan worden;
3. (Zo goed als) alleen willen investeren vanaf het hoge middensegment (vanaf de
liberalisatiegrens van 710,68 euro huur), maar wel geïnteresseerd zijn en sporadisch
investeren in lagere segmenten.

Optie 1
Voor het onderzoek zijn acquisiteurs, managers en directeuren bij zes institutionele beleggers
geïnterviewd en bij één particuliere belegger. Optie 1 wordt door een van de beleggers sterk
benadrukt.

Zij

zijn

zeer

geïnteresseerd in het gereguleerde

‘Mijn stelling is dat woningcorporaties niet verkopen, omdat ze

huursegment, omdat dit deel van

aan de knop van de streefhuur draaien. Om de woningen aan de

de portefeuille het zeer goed doet,

sociale doelgroep te verhuren, passen ze de randvoorwaarden

zelfs met de verhuurdersheffing.
Ook gaat deze belegger al enkele
samenwerkingen

aan

met

aan. Dat is een weeffout. Aan de andere kant begrijp ik ze goed.
De ruimte wordt ze geboden dus zou ik het ook pakken.’
Eén van de institutionele beleggers over optie 1.

woningcorporaties om bezit te
wisselen. Wel is het hierbij belangrijk dat de prijskwaliteitverhouding in evenwicht is; wanneer er
gebouwd wordt voor dit middensegment moeten deze woningen ook passend zijn bij de gevraagde
huurprijs. Daarnaast geeft de belegger aan dat er goed moet worden gekeken naar wat de wensen
zijn van de doelgroep. Voor middeninkomens betekent dit bijvoorbeeld ook genoeg
groenvoorzieningen in de buurt.

Optie 2
Optie 2 wordt door één van de beleggers genoemd. Zij zijn sinds kort zeer actief in de acquisitie van
gereguleerde huurwoningen, omdat het aan de bovenkant van de markt steeds drukker wordt. De
belegger ziet dat een gemengde wijk goed is voor wijkontwikkeling, maar zij zijn vooral
geïnteresseerd omdat er een verdienmodel in zit. De gereguleerde huurwoningen, zowel nieuwbouw
als recente bestaande bouw, worden voor een bepaald aantal jaar in dit segment geëxploiteerd.
Vervolgens worden deze huurwoningen naar de vrije sector overgebracht. Dit doen ze met name in
wijken waar de grootste waardesprong verwacht wordt.

Optie 3
Optie 3 wordt door vijf beleggers uitgevoerd: zij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de acquisitie van
huurwoningen in het geliberaliseerde segment. Dit heeft met name met de verhuurdersheffing en de
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politieke onzekerheid te maken. Een van de beleggers geeft aan dat zij ook niet nodig zijn in het
gereguleerde segment wanneer corporaties hun werk goed zouden doen. Vier van de vijf beleggers
geven aan dat zij vanaf 710,68 euro geïnteresseerd zijn en één belegger pas vanaf een maandhuur
van 800 euro. Wanneer combinaties te maken zijn, complexen na zoveel jaar te liberaliseren zijn of
wanneer de gemeente een percentage sociaal meegeeft, blijven ook deze beleggers geïnteresseerd
in het lage en hoge middensegment.

5.1.3 Discussie
Institutionele beleggers
De keuze in welke mate een corporatie of belegger een bijdrage wil en kan leveren aan de
huisvesting van de middeninkomens heeft met een aantal aspecten te maken. Wat betreft de
institutionele beleggers heeft dit met name te maken met het fonds, wanneer hier sprake van is,
waarvoor zij beleggen. Wanneer een belegger niet voor een extern fonds werkt, zijn zij flexibeler om
te bepalen of zij ook het middensegment bedienen. Wanneer zij wel voor een fonds beleggen,
bepaalt het fonds de besliscriteria waaraan nieuwe beleggingen moeten voldoen. De institutionele
belegger dient zich hieraan te houden. Qua financieel rendement is investeren in het
middensegment mogelijk, omdat het verhuurrisico zeer laag is. Echter hebben beleggers in het
gereguleerde segment weer te maken met politieke onzekerheid, waardoor de rendementseis weer
hoger komt te liggen.
Woningcorporaties
Conijn herkent drie kamers bij de woningcorporatie: de maatschappelijke, vastgoed-, en
vermogenskamer. Het wel of niet investeren in het middensegment door woningcorporaties is
politiek gezien, vanuit de maatschappelijke kamer, complexer dan bij institutionele beleggers. Eén
van de belangrijkste aspecten hierbij is het werkgebied van de corporatie en daarmee zowel het
gemeentelijk beleid als de vraagstukken kenmerkend voor die woningmarkt. De problematiek van
het middensegment speelt zich vooral af in de steden. Waar er een grote vraag is naar woningen
voor middeninkomens, er is dus krapte op de markt, zijn woningcorporaties eerder bereid om hierin
te investeren. Ook omdat dit thema dan sneller op de politieke agenda komt te staan. Opvallend is
dat de geïnterviewde corporaties die in dezelfde stad actief zijn, eenzelfde strategie hanteren.
Wanneer de gemeente van de corporatie vraagt om een rol te vervullen in het middensegment dan
zien de corporaties hier voor hunzelf ook een rol. Dit laat zien dat de woningcorporaties als
verlengstuk van het gemeentelijk woonbeleid dienen en hier een lijn in trekken. Het tweede aspect
dat invloed heeft op de keuze om in meer of mindere mate de middeninkomens te bedienen, heeft
te maken met de huidige portefeuille van een corporatie, de zogenaamde vastgoedkamer.
Respondenten geven aan dat de niet-DAEB tak als ‘van oudsher’ is ontstaan. Een grotere niet-DAEB
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die geschikt is voor de huisvesting van middeninkomens biedt meer mogelijkheden om deze
doelgroep te bedienen. Ook door complexmatige verkoop aan beleggers kan de doelgroep bediend
worden. Door verkoop kan de portefeuille sterk afnemen wat geen financieel duurzaam model is.
Daarom wordt renovatie van bestaand bezit meestal geprefereerd. Ook zoeken beleggers vaak naar
recentelijk gebouwd vastgoed, wat bij veel corporaties niet het geval is. Daarnaast staan corporaties
om financiële redenen niet te springen om verkoop; aan liquiditeit bij corporaties is geen tekort. Uit
de interviews blijkt dat corporaties (ruim) voldoende kapitaal hebben om te investeren en dit ook
graag willen. Vanuit deze vermogenskamer is het van belang om dit kapitaal optimaal in te zetten,
maar er zijn onvoldoende nieuwe investeringsmogelijkheden. Ook kan de verkoop van de niet-DAEB
portefeuille leiden tot een hogere rente op leningen, omdat de corporatie minder onderpand heeft
voor nieuwe leningen. Het wel/niet behouden of uitbreiden van deze tak bij woningcorporaties heeft
in het verlengde hiermee ook te maken met politieke onzekerheid. Een van de corporaties gaf in de
interviews aan dat hij het zich kan voorstellen dat er over vijf of tien jaar weer meer gevraagd gaat
worden van corporaties. Het behouden van een kleine niet-DAEB tak geeft flexibiliteit, die in de
toekomst misschien nodig is. Een andere corporatie kan zich in de toekomst een situatie voorstellen
waarin de liberalisatiegrens verschoven wordt naar 628,76 euro, omdat marktpartijen in het segment
erboven steeds meer geïnteresseerd raken. Deze corporatie ziet de niet-DAEB tak in de toekomst
niet meer passen binnen hun taak.
Bestendigers en vernieuwers
De verschillende strategieën die corporaties kunnen toepassen voor de huisvesting van de
middeninkomens kunnen ingedeeld worden binnen het onderscheid dat Gruis (2007) maakt tussen
bestendigers en vernieuwers. Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen, richten
bestendigende corporaties zich primair op de kerntaak en ondernemen vernieuwende corporaties
ook activiteiten buiten de kerntaak. De woningcorporaties die voornamelijk handelen in lijn met
optie twee kunnen als bestendiger getypeerd worden; zij richten zich alleen op de primaire
doelgroep met een maximale huur van 628,76 euro per maand. Corporaties die kiezen voor optie één
zitten tussen de twee typeringen in; zij willen alsnog de lage middeninkomens bedienen. Optie drie,
het middensegment gezamenlijk met andere marktpartijen oppakken, komt overeen met de
vernieuwende corporatie. Zowel bestendigers als vernieuwers kunnen een bijdrage leveren aan de
huisvesting van de middeninkomens. Wat betreft het huisvesten van middeninkomens zullen
bestendigers eerder geneigd zijn om een groter gat op de markt te creëren zodat het aantrekkelijker
wordt voor marktpartijen om hier te acteren. Voor vernieuwers betekent het eerder het zelf
oppakken van woningen tot de liberalisatiegrens om voor de verdere vraag marktpartijen erbij te
betrekken of eventueel in een stuk niet-DAEB te investeren.
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Rol overheid
Wat uit de interviews veelal naar voren kwam is dat het gemeentelijk beleid en het Rijksbeleid niet
altijd overeenkomt. Er is nu één beleid geformuleerd voor heel Nederland, maar corporaties zien
graag dat dit naar regio gespecificeerd wordt. De regio bepaalt namelijk sterk het handelen van de
corporatie. Het Rijk ziet vooral een onbalans tussen het aandeel corporatiewoningen en vrije sector
huurwoningen. In de rest van Europa is de sociale voorraad een stuk kleiner. Gemeenten zien lokaal
de vraag naar sociale woningen alleen maar toenemen. Ook een linkse of rechtse oriëntering van de
gemeenteraad maakt veel verschil. Links georiënteerde colleges hechten meer waarde aan de
woonvisie, betaalbaar wonen, maar vinden dat corporaties te lang op hun geld hebben gezeten.
Rechts georiënteerde colleges voeren een meer prijsgericht grondbeleid, wat volkshuisvestelijke
doelen in de weg zit. De gemeente moet beter nadenken over aantrekkelijke voorwaarden om hun
woonvisie te realiseren en hier minder afwachtend in zijn. Overigens denkt niet elke corporatie hier
zo over, omdat de gemeente hun begroting rond moet krijgen. Er zijn volgens hen genoeg andere
knoppen waaraan gedraaid kunnen worden. Beleggers missen langjarig en eenduidig beleid en
leiderschap vanuit de overheid. Ook zien beleggers dat gemeenten in het verleden vrij snel naar
corporaties stapten met nieuwe locaties. Dit is sinds de liquiditeitsproblemen die corporaties hadden
(ongeveer 2 jaar terug) in combinatie met de nieuwe woningwet veranderd. Gemeenten moeten er
nu zelfs nog aan wennen dat corporaties weer een goede liquiditeit hebben en weer willen
investeren. In het verleden, en nu ook nog vaak, schrijven gemeentes tenders uit. Hierdoor
ontvangen zij de hoogste grondbieding, maar komt er een schraal product op te staan, waarmee
alleen de ontwikkelaar blij wordt gemaakt. Wat dit betreft is er volgens de beleggers nog weinig
kennis. Gemeenten zouden hiervoor metrages mee kunnen geven. Beleggers zijn bereid om
concessies te doen in exploitatieduur en de huurprijzen, maar er moet wel rendement gemaakt
worden. Toch is dit aan het veranderen. Steeds meer gemeenten kijken naast de prijzen ook naar
creativiteit. Het grondbod wordt hierdoor minder leidend. Ook komt het programmeren in plaats van
het faciliteren door de gemeente op gang en staat de gemeente meer en meer open voor
gedifferentieerde grondprijzen (zoals in Amsterdam en Utrecht). Echter heeft dit volgens sommigen
vooral te maken met het functioneren in een aantrekkende markt waardoor zoet en zuur
gecombineerd kan worden. Toch zijn gemeenten in het differentiëren volgens corporaties
terughoudend in het gebruiken van instrumentarium of afspraken. De gemeente onderschat zichzelf
vooral in het hebben van invloed op locaties die niet in hun bezit zijn, terwijl nieuwe of bestaande
locaties juist voor dynamiek moeten zorgen. Deze dynamiek ontbreekt op dit moment.
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5.2 Samenwerking als mogelijke oplossing
Uit de operationalisatie van investeringsgedrag genoemd in de methodologie (hoofdstuk 4) komen
verschillende factoren naar voren. De factoren die meegenomen zijn voor dit onderzoek in vier
onderdelen
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omgevingsfactoren. In de interviews is er gevraagd naar de samenwerking tussen woningcorporaties
en institutionele beleggers in het algemeen en voor de huisvesting van de middeninkomens. Deze
paragraaf geeft de resultaten hiervan weer.

5.2.1 Omgevingsfactoren
Voor de woningmarkt zijn er weer gunstigere tijden aangebroken wat ertoe leidt dat het
verhuurrisico voor beleggers kleiner wordt, maar ook dat de markt krapper wordt. Stijgende huren
door de grote vraag naar woningen versterken de problematiek van de huisvesting van de
middeninkomens. Wel raken institutionele beleggers door een krapper wordende markt en het
moeilijk verkrijgen van nieuwe locaties ook geïnteresseerd in lagere huursegmenten en andere
locaties. Dit biedt perspectief voor een samenwerking tussen institutionele beleggers en
woningcorporaties. Institutionele beleggers kijken vooral naar aantrekkelijke gemeenten waar veel
dynamiek en schaarste is; er moet dus een grote vraag zijn naar middeldure huur. Vooral in grote
steden in de Randstad is dit het geval. Toch vragen corporaties zich af of institutionele beleggers ook
geïnteresseerd zijn in slechtere wijken met veel verouderd bezit. De economische groei biedt
flexibiliteit binnen het gemeentelijk grondbeleid wat ertoe kan leiden dat ook maatschappelijke,
naast financiële, doelen een prominentere plek kunnen krijgen.

5.2.2 Organisatie- en samenwerkingsfactoren
De uitgangssituaties van corporaties en institutionele beleggers komt overeen; ze hebben namelijk
beide een lange termijn visie en willen waarde creëren voor een gebied. Dit biedt volgens veel
respondenten perspectief voor een samenwerking. Het type waarde dat door beide partijen als
uitgangspunt wordt genomen verschilt echter. Institutionele beleggers zijn primair uit op financieel
rendement, en voor corporaties is het financieel rendement de randvoorwaarde. Dit kan tot
onbegrip leiden tussen beide partijen. Volgens één van de institutionele beleggers is het hierbij
belangrijk dat partijen elkaar respecteren in ieder zijn speelveld en complementair proberen te zijn
aan elkaar. Wel moeten partijen elkaar iets te bieden hebben voor een samenwerking; het moet een
meerwaarde hebben.
De nieuwe Woningwet biedt zowel kansen als belemmeringen voor een samenwerking. Enerzijds
maakt de Woningwet uitwisseling van bezit en het splitsen van juridisch en economisch eigendom
van complexen moeilijker, anderzijds biedt de terugtrekking van corporaties naar de kerntaak
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mogelijkheden voor samenwerking, omdat er meer ruimte komt voor andere partijen en daardoor
het creëren van een gedifferentieerde woonwijk moeilijker door één partij kan worden opgepakt. De
terugtrekking heeft te maken met de markttoets. De markttoets is volgens één van de respondenten
echter nog nooit uitgevoerd, dus de precieze invulling en consequenties zijn nog niet bekend. Wel
kan deze markttoets er volgens een van de corporaties ervoor zorgen dat samenwerking met
marktpartijen gestimuleerd wordt.
Een punt dat veel is genoemd in de interviews is het cultuurverschil tussen corporaties en beleggers,
wat de relatie belemmert. Dit verschil wekt geen vertrouwen op. Eén van de beleggers geeft aan dat,
vooral binnen de vastgoedmarkt, elke investering zijn momentum heeft. Wanneer de besluitvorming
te lang duurt, wat volgens beleggers het geval kan zijn bij corporaties, kan de kans voorbij zijn. Dit is
één van de redenen waarom partijen heldere afspraken willen en een verdeling van de grond. Omdat
besluitvorming bij corporaties in de ogen van de beleggers vertragend werkt, pakken beleggers
geregeld ook het sociale segment op van een gebied wanneer dit verplicht is in het
bestemmingsplan. Wat de relatie tussen de partijen ook niet versterkt, is volgens enkele
respondenten het ontbreken van platforms of tafels. Tussen beleggers is er voldoende openheid en
zij spreken elkaar vrij regelmatig. Tussen corporaties zijn er ook talloze platforms. Echter bestaan
gezamenlijke tafels niet of nauwelijks. Toch zijn beleggers en corporaties, ondanks de
cultuurverschillen, veelal tevreden over eerdere samenwerkingen met elkaar. Corporaties die
eerdere samenwerkingen zijn aangegaan ervaren beleggers veelal als transparant. De gegevens die
nodig zijn liggen op tafel en worden vastgelegd in een contract. Wanneer de samenwerking via een
ontwikkelaar verloopt, kan dit de transparantie verminderen. Hier komt echter meer en meer
verandering in.
De relatie tussen commerciële partijen en corporaties is niet alleen belangrijk, ook het vertrouwen
tussen het Rijk en de corporatie is ter discussie komen te staan. Corporaties voelen dat het
vertrouwen vanuit het Rijk, mede door de excessen in de sector, gedeeltelijk weg is met als gevolg
deze striktere Woningwet. Corporaties hebben het gevoel dat zij dit vertrouwen de komende jaren
moeten herwinnen. Wat betreft de samenwerking met de gemeente is deze voor de corporatie goed.
De gemeente kent de corporatie waardoor de samenwerking vrij natuurlijk is. Voor de beleggers
geldt vaak: onbekend maakt onbemind. Het afbreukrisico voor wethouders is groot, want het gaat
over grote investeringen, en er is een grote doorstroming in het ambtelijk apparaat. Dit bevordert
volgens beleggers het maken van afspraken niet.
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5.2.3 Financieringsfactoren
Het creëren van een fonds waar zowel corporaties als beleggers woningen in onderbrengen gebeurt
weinig. Het opstellen en onderhouden van een fonds kost namelijk veel geld en de zeggenschap over
de portefeuille neemt af. In het buitenland gebeurt dit wel veel, maar omdat de Nederlandse markt
overzichtelijk is, wordt dit niet nodig bevonden. Eén van de mogelijkheden om middeninkomens te
huisvesten is de verkoop van corporatiebezit wat eigenlijk niet binnen de kerntaak valt. Corporaties
hoeven deze woningen vervolgens niet meer af te toppen en de marktpartijen kunnen er een hogere
prijs voor vragen. Echter, complexmatige verkoop gebeurt bijna niet. Beleggers bieden volgens
corporaties te weinig doordat er verschillende afslagen berekend worden en een hogere
rendementseis hebben wat ook door de overdrachtsbelasting belemmert wordt. Een corporatie doet
dit echter wel door gedifferentieerde proposities aan te bieden om het voor beide partijen
aantrekkelijker te maken. Wel willen beleggers graag bezit uitwisselen met corporaties. Enerzijds om
vastgoed uit handen van buitenlandse beleggers te houden en anderzijds omdat het een goed
rendement geeft. Een voordeel van het gereguleerde segment voor beleggers is dat het verhuurrisico
en de mutatiegraad laag is en dat er minder concurrentie is van andere partijen. Wel blijft de
politieke onzekerheid en de verhuurdersheffing een grote belemmering waarmee in de
rendementseis rekening wordt gehouden. Ook geeft één van de corporaties aan dat zij
geïnteresseerd is en al gebruik maakt van gedifferentieerde proposities. Zowel corporaties als
beleggers geven aan dat zij grote interesse hebben in een gedifferentieerder grondprijsbeleid. Door
per plek of woningcategorie aan te geven wat de opbrengst moet zijn, kunnen partijen zelf
differentiatie in het woningbouwprogramma aanbrengen wat nieuwe investeringen kan stimuleren.
Eén corporatie is vrij expliciet in de verdeling van kosten en opbrengsten tussen partijen: wanneer zij
de voorinvesteringen hebben gedaan en daarmee de risico’s hebben genomen, willen zij ook de
voordelen pakken van de niet-DAEB. Deze voordelen willen ze laten afvloeien naar de DAEB tak. Toch
zijn corporaties die een gebiedsregisseur willen zijn, bereid om meer risico’s te nemen voor het
sociale segment en een deel van het middensegment. Om risico’s te beperken stellen deze dan weer
voorwaarden aan de samenwerking met beleggers. Vaak worden er voorwaarden verbonden aan
huursprongen en verkoop. Dit is over het algemeen voor zowel beleggers als corporaties geen
probleem. Zo wordt er voor beleggers waardepotentie gecreëerd in het bezit en kunnen er
maatschappelijke doelstellingen behaald worden. Een van de corporaties gaat nog een stap verder
en vraagt ook aan beleggers of zij een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van wijken. Hoe
beleggers hier op reageren, is nog niet bekend. Andere corporaties zien dit heel anders: wanneer de
huurder en de stad er beter van wordt, dan moet de corporatie hierin investeren, omdat de
corporatie een middel is en geen doel. Het vervolgens stellen van voorwaarden aan beleggers om
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risico’s te beperken kan averechts werken: beleggers worden hierdoor extra kritisch bij de
locatiekeuze wat samenwerking kan belemmeren. Twee corporaties geven aan dat de voorwaarden
die buiten de exploitatieduur en huurstijging vallen door de gemeente geregeld moeten worden. Ook
worden er door enkele corporaties aangegeven dat het alleen investeren in de DAEB nadelen met
zich meebrengt voor toekomstige investeringen. Investeringen worden gedeeltelijk gefinancierd uit
leningen en de solvabiliteit van de corporatie is hiervoor zeer belangrijk. Niet-DAEB woningen
hebben over het algemeen een hoge waarde en bieden daarmee dekking voor de verstrekking van
leningen. Wanneer deze niet-DAEB tak krimpt, kan dit het aantrekken van leningen in de toekomst
bemoeilijken.
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H. 6 Samenwerking in de praktijk: een gamesimulatie
Zoals in het methodologiehoofdstuk naar voren kwam, is er voor dit onderzoek een gamesimulatie
ontwikkeld. Deze simulatie met woningcorporaties, institutionele beleggers en de gemeente toetst
de mogelijke samenwerking tussen woningcorporaties en beleggers. Om de partijen over middeldure
segment huurwoningen te laten nadenken en onderhandelen, zijn de gedifferentieerde
woningbouwcategorieën ingevoerd voor deze casus. De resultaten van deze gamesimulatie en de
bijbehorende evaluatie staan in dit hoofdstuk beschreven.
Paragraaf 6.1 geeft weer hoe de gamesimulatie is opgebouwd, waarna vervolgens in paragraaf 6.2 de
rollen die partijen in de huisvesting van de middeninkomens willen spelen naar voren komen. In
paragraaf 6.3 wordt de samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers
besproken. Ten slotte zijn in paragraaf 6.4 de belangrijkste punten uit de evaluatie na de
gamesimulatie uiteengezet.

6.1 Opzet gamesimulatie
6.1.1 Deelnemers en rollen
De deelnemers aan de gamesimulatie werden, passend bij hun achtergrond, ingedeeld bij de fictieve
partijen in de gamesimulatie. Per rol zijn er twee of drie spelers om het uitspreken van gedachtes te
stimuleren. De rollen en het aantal deelnemers zijn hieronder in tabel 4 weergegeven.
Tabel 4, fictieve partijen en aantal deelnemers

Gemeente
Oppidum

Woningcorporatie Woningcorporatie Institutionele
Stabulum
Woonpoort
belegger Merére

3

3

3

2

Institutionele
belegger
Accipiter
2

Er zijn twee woningcorporaties in de gamesimulatie ingebracht; één met een bestendigende
rolbeschrijving en één met een vernieuwende rolbeschrijving. De bestendigende woningcorporatie
heeft de opdracht meegekregen om vooral geïnteresseerd te zijn in het lagere segment tot de eerste
aftoppingsgrens van 628,76 euro. Bestendigende corporaties zien vooral voor andere partijen een rol
in de huisvesting van de middeninkomens. De corporatie met de vernieuwende rolbeschrijving is
voornamelijk geïnteresseerd in de woningen tot en met de liberalisatiegrens van 710,68 euro en in
niet-DAEB wanneer partijen niet geïnteresseerd zijn. Vernieuwende corporaties zien een rol voor
zichzelf in de huisvesting van de middeninkomens.
Tabel 5, rolbeschrijvingen

Rol

Korte toelichting op meegekregen doelen

Woningcorporatie Stabulum is een bestendiger, wat inhoudt dat zij terug naar de kerntaak willen
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Stabulum

met een focus op de €625 grens en beperkt risico’s willen dragen. ‘Doen waar
je goed in bent.’ Stabulum wil investeringen bij andere partijen stimuleren om
waardestijging op lange termijn te realiseren.
Woningcorporatie Woonpoort stelt een wijkgerichte en integrale aanpak centraal. Hiervoor
Woonpoort
willen ze graag samenwerkingspartners vinden. Ze richt zich met name op het
huursegment tot €710, maar zijn bereid om ook investeringen in het hogere
segment te doen vanuit de niet-DAEB tak wanneer nodig. Woonpoort wil
samenwerking met en investeringen bij andere partijen stimuleren om
waardestijging op lange termijn te realiseren.
Belegger Merére De beleggers willen graag voet aan de grond krijgen in deze gemeente en hun
en Accipiter
vastgoedportefeuille uitbreiden met vooral woningen in het duurdere
huursegment.
Gemeente
De gemeente wil dat de partijen het woningbouwprogramma realiseren en
Oppidum
hier een goede grondprijs aan de gemeente voor betalen. Kosten en risico’s
moeten vooral bij de andere partijen komen te liggen.

6.1.2 Middeldure huur en woningbouwcategorieën
Vooraf aan de gamesimulatie ontvingen de deelnemers een uitnodigingsbrief om het gesprek aan te
gaan en een rolbeschrijving. In deze uitnodiging, die vanuit de gemeente verstuurd werd, werd
aandacht gevraagd voor het gebied Trajectum, gelegen in de fictieve stad Oppidum. Trajectum is een
voormalig industrieterrein waar woningbouw gerealiseerd kan worden om aan de demografische
groei te kunnen voldoen. De gemeente vraagt de partijen om een gedifferentieerd
woningbouwprogramma te realiseren om onder andere aan de vraag van de middeninkomens te
voldoen die nu tussen wal en schip vallen op de woningmarkt. Om de partijen in de gesprekken en
onderhandelingen over dit thema te laten praten, is er besloten om een verdere differentiatie in
woningbouwcategorieën in te voeren. In bestemmingsplannen is het mogelijk om een onderscheid te
maken tussen sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap, maar dit wordt niet
voldoende geacht om alle doelgroepen te huisvesten en gemengde wijken te creëren. Daarom is de
volgende verdeling voorgesteld (tabel 6).
Tabel 6, differentiatie woningbouwcategorieën

Woningbouwcategorie
Sociale huur laag (tot 625 euro per maand)
Sociale huur hoog (tot 700 euro per maand)
Vrije sector huur laag (tot 850 euro per
maand)
Vrije sector huur hoog (tot 1000 euro per
maand)
Koop

Aandeel binnen Trajectum
1/6
1/6
1/6
1/6
1/3
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De sociale huur laag grens van 625 euro per maand is gebaseerd op de huursubsidiegrens voor
meerpersoonshuishoudens (officieel is deze grens 628,76 euro, prijspeil 2016). De 700 euro per
maand grens voor sociale huur hoog is gebaseerd op de liberalisatiegrens (officieel is deze grens
710,68 euro per maand). De andere twee grenzen zijn geen wettelijk vastgelegde grenzen, maar de
850 euro grens voor het middensegment wordt ook door Conijn aangehouden (2011). Aan de
deelnemers

werd

gevraagd

naar

hun

ideeën

over

deze

verdere

differentiatie

naar

woningbouwcategorie, of en hoe zij de samenwerking met de andere genodigde partijen aangaan en
onder welke voorwaarden zij willen investeren binnen deze herontwikkeling. Ook kregen de partijen
van tevoren een krantenartikel, waarin de problematiek rondom het huisvesten van de
middeninkomens verder naar voren kwam en de context waarin de gamesimulatie zich afspeelt. Op
de dag zelf kregen de deelnemers een uitgebreide rolbeschrijving met daarin meer achtergrond over
het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn, de beschikbare middelen, de doelen, een indicatieve prijslijst
en invulformulieren voor grondovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.

6.1.3 Methode
De gamesimulatie is ontwikkeld op basis van de methodologie van Vincent Peters en Marleen van de
Westelaken (2014) die hun stappenplan gebaseerd hebben op onder andere Duke (1974). Doel
hiervan is de complexe realiteit te reduceren tot een simpeler model. De volgende vier stappen zijn
toegepast (Peters & Van de Westelaken, 2014, p. 9 e.v.):
1. ‘Design specifications’: hierin wordt het doel van de simulatie duidelijk gemaakt;
2. ‘System analysis’: het achterhalen van relevante elementen van de werkelijkheid;
3. ‘Game design’: hierin worden de elementen uit de werkelijkheid vertaald naar de game. Een
soort concept van de game;
4. ‘Game building’: in deze fase worden de concepten en ideeën concreet vertaald naar de
game.
Stap 1, de ‘design specifications’, zijn hieronder te vinden. De uitwerking van de overige stappen
staat in bijlage 1.
Doelen van de gamesimulatie
De gamesimulatie heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel van de gamesimulatie is het inzichtelijk
maken van de verschillende rollen die woningcorporaties en institutionele beleggers voor zichzelf en
elkaar zien in de huisvesting van de lage en hoge middeninkomens. Dit komt in de gamesimulatie
naar voren in de uitgesproken voorkeuren en de investeringskeuzes die partijen maken wat de
betreft de aard en de omvang van de investeringen. Het tweede doel van de gamesimulatie is het
inzichtelijk maken van het verloop van de samenwerking tussen corporaties en institutionele
beleggers. Dit komt in de game naar voren in de gedeelde opvattingen, het commitment, de
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relatiekwaliteit en de transparantie die de deelnemende partijen hebben en daarnaast de
gehanteerde onderhandelingsstrategieën om bepaalde doelen te behalen.
Daarnaast is er in de gamesimulatie onderzocht hoe de gemeente omgaat met en andere partijen
reageren op een discrepantie tussen de gemeentelijke woonvisie en het grondbeleid, en wat de
toepasbaarheid is van meer gedifferentieerde woningbouwcategorieën via privaatrechtelijke weg.
Dit laatste komt in de game naar voren in de reactie van partijen op de invoering en de
(on)mogelijkheden die het biedt voor het behalen van maatschappelijke en financiële doelstellingen
van partijen.
Na de gamesimulatie is er een evaluatie geweest om terug te koppelen op inhoudelijke aspecten van
het investeringsgedrag en het realiteitsgehalte van de game. Daarnaast was het doel van deze
evaluatie het inzichtelijk maken van de effecten van de gewijzigde Woningwet op het handelen van
de woningcorporaties en de reactie hierop van andere partijen in het spel.
Aannames in de gamesimulatie
In de gamesimulatie zijn enkele aannames gedaan om de werkelijkheid te simplificeren. Ten eerste is
er uitgegaan van economische en demografische groei in de fictieve wijk. De wijk is gelegen in een
stad in de Randstad. Deze aanname komt overeen met de huidige situatie in veel stedelijke wijken.
De tweede aanname betreft de begininterventie. Deze begininterventie houdt de invoering van de
gedifferentieerde woningbouwcategorieën in die vanuit de gemeente geïnitieerd is. Om de
huisvesting van de verschillende doelgroepen te stimuleren is er vanuit gegaan dat de gemeente
openstaat voor de toepassing van deze categorieën. Ook dit komt gedeeltelijk overeen met de
werkelijkheid; steeds meer gemeenten passen een verdere differentiatie toe.
De derde aanname gaat over de beschikbaarheid van een uitleglocatie voor woningbouw in stedelijk
gebied. Deze beschikbaarheid is namelijk niet zo vanzelfsprekend meer. Veel woningcorporaties en
beleggers hebben genoeg investeringsruimte, maar aan geschikte locaties schort het vaak.
De laatste aanname binnen de game betreft de interesse die partijen hebben in dit gebied en het
inzien van de noodzaak om ook de middeninkomens te huisvesten. Door de krapte op de
woningmarkt is er onder beleggers een verschuiving gaande naar ook het lagere segment en mindere
locaties. Echter, beleggers blijven risicomijdend dus interesse in een gebied is lang niet altijd
vanzelfsprekend. Dat de noodzaak hoog is wat betreft de huisvesting van middeninkomens in met
name stedelijk gebied wordt door zowel beleggers als woningcorporaties erkend. Bij wie de
verantwoordelijkheid ligt en/of wie interesse heeft, is een tweede.
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6.2 Rol in huisvesten middeninkomens
Een eerste doel van de gamesimulatie is het toetsen van welke rollen woningcorporaties en
beleggers voor zichzelf (en elkaar) zien in de huisvesting van de lage en hoge middeninkomens. Dit
komt in de gamesimulatie naar voren in de uitgesproken voorkeuren en de investeringskeuzes die
partijen maken wat betreft de aard en omvang van de investeringen. De verwachting op basis van de
interviews is dat de institutionele beleggers geïnteresseerd zullen zijn, omdat de fictieve casus in een
economisch en demografisch aantrekkelijk gebied ligt. Zij zullen geïnteresseerd zijn in ook het
middensegment wanneer er combinaties te maken zijn en/of de prijs-kwaliteitverhouding tussen de
corporatiewoningen en de beleggerswoningen in evenwicht is. In de gamesimulatie wordt dit
getoetst door twee institutionele beleggers deel te laten nemen aan de onderhandelingen.
Daarnaast zijn er twee woningcorporaties in de gamesimulatie ingebracht; één met een
bestendigende rolbeschrijving en één met een vernieuwende rolbeschrijving. Uit de interviews blijkt
dat zowel institutionele beleggers als woningcorporaties geïnteresseerd zullen zijn in een meer
gedifferentieerde grondprijs om de middeninkomens te huisvesten.

6.2.1 Institutionele beleggers en het middensegment
De gamesimulatie bevestigt dat het middensegment een interessante doelgroep is voor institutionele
beleggers. Voor de institutionele beleggers blijkt zowel het lage als hoge middensegment interessant,
omdat er met beide rendement gemaakt kan worden. Wel hebben beide institutionele beleggers
graag de controle in handen binnen het project, zonder dat zij zelf ontwikkelen. Woningen die voor
de woningcorporaties worden gebouwd, kunnen vervolgens turn-key worden afgeleverd. Daarnaast
speelt de kwaliteit van de omgeving van de woningen een grote rol voor institutionele beleggers; ze
willen graag en zijn bereid om te investeren in de openbare ruimte. Om een gemengde wijk te
creëren en aan het woningbouwprogramma te voldoen, wilden beide beleggers in de gamesimulatie
graag apart samenwerken met één of twee woningcorporatie(s). Een van de beleggers geeft aan dat
ze samen met de corporatie graag de gehele locatie in handen willen krijgen om zo zeker te zijn dat
ze de vrije sector huurwoningen kunnen realiseren. Als argument voor de woningcorporatie voeren
zij aan dat dit de balans van de corporatie vrij kan spelen, waardoor zij dit geld in andere projecten
kunnen investeren. Nadat onderhandelingen met de woningcorporaties stroef verliepen, zijn de
institutionele beleggers samen gaan werken. Zij hebben een knock-out bod naar de gemeente
gedaan, en vervolgens de woningen tot de eerste aftoppingsgrens turn-key aan de
woningcorporaties verkocht. Binnen het spel is er verder niet gesproken over de combinaties van
woningen die institutionele beleggers beogen. Omdat de beleggers de totale ontwikkeling op zich
nemen, was het voor de deelnemers niet nodig om te onderhandelen over de prijskwaliteitverhouding van de corporatiewoningen en de beleggerswoningen. De beleggers hielden
hiermee de touwtjes in handen.
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6.2.2 Woningcorporaties en het middensegment
De bestendigende woningcorporatie is vooral geïnteresseerd in de woningen tot de eerste
aftoppingsgrens en eventueel enkele woningen tot de liberalisatiegrens voor de differentiatie; zij zien
hiermee een beperkte rol voor zichzelf in de huisvesting van het middensegment. Wel willen ze meer
woningen in het segment tot de eerste aftoppingsgrens dan aangegeven in de voorgestelde
differentiatie van de gemeente. Ook de vernieuwende woningcorporatie wil meer woningen dan de
voorgestelde differentiatie. Zij willen deze woningen echter vooral in de categorie tot de
liberalisatiegrens en daarnaast binnen de niet-DAEB tak wanneer marktpartijen dit niet oppakken.
Echter, meegenomen in de verhitte onderhandelingen, wil de vernieuwende woningcorporatie toch
woningen in het niet-DAEB segment ook al zijn de beleggers geïnteresseerd. Als argument geeft deze
vernieuwende corporatie dat de niet-DAEB belangrijk is voor de doorstroming en de waarde van de
wijk. Beide woningcorporaties zien de openbare ruimte, een belangrijk thema voor de institutionele
beleggers, als een investering primair voor de gemeente. Beide woningcorporaties zijn bereid om de
ontwikkeling over te laten aan een institutionele belegger; zij zijn volgens een respondent immers
slimmer met inkopen. Uiteindelijk hebben de corporaties geen keuze gemaakt in het type en aantal
woningen, omdat de gemeente akkoord was gegaan met een knock-out bod van de institutionele
beleggers.

6.2.3 De gemeente en het middensegment
De gemeente laat initieel weten dat zij primair een faciliterende rol wil aannemen; zij vindt vooral
het eindresultaat belangrijk. Het behalen van een voldoende grondopbrengst speelt hierbij een grote
rol; de gemeente voert vooral het argument van de waardeontwikkeling, en een toekomstige
meerwaardeafdracht, van de woningen in de richting van zowel de corporaties als beleggers om een
hogere grondprijs te krijgen. In het verloop van de gamesimulatie veranderde de rol van de
gemeente, omdat zij vreesde dat er geen maximaal resultaat bereikt zou worden. Zij hadden
bijvoorbeeld het plan om de beleggers tegen elkaar uit te spelen, wat uiteindelijk niet gelukt is. De
institutionele beleggers hebben één bod gedaan aan de gemeente voor alle woningen en de
openbare ruimte. Dit bod hield zich zowel aan de voorgestelde woningbouwcategorieën als een
voldoende grondopbrengst voor de gemeente. De gemeente ging hiermee, na een niet succesvolle
poging om meer woningen voor de corporaties te krijgen, akkoord en heeft hiermee feitelijk de
onderhandelingen gedaan voor de woningcorporaties. Omdat de beleggers uiteindelijk samen één
bod hebben gedaan, is er verder niet gesproken over een gedifferentieerde grondprijs.

6.2.4 Meer gedifferentieerde woningbouwcategorieën
De toepasbaarheid van meer woningbouwcategorieën komt in de game naar voren in de reactie van
partijen op de invoering en de (on)mogelijkheden die het biedt voor het behalen van
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maatschappelijke en financiële doelstellingen van partijen. Uit de game blijkt dat gedifferentieerde
woningbouwcategorieën werken. Het advies om meer woningbouwcategorieën toe te passen om
ook de middeninkomens te huisvesten werd niet als een probleem ervaren. Wel werden er door
verschillende partijen met het idee gespeeld om meer woningen toe te voegen aan de categorie
waar die partij geïnteresseerd in is, maar dit kwam niet tot uiting in de onderhandelingen en de
gemeente hield voet bij stuk.

6.3 Samenwerking als mogelijke oplossing
6.3.1 Onderhandelings- en samenwerkingsstrategie
In deze paragraaf wordt er een nadere analyse gegeven van de verschillende partijen en hun gedrag
binnen de gamesimulatie. Zoals uit het theoretisch kader is gebleken, wordt investeringsgedrag van
woningcorporaties niet alleen beïnvloed door de visie die deze corporaties hebben op en de
verantwoordelijk die zij voelen voor de huisvesting van de middeninkomens, maar ook door
samenwerking en de bijbehorende onderhandelingsstrategieën. Het model van Loesberg (figuur 8)
helpt te begrijpen wat het effect is, naast inhoudelijke factoren, van een bepaald handelen voor de
uitkomst van een onderhandeling en samenwerking. Uit de gamesimulatie komt naar voren dat de
vijf partijen verschillende strategieën hebben toegepast om hun financiële en maatschappelijke
doelen te behalen. De vier waarden – belangen, macht, klimaat en flexibiliteit – zijn samen met de
bijbehorende strategieën hieronder uitgewerkt.
Woningcorporatie Woonpoort
Woonpoort had als strategie meegekregen dat zij graag een stapje verder willen gaan dan alleen het
beschikbaar stellen van betaalbare woningen. Ook leefbaarheid en de creatie van gemengde wijken
staan hoog op de agenda. Ze willen zich met name richten op het gereguleerde segment tot 710,68
euro huur per maand, maar zijn bereid om ook middelen van de niet-DAEB tak in te zetten om ook
bredere maatschappelijke doelstellingen, zoals de gemengde wijken, te realiseren. Deze strategie
komt overeen met een ‘vernieuwer’ uit het model van Gruis.
Deze uitgangspunten werden sterk in de onderhandelingen ingezet door de spelers van Woonpoort.
Wanneer we dit invullen in het model van Loesberg ziet dit er als volgt uit.
Belangen
Macht

Woonpoort probeerde binnen de onderhandelingen sterk de uitkomsten te
beïnvloeden.
Het belang van woningcorporatie Stabulum werd geëxploiteerd. Dit betekende dat
de woningcorporaties elkaar goed konden aanvullen. Stabulum wilde de woningen
tot 625 euro en Woonpoort de huursegmenten daarboven. Hiervoor werd al vroeg
de samenwerking aangegaan. Ook werden belangen van de corporatie zo
geformuleerd dat deze aansluiten bij de gemeentelijke visie wat vertrouwen bij de
gemeente opwekte. De corporaties hadden de beleggers tegen elkaar uit kunnen
spelen, maar dit hebben ze niet gedaan. Wel hadden ze deze intentie aan het begin
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Klimaat

Flexibiliteit

van het spel. Ze zijn vrij snel naar één belegger (Merére) toegestapt en hebben de
concurrentie op de markt hierdoor niet benut.
Tussen de corporaties was er al snel vertrouwen. Ook werd de gemeente als
natuurlijke partner gezien. Door het vermelden dat Woonpoort ook in de niet-DAEB
actief wilde zijn en zelf de onderhandelingen wilde doen met de beleggers, leidde
dit niet tot vertrouwen bij zowel de gemeente als de beleggers.
Woonpoort was vrij star in hun eisen. In het begin van het spel wilde ze tot de
liberalisatiegrens en mogelijk, als andere partijen het niet oppakken, ook het
segment daarboven. Later in de onderhandelingen leek het alsof ze sowieso ook het
segment daarboven wilde. Ze zetten hiermee in de onderhandelingen hoog in, wat
niet goed werd ontvangen door de gemeente en beleggers.

De optie die Woonpoort voor de huisvesting van de lage en hoge middeninkomens heeft nagestreefd
is die van het gezamenlijk oppakken van investeringen in sociale huur en middeldure huur met
andere partijen. Er zijn twee strategieën die Woonpoort heeft toegepast om dit te bereiken, namelijk
die van samenwerken en wedijveren. De corporatie had de intentie om samen te werken met andere
partijen, en dit hebben ze ook gedaan met de andere corporatie, maar in de onderhandelingen
kregen zij steeds meer de strategie van wedijveren. Dit werd niet goed ontvangen door de partijen
en vertraagde de onderhandelingen.
Woningcorporatie Stabulum
Stabulum heeft aan het begin van de game als strategie meegekregen dat de woningcorporatie
geschrokken is van de excessen in de sector en daarom terug wil gaan naar de kerntaak. Ze gaan zelfs
nog een stapje verder, door zich te richten op het gebied tot de eerste aftoppingsgrens van 625 euro.
Ze zien graag dat andere partijen de segmenten daarboven oppakken.
In de onderhandelingen was Stabulum vrij bescheiden en ze vonden veel goed. Deze gekozen
strategie ingevuld in het model van Loesberg, laat het volgende zien.
Belangen
Macht

Klimaat

Flexibiliteit

Stabulum probeerde niet sterk de uitkomsten te beïnvloeden, maar liet zich veelal
meevoeren met de ideeën van andere partijen.
Met de andere woningcorporatie werd snel de samenwerking aangegaan.
Woonpoort had belangen bij het sociale segment tot 710, en Stabulum juist tot 628.
Dit aanvullen van elkaar kwam de samenwerking ten goede. Het exploiteren van de
belangen van de gemeente en beleggers werd weinig opgepakt. Stabulum nam geen
ondernemende rol aan.
Tussen de corporaties was er al snel vertrouwen. Ook werd de gemeente als
natuurlijke partner gezien. Doordat Stabulum duidelijk voor de kerntaak koos, wekte
dit vertrouwen op bij de gemeente en beleggers. Stabulum voerde vooral het
argument voor samenwerking aan dat zij een natuurlijke partner voor de corporatie
en de gemeente is.
Het zoeken naar oplossingen werd niet of nauwelijks gedaan. Stabulum liet wat de
andere partijen bedachten een beetje over hun heen komen. Dit was ook niet erg
nodig, omdat andere partijen het idee van Stabulum, het teruggaan naar 625 euro,
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zeer acceptabel vonden.

Stabulum heeft voor de optie gekozen om investeringen in sociale huur te beperken tot 625 euro. De
strategie die de corporatie heeft toegepast om dit te bereiken is voornamelijk die van aanpassen.
Daarnaast speelde ook de strategie samenwerken mee. Dat Stabulum zo helder was over zijn rol
wekte vertrouwen op bij de andere partijen wat de onderhandelingen versoepelde. Wel zorgde de
strategie van aanpassen ervoor dat het exploiteren van belangen van andere partijen en het
beïnvloeden van de uitkomsten weinig naar voren kwam en er mogelijk meer in had gezeten.
Institutionele beleggers Accipiter en Merére
De beleggers hadden dezelfde doelen meegekregen en hun handelen kwam redelijk overeen. Hun
doel was voornamelijk om voet aan de grond te krijgen in de gemeente met een focus op duurdere
huurwoningen. De beleggers waren sterke onderhandelaars.
Belangen
Macht

Klimaat

Flexibiliteit

De beleggers hebben de uitkomsten sterk beïnvloed. Ze toonden veel assertiviteit;
ze stapten vaak naar de corporaties toe en kwamen met ideeën.
De beleggers benoemden ook de belangen van de corporaties en wilden
samenwerken. Omdat hier niet erg op gehapt werd, hebben de beleggers de macht
in eigen handen gehouden door een hoge grondprijs aan de gemeente te bieden
met behoud van de woningbouwcategorieën.
Tussen de woningcorporaties en de beleggers was aan het begin van het spel al
weinig vertrouwen. De beleggers probeerden dit te verbeteren door aan te geven
dat ook zij een afgeleide maatschappelijke doelstelling hebben en ook graag een
mooi gemengd gebied willen realiseren. Hier werd door de corporaties weinig op
ingehaakt.
De beleggers waren aan het begin van de onderhandelingen flexibel, maar doordat
Woonpoort meer eisen ging stellen, deden de beleggers dit ook. Uiteindelijk hadden
de beleggers niet het gevoel dat een samenwerking met de corporaties ging lukken:
de onderhandelingen liepen stroef en er was geregeld sprake van miscommunicatie.
Toen hebben de beleggers gezamenlijk besloten om de corporaties ‘knock-out’ te
spelen en hebben een bod voor de gehele propositie met extra investeringen
gedaan aan de gemeente. De corporaties werden hierdoor buiten spel gezet.

Wanneer we dit invullen in het model van Loesberg zien we dat de beleggers aan het begin van de
onderhandelingen meer in het vakje samenwerking zitten, maar door de stroeve onderhandelingen
uiteindelijk uitkwamen bij wedijveren.
Gemeente Oppidum
De gemeente moest een oplossing zien te vinden voor de discrepantie tussen de woonvisie, de
woningbouwcategorieën handhaven, en het grondbeleid, een goede prijs krijgen voor de kavels.
Belangen

De gemeente maakte duidelijk dat er een discrepantie was tussen het
volkshuisvestelijk beleid en de grondexploitatie. Ze probeerden hiermee sympathie
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Klimaat
Flexibiliteit

op te wekken bij de andere spelers. Toch lieten ze aan het begin de
onderhandelingen aan de andere partijen over; dit voelde later niet zo prettig voor
de gemeente.
Aan het begin van de onderhandelingen voelde de gemeente zich vrij machtig en
was erg benieuwd naar wat de partijen te bieden hadden. Echter, later in het spel,
toen andere partijen bij elkaar gingen zitten, kregen ze door dat ze makkelijk
uitgespeeld konden worden met één bod wat niet goed voelde. Daarom is de
gemeente naar de corporaties gestapt met het idee om de beleggers tegen elkaar
uit te spelen.
Door open en transparant te zijn over volkshuisvestelijke en financiële doelen,
wekte dit vertrouwen op bij andere partijen.
De gemeente is op zoek gegaan naar acceptabele oplossingen om de
grondexploitatie sluitend te krijgen, toch was dit een harde eis. Het werd de
gemeente echter niet makkelijk gemaakt door Woonpoort, die ook in de niet-DAEB
woningen wilde gaan zitten.

De gemeente begint de onderhandelingen met de strategie van vermijden; ze wilden een
faciliterende rol innemen, maar lieten de onderhandelingen over aan de andere partijen. Doordat dit
niet tot de gewenste effecten leidde, probeerden ze naar mogelijke oplossingen te zoeken met
meerwaarde afdracht. Dit komt meer overeen met de strategie samenwerken. Echter, door tijdsdruk
en stroeve onderhandelingen is de gemeente uiteindelijk toch voor de hoogste grondprijs gegaan die
de beleggers de gemeente aanbood, met behoud van de woningcategorieën. Dit kan latere
samenwerkingen met de woningcorporaties niet ten goede komen. Dit past dan ook meer bij de
strategie wedijveren.

6.3.2 Samenspel
Het tweede doel van de gamesimulatie is het inzichtelijk maken van hoe het samenspel tussen
corporaties en institutionele beleggers in relatie tot de gemeente het investeringsgedrag beïnvloedt.
Dit komt in de game naar voren in de gedeelde opvattingen, het commitment, de relatiekwaliteit en
de transparantie die de deelnemende partijen hebben en daarnaast de gehanteerde strategieën om
bepaalde doelen te behalen. De verwachting is op basis van de gevoerde interviews dat de
samenwerking een meerwaarde moet hebben. Ook zal het cultuurverschil, wat tot onbegrip kan
leiden, naar verwachting het proces van de samenwerking en het resultaat in de weg staan.
Daarnaast zal de samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporaties natuurlijker zijn dan
die tussen de gemeente en institutionele beleggers. De verwachting op basis van de interviews is dat
een samenwerking vooral aan het begin van het proces plaatsvindt waarna iedereen zijn eigen stuk
oppakt.
In de gamesimulatie is naar voren gekomen dat er wel gedeelde opvattingen zijn tussen partijen
rondom de huisvesting van het middensegment. Echter, het commitment tussen de corporaties en
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de beleggers ontbrak. De corporaties zochten elkaar snel op en ook de beleggers deden dit
uiteindelijk. De relatiekwaliteit was een probleem, wat voor een belangrijk deel werd veroorzaakt
door denkbeelden die van te voren al aanwezig waren over de andere partijen, maar ook door
handelingen van actoren die wantrouwen opwekten. Zo was één van de corporaties ambivalent in
hun woningbouwcategorie keuzes wat wantrouwen opwekte bij de beleggers. Toen de
vernieuwende corporatie aan de beleggers liet weten dat zij ook geïnteresseerd waren in niet-DAEB,
begonnen de onderhandelingen stroef te verlopen. De beleggers raakten hierdoor ook
geïnteresseerd in DAEB, naast de interesse in niet-DAEB, en na een spraakverwarring besloten de
beleggers samen, zonder de woningcorporaties, knock-out te spelen richting de gemeente.
Daarnaast voelden corporaties zich door de beleggers door hun snelle handelen en assertieve
houding tegen de muur gedrukt. Dit wantrouwen had ook invloed op de transparantie binnen de
onderhandelingen: de beleggers vonden de corporaties weinig transparant. Ook het verschil in de
snelheid van handelen werkt belemmerend; de beleggers zien corporaties als ‘traag’. In de
gamesimulatie kwam naar voren dat er in het begin van de game weinig afstemming en
transparantie tussen partijen was; hoe kan iedereen zijn doelen bereiken?

6.4 Evaluatie door de deelnemers
Na de gamesimulatie is er een schriftelijke en een
plenaire evaluatie geweest om terug te komen op
inhoudelijke aspecten van het investeringsgedrag en het

Volgens één van de beleggers gaat het
spel gespeeld worden in het
middensegment.

realiteitsgehalte van de game. Daarnaast was het doel
van deze evaluatie om de effecten van de gewijzigde Woningwet op het handelen van de
woningcorporaties inzichtelijk te maken en de reactie hierop van andere partijen. In deze evaluatie
kwamen de volgende drie punten sterk naar voren.

6.4.1 Cultuurverschil en relatiekwaliteit
Een directe samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers komt in de praktijk
steeds vaker voor. Als belegger wordt er meer tijd besteed aan het in positie komen en het
gezamenlijk optrekken. Wel geeft één van de institutionele beleggers aan dat woningcorporaties in
uitleglocaties eerder betrokken worden door de gemeente dan beleggers. Woningcorporaties zien
zichzelf als de natuurlijke partner van de gemeente en zo gedragen ze zich ook volgens één van de
deelnemers actief in de corporatiesector. Volgens één van de institutionele beleggers zijn de
beleggings- en de corporatiesector twee verschillende werelden. Naast dat woningcorporaties een
natuurlijke partner zijn, hebben zij ook een bepaalde vanzelfsprekendheid aan taken. De belegger
heeft dit niet waardoor ze sneller kunnen schakelen; de game illustreerde dit ook. Ook een
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deelnemer actief in de corporatiesector onderstreept dit; de besluitvorming van de corporaties was
zeer traag. Een andere deelnemer geeft zelfs aan dat hij zich tegen de muur gedrukt voelde door de
beleggers. Echter voelden de institutionele beleggers zich juist buitengesloten door de
woningcorporaties en ervaarden de corporaties niet als transparant. Dit buitensluiten werd door de
corporaties niet bewust gedaan. Doordat de corporaties bovendien het voordeel hadden dat zij een
natuurlijke partner zijn van de gemeente, kregen de beleggers het gevoel dat zij zelf het heft in
handen moesten nemen. De gamesimulatie laat hiermee zien dat er tijd nodig is om vertrouwen op
te bouwen tussen woningcorporaties en institutionele beleggers. Wel geeft één van de beleggers aan
dat woningcorporaties zich niet tegen de muur gedrukt hoeven te voelen. Institutionele beleggers
zijn volgens hem ‘softe’ beleggers; zij willen niet agressief investeren in elk segment wanneer de
mogelijkheid er is, maar houden rekening met andere partijen. Dit moet vooral voor het lage
middensegment nog uitgekristalliseerd worden.

6.4.2 Water bij de wijn
In de praktijk zullen, zoals in de gamesimulatie gebeurd is, de gemeente en de institutionele
beleggers niet snel een woningcorporatie buitensluiten. Dit heeft vooral te maken met mogelijke
toekomstige samenwerkingen. De gemeente wil daarnaast om politieke redenen een rol voor de
corporatie. Toch heeft de gemeente zijn maatschappelijke en financiële doelstellingen kunnen
behalen; namelijk het handhaven van de woningbouwcategorieën en het ontvangen van een
voldoende grondprijs. Achteraf had de gemeente wel het gevoel dat zij er meer uit hadden kunnen
halen, bijvoorbeeld met de meerwaarde voor het omliggende gebied, maar omdat dit snel buiten de
kaders van het spel valt, hebben ze hier concessies in gedaan. Ook de belegger is tevreden met het
resultaat; zij hebben positie kunnen innemen op een nieuwe locatie en hebben wat water bij de wijn
gedaan door een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente, zoals de
woningen in het middensegment en de openbare ruimte. De woningcorporaties zien dat zij qua
maatschappelijk rendement een goed resultaat hebben geboekt; voor de doelgroep is de uitkomst
namelijk geslaagd, omdat er meer woningen bijkomen voor zowel het middensegment als het lagere
segment. Vóór de nieuwe Woningwet hadden de corporaties sterker ingezet op de woningen tot de
liberalisatiegrens en hadden zij een partner kunnen zijn voor de gehele locatie. De nieuwe
Woningwet van 2015 heeft er, zeker in de beleving, voor gezorgd dat de rol van de woningcorporatie
binnen een gebiedsontwikkeling is veranderd. Echter is het financieel resultaat voor de
woningcorporatie als onderneming volgens één van de corporatiedeelnemers niet gewenst. Binnen
deze gamesimulatie kan dit als de bijdrage van de woningcorporatie worden gezien; er wordt een
deel van de taak van woningcorporaties door institutionele beleggers overgenomen. Meerdere
corporatiedeelnemers geven aan dat als zij meer tijd hadden gehad, zij een betere tegendeal hadden

62

kunnen doen om afspraken voor de langere termijn te maken. Het lijkt er op dat vooral het
cultuurverschil tussen corporaties en beleggers, en niet de inhoud, ervoor zorgt dat er niet snel
afspraken gemaakt worden.

6.4.2 Prijsgericht gemeentelijk grondbeleid
Een van de deelnemers, werkzaam bij een gemeente, geeft aan dat het gemeentelijk grondbeleid erg
prijsgericht is. Er wordt in sommige gemeenten wel een aparte grondprijs gehanteerd voor het
middensegment, maar het gevolg is dat deze woningen zeer klein worden en hierdoor niet aansluiten
bij de wensen van de doelgroep. Volgens enkele institutionele beleggers is het heel goed voor de
woningmarkt wanneer het grondbeleid minder prijsgericht wordt. Ook geven twee van de
institutionele beleggers aan dat de prijskwaliteitverhouding van de woningen erg belangrijk is voor
samenwerking tussen institutionele beleggers en woningcorporaties. Deze beleggers geven aan dat
enige competitie tussen woningcorporaties en institutionele beleggers niet verkeerd is voor de
woningmarkt, maar een woningcorporatie moet niet luxe woningen aanbieden voor een prijs die
sterk onder de marktwaarde ligt; dit is in het verleden vaak gebeurd. In de gamesimulatie is er echter
weinig gesproken over het eindproduct, wat dus wel belangrijk kan zijn voor een samenwerking.
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H. 7 Conclusie en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek
(paragraaf 7.1). Daarnaast worden ook de wetenschappelijke relevantie (paragraaf 7.2) en
aanbevelingen voor de praktijk (paragraaf 7.3) benoemd. Ten slotte wordt er gereflecteerd op de
manier van uitvoering van het onderzoek (paragraaf 7.4).

7.1 Conclusie
In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag: Kunnen woningcorporaties en institutionele
beleggers samen een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek in het middensegment in het
licht van de nieuwe Woningwet? Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van factoren die
belangrijk zijn voor een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers om te
voorzien in de huisvestingsvraag naar middeldure huur. Het is economisch gezien voor institutionele
beleggers een interessante categorie, omdat het een stabiel rendement oplevert, er een grote
marktbehoefte is en er meer ruimte geboden wordt door de nieuwe Woningwet, omdat corporaties
zich sterker op hun kerntaak moeten richten. Ook voor enkele woningcorporaties

blijft het

middensegment interessant, omdat ook zij de grote vraag zien en het een meer gedifferentieerde
vastgoedportefeuille oplevert. Uit dit onderzoek is gebleken dat een samenwerking perspectief biedt
voor de huisvesting van de middeninkomens, omdat er zo een evenwichtiger woningaanbod gedaan
kan worden die beter bij de woningvraag past. Wel wordt de samenwerking belemmerd door een
onbekendheid tussen de partijen en een cultuurverschil. In paragraaf 7.1.1 en 7.1.2 worden de twee
deelvragen van dit onderzoek beantwoord en wordt er op bovenstaande punten nader ingegaan.

7.1.1 Welke rol zien woningcorporaties, in het licht van de nieuwe Woningwet, en
institutionele beleggers voor zichzelf in het huisvesten van de middeninkomens?
Woningcorporaties
De nieuwe Woningwet, die in werking is getreden op 1 juli 2015, heeft grote gevolgen voor het
speelveld van woningcorporaties. Corporaties dienen zich terug te trekken naar hun kerntaak, het
beheren en bouwen van woningen tot de liberalisatiegrens (710,68 euro maandhuur, prijspeil 2016),
met als achterliggend idee dat het huursegment hierboven door andere partijen dan
woningcorporaties, waaronder institutionele beleggers, wordt opgepakt. Uit de gevoerde interviews
blijkt dat er verschillende strategieën voor de huisvesting van de middeninkomens gehanteerd
worden. Woningcorporaties kunnen voor een meer bestendigende of meer vernieuwende rol kiezen;
dit zijn twee uitersten. Een bestendigende corporatie kiest ervoor om zich met name te richten op
het onderste huursegment, de eerste aftoppingsgrens (628,76 euro maandhuur, prijspeil 2016), en
zo meer ruimte te bieden aan andere partijen. Een vernieuwende corporatie kiest ervoor om een
actieve rol in het middensegment te spelen door dit zelf, ook via de niet-DAEB tak, of met andere
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partijen op te pakken. De corporatie die voor een meer bestendigende rol kiest, doet dit met name
omdat zij een grote druk aan de onderkant van de markt zien en de gemeente geen rol voor hun ziet
weggelegd in het middensegment. De corporatie die voor een meer vernieuwende rol kiest, voelt
zich meer verantwoordelijk voor gemengde wijken en daarmee ook de middeninkomens, omdat het
de doorstroming van het huurdersbestand stimuleert, en ook de gemeente hier een rol voor de
corporatie ziet weggelegd.
Institutionele beleggers
Een groot deel van de geïnterviewde institutionele beleggers ziet een rol voor zichzelf vanaf de
liberalisatiegrens; het hoge middensegment. De politieke onzekerheid in het gereguleerde
huursegment speelt een grote rol bij deze keuze. Wel zijn er enkele institutionele beleggers die ook
geïnteresseerd zijn in woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens; het lage
middensegment. Dit doen zij door de prijskwaliteitverhouding van de woningen in evenwicht te
brengen of door de huurwoningen na een bepaalde exploitatieperiode over te brengen naar vrije
sector huur. Zo kan er voldoende rendement op deze woningen worden gemaakt.

7.1.2 Welke factoren spelen een rol in het samenspel tussen institutionele beleggers en
woningcorporaties?
Als oplossingsrichting voor de huisvestingsproblematiek in het middensegment is er onderzocht of
een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers een bijdrage kan leveren.
Een directe samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers komt bij
nieuwbouwprojecten nog weinig, alhoewel steeds vaker, voor. Een directe samenwerking kan ervoor
zorgen dat er een beter evenwicht gevonden wordt in woningbouwcategorieën, zodat er ook
voldoende huurwoningen voor het middensegment gerealiseerd worden.
Woningbouwcategorieën
Een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele beleggers bij de huisvesting van het
middensegment vereist geen aanpassingen van de huidige institutionele context. Het creëren van
gemengde wijken waarin er zowel plaats is voor goedkopere sociale huurwoningen, het middeldure
huursegment als het dure huursegment is mogelijk via een anterieure overeenkomst. Om te
stimuleren dat er ook over het middensegment gesproken wordt, is er onderzocht of het gebruik van
meer gedifferentieerde woningbouwcategorieën hier een bijdrage aan kan leveren. Gemeenten
hebben nu de mogelijkheid om via een bestemmingsplan twee type woningbouwcategorieën te
verzekeren in een gebied waarin zij meestal een percentage sociale huur voorschrijven. Met twee
categorieën is de invloed op het type woningen dat gerealiseerd wordt beperkt. In de gamesimulatie
is er een verdere differentiatie in woningbouwcategorieën geïntroduceerd, maar wel via een private
weg. Deze verdere differentiatie werd in de gamesimulatie door zowel woningcorporaties als
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institutionele beleggers niet als een probleem ervaren en het is de deelnemers gelukt om zich aan
deze verdeling te houden.
Gedeelde opvattingen
Zowel uit de gevoerde interviews als de gamesimulatie blijkt dat er mogelijkheden zijn voor
samenwerking. Corporaties en institutionele beleggers hebben een lange termijn visie, willen waarde
creëren voor een gebied en zien het belang van het huisvesten van de middeninkomens; al dan niet
zelf hier een bijdrage aan te leveren. Daarnaast hebben beide partijen voldoende financiële middelen
en willen zij graag investeren in de bouw van huurwoningen.
Relatiekwaliteit
Uit de interviews en de gamesimulatie blijkt dat de relatiekwaliteit tussen woningcorporaties en
institutionele beleggers onvoldoende is. Uit de interviews blijkt dat dit mede komt doordat er
nauwelijks tot geen platforms of tafels zijn tussen beleggers en corporaties om elkaar beter te leren
kennen. De relatiekwaliteit heeft enerzijds met een cultuurverschil tussen de twee partijen te maken.
In de gamesimulatie ervaarden de institutionele beleggers de besluitvorming van de corporaties als
traag en de woningcorporaties voelden zich, door het snelle handelen van de beleggers, tegen de
muur gedrukt. Ook hadden de woningcorporaties minder de noodzaak om te onderhandelen met de
beleggers, omdat de corporaties zichzelf als een natuurlijke partner van de gemeente zien.
Anderzijds heeft de onvoldoende relatiekwaliteit te maken met een gebrek aan vertrouwen.
Onderling werken zowel woningcorporaties als institutionele beleggers sneller en makkelijker samen
dan corporaties met institutionele beleggers. In de gamesimulatie bestond er een lage transparantie
tussen de beleggers en corporaties; belangen werden nauwelijks op tafel gelegd en er werd niet
gezocht naar een oplossing waarmee iedereen tevreden kan zijn. Wel hadden alle partijen de intentie
om samen te werken, maar de onderhandelingen verliepen stroef waardoor partijen op een strategie
van wedijveren uitkwamen in plaats van een strategie van samenwerken.
Verdeling van kosten en opbrengsten
Een belangrijke factor binnen een samenwerking tussen woningcorporaties en institutionele
beleggers is een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten. Beleggers zijn vooral geïnteresseerd in
ook het middensegment wanneer er combinaties te maken zijn met duurdere huurwoningen, de
prijskwaliteitverhouding tussen zowel de corporatiewoningen als beleggerswoningen in evenwicht is
en/of een toekomstige huurstijging mogelijk is, om voldoende rendement te behalen op een
middeldure huurwoning. Institutionele beleggers staan over het algemeen positief tegenover het
maken van afspraken over een evenredige meerwaardeafdracht wat in de praktijk ook al veel gedaan
wordt. Wel blijkt uit de interviews dat enkele woningcorporaties zien dat het enkel investeren in
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alleen DAEB nadelen met zich mee kan brengen voor toekomstige leningen en de solvabiliteit van
corporaties.
Handelingen andere actoren
De nieuwe Woningwet laat enige speelruimte over voor woningcorporaties door naast de DAEB tak
ook ruimte te geven voor niet-DAEB, via ofwel een administratieve scheiding ofwel een juridische
splitsing. Deze speelruimte biedt flexibiliteit aan de corporaties om in te spelen op regionaal
volkshuisvestelijke problematiek, zoals de middeninkomens, en/of biedt flexibiliteit om de van
oudsher ontstane niet-DAEB tak gedeeltelijk te behouden. Ook speelt de politieke onzekerheid
waaraan corporaties bloot staan mee. Het is voor te stellen dat er in de toekomst weer meer van
corporaties, of juist minder, gevraagd gaat worden door de politiek wat ertoe kan leiden dat
corporaties hun opties open willen houden om flexibel te kunnen reageren. Dit kan voor
onduidelijkheid bij institutionele beleggers zorgen wat een mogelijke samenwerking niet ten goede
komt. Uit de gamesimulatie blijkt dat wanneer een corporatie ambivalent is in de keuze voor één of
meerdere

woningbouwcategorieën,

dit

belemmerend

en

vertragend

werkt

voor

de

onderhandelingen; het wekt vertrouwen op wanneer partijen niet te veel in elkaars vaarwater zitten.
Wel blijkt uit de interviews dat enige vorm van concurrentie tussen de partijen als goed wordt gezien
voor de woningmarkt.

7.2 Wetenschappelijke relevantie
In hoofdstuk 3, het theoretisch kader, is het volgende conceptueel model naar voren gekomen op
basis van de literatuur (figuur 11).

Rol
woningcorporatie
(Conijn)

Maatschappelijke
rol

Type organisatie
(Gruis)

Onderhandelingsstrategie
(Loesberg)

Investeringsgedrag
woningcorporatie

Aanpassen
Bestendiger
Samenwerken

Vastgoedrol
Vermijden
Vernieuwer
Vermogensrol

Wedijveren

Institutionele context
Figuur 11, conceptueel model
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Aan dit conceptuele model zijn twee hypothesen verbonden die vooral benaderd zijn vanuit de
maatschappelijke rol die de woningcorporatie heeft.

7.2.1 Bestendigers en vernieuwers
De eerste hypothese betreft de twee rollen gebaseerd op het model ‘organisational archetypes’
(Gruis, 2007): Woningcorporaties die de strategie van bestendiger kiezen bij de huisvesting van
middeninkomens zullen succesvoller zijn in de samenwerking met institutionele beleggers in de
huisvesting van de middeninkomens dan corporaties die een strategie van vernieuwer kiezen. Voor
institutionele beleggers lijkt een bestendigende houding van woningcorporaties, het terugtrekken
naar de kerntaak, de voorkeur te hebben doordat de corporatie met deze keuze een duidelijk
speelveld creëert wat vertrouwen opwekt bij institutionele beleggers. Hypothese 1 houdt hiermee
vanuit het perspectief van institutionele beleggers stand. Corporaties die voor deze rol kiezen zien
dat er een onevenwichtige woningmarkt is en dat de corporatiesector hier aan heeft bijgedragen. Zij
zien dat de woningcorporatie alleen moet interveniëren wanneer de woningmarkt een vraag niet
oppakt. Deze corporaties hebben een sterke intrinsieke maatschappelijke motivatie. Wel worden er,
vanuit de vastgoed- en vermogenskamer, door sommigen vraagtekens gezet bij de financiële
duurzaamheid van dit model en of de markt de vraag voldoende oppakt. Vernieuwers, corporaties
die een bredere actieve maatschappelijke rol voor zichzelf zien, zien dat deze vraag niet voldoende
wordt opgepakt en willen hier zelf een actieve rol in spelen.

7.2.2 Onderhandelingsstrategieën en samenwerking
De tweede hypothese gaat in op het model over onderhandelings- en samenwerkingsstrategieën
(Loesberg, 2012): De gevoerde samenwerkings- onderhandelingsstrategieën van woningcorporaties
en institutionele beleggers hebben grote invloed op het onderhandelingsresultaat bij een
samenwerking. In de gamesimulatie zijn er door de partijen verschillende strategieën gebruikt. De
corporatie met de vernieuwende rolbeschrijving koos voor de strategie van wedijveren wat zowel bij
de gemeente als de institutionele beleggers slecht ontvangen werd. De corporatie met de
bestendigende rolbeschrijving koos voor de strategie van aanpassen, wat voor enige onduidelijkheid
zorgde bij de institutionele beleggers. Initieel koos elke partij voor samenwerken, echter liep het vast
door de onvoldoende relatiekwaliteit en snelheid van handelen. De corporaties onderling en de
beleggers onderling konden elkaar heel goed vinden, maar een samenwerking tussen de corporaties
en beleggers is niet van de grond gekomen. De kaders voor een samenwerking dienen in elke
onderhandeling opnieuw tot stand te komen waardoor de onderhandelingsstijl, zoals hierboven naar
voren komt, van grote invloed is op het resultaat.
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7.3 Aanbevelingen voor de praktijk
Om de huishoudens met een middeninkomen te kunnen huisvesten, zullen zowel de
woningcorporaties, institutionele beleggers als gemeenten water bij de wijn moeten doen. Dit wordt
nog onvoldoende gedaan. Bij gemeenten is een omslag te herkennen waarin er meer
overeenstemming te vinden is tussen de woonvisie en het grondbeleid, die vaak zeer prijsgericht is.
Het economische herstel biedt kansen om het middensegment beter te bedienen. Een samenwerking
tussen institutionele beleggers en woningcorporaties waarin er naar gedeelde belangen wordt
gekeken, biedt perspectief.

Speelveld
De aanbevelingen op een abstracter niveau hebben te maken met het creëren van een duidelijk
speelveld. Het moet scherp zijn wie welke rol kan en mag spelen en daarmee hoe
verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Dit kan op projectniveau worden vastgesteld zodat er rekening
kan worden gehouden met de lokale woningmarkt gezien de grote regionale verschillen. Om de
middeninkomens te huisvesten is het belangrijk dat er maximaal geïnvesteerd wordt door
institutionele beleggers en corporaties. De corporaties worden als een natuurlijke partner gezien van
de gemeente en zitten vaak al in de wijk, maar de institutionele beleggers moeten geactiveerd
worden. Het terugtrekken van corporaties naar de 628,76 euro grens lijkt hier geschikt voor te zijn
doordat dit vertrouwen geeft aan de institutionele belegger. Wel is dit geheel vanuit de
maatschappelijke rol van corporaties beargumenteerd; bredere maatschappelijke doelen voor de
woningmarkt kunnen ook indirect, via institutionele beleggers dus, behaald worden.

Relatiekwaliteit
Op een meer praktisch niveau is het van belang dat corporaties en beleggers elkaars cultuur leren
begrijpen; ze kennen elkaar onvoldoende. Institutionele beleggers ervaren de besluitvorming van
woningcorporaties als traag; voor een samenwerking dienen corporaties slagvaardiger te worden
met een snellere besluitvorming. Er moet geïnvesteerd worden in het opbouwen van een relatie,
onderlinge kennis en vertrouwen bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten. Ook is
het hierbij van belang dat partijen transparant zijn naar elkaar en naar een gezamenlijk doel streven.
Hiervoor zullen partijen water bij de wijn moeten doen wat tot dusver nog onvoldoende wordt
gedaan. Hiertoe behoren ook afspraken over de prijs-kwaliteitverhouding. Echter moet er niet teveel
gereguleerd worden; marktwerking op de woningmarkt blijft belangrijk.

Gemeente
Daarnaast is de rol van de gemeente van invloed. Consistentie in het grondbeleid en de woonvisie
van de gemeente wordt door zowel beleggers als corporaties als belangrijk ervaren. Door het
grondprijsbeleid minder prijsgericht te maken, zal er meer aandacht komen voor het eindproduct en
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de wensen van de doelgroep. Het grondprijsbeleid wordt als te prijsgericht gezien waar kleine
woningen, die niet aansluiten bij de wensen van de doelgroep, het resultaat van zijn. Meer
differentiatie in het grondprijsbeleid door gemeenten kan dit tegemoet komen. Verder ligt er een rol
voor de gemeente in het inzichtelijk maken van potentiële locaties, ook wanneer deze niet in handen
zijn van de gemeente. Zowel corporaties als beleggers hebben voldoende liquide middelen, de
marktvraag is er, maar zij ervaren beperkte mogelijkheden; hier is een rol voor de overheid
weggelegd.

7.4 Reflectie
Theorie
In deze paragraaf is er gereflecteerd op het uitgevoerde onderzoek voor deze masterscriptie. De
combinatie van de verschillende modellen in het theoretisch kader boden houvast voor de analyse
van de resultaten. Het bood handvatten om de maatschappelijke rol van corporaties aan hun
concrete gedrag te koppelen. Omdat dit onderzoek het vraagstuk en de samenwerking vooral vanuit
een maatschappelijke invalshoek heeft benaderd, zijn er alleen algemene uitspraken gedaan over de
financiële kant en het vastgoed zelf. Om een compleet beeld te vormen van de problematiek rondom
de huisvesting van de middeninkomens dienen deze laatste punten ook meegenomen te worden.
Wel zorgt de nadruk op de maatschappelijke kant van het verhaal ervoor dat er een meer
fundamentele discussie op gang komt over het handelen van woningcorporaties, institutionele
beleggers en ook de gemeente.
Dat het introduceren van meer gedifferentieerde woningbouwcategorieën een serieuze optie is om
meer evenwicht in de woningmarkt te creëren, blijkt uit het feit dat minister Blok recentelijk pleit
voor het publiekrechtelijk mogelijk maken van een categorie voor het middeldure huursegment
binnen een bestemmingsplan (Verlaan in NRC, 2016). Uit de gamesimulatie die ontwikkeld is voor
deze scriptie blijkt dat dit ook via een privaatrechtelijke weg mogelijk is, wat ten opzichte van een
publiekrechtelijk instrument minder zekerheid, maar meer flexibiliteit kan bieden.
Methoden
De toepassing van zowel interviews als een gamesimulatie is een goede aanpak gebleken. De
semigestructureerde interviews hebben voor de nodige diepgang van de onderzoeksresultaten
gezorgd. Vervolgens is in de gamesimulatie getoetst hoe bepaalde keuzes en strategieën in een
praktische situatie tot uiting kwamen en of dit overeenkwam met de genoemde punten in de
interviews. De gamesimulatie is van grote toevoegde waarde geweest om de belangrijk factoren bij
een samenwerking tussen institutionele beleggers en woningcorporaties te onderzoeken. Ook bood
de gamesimulatie een manier om de meer gedifferentieerde woningbouwcategorieën te testen in
een realistische situatie. Deze methode blijft een simplificatie van de werkelijkheid, maar uit de
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evaluatie met de deelnemers bleek dat het realiteitsgehalte hoog was. De deelnemers gaven aan dat
de rollen en de manier van optreden in de game erg overeenkwamen met de werkelijkheid. Dit bleek
ook doordat de resultaten van de interviews (‘stated preferences’) in grote mate overeenkomen met
de resultaten van de gamesimulatie (‘reveiled preferences’). Wel heeft de tijdsdruk de dynamiek in
het spel beïnvloed. Het programma van de gamesimulatie en de opzet van de ruimte, waarin elke
partij zijn eigen ‘kantoor’ had en deelnemers vrij waren om naar elkaar toe te stappen, werkte goed.
Wel had er meer uit de gamesimulatie gehaald kunnen worden door ook naar minder aantrekkelijk
stedelijk gebied te kijken of waar ook al bestaand bezit aanwezig was; woningcorporaties hadden
wellicht in deze situatie een sterkere onderhandelingspositie gehad en onaantrekkelijke locaties en
bestaand bezit zijn binnen volkshuisvestelijke vraagstukken aan de orde van de dag. Daarnaast is de
gamesimulatie één keer uitgevoerd wat ertoe heeft geleid dat de deelnemers grote invloed hebben
op het resultaat van de gamesimulatie. Wel is de gamesimulatie met een groot aantal deelnemers
(13) gespeeld welke representatief zijn voor een flink aantal organisaties. Ook de respondenten van
de interviews zorgen voor extra nuancering op de gamesimulatie, wat de validiteit en de
betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot. In dit onderzoek is een breed spectrum aan managers
en directeuren binnen woningcorporaties en institutionele beleggers geïnterviewd welke vooral
actief zijn in hoog stedelijk gebied; de problematiek van de middeninkomens is hier het grootst. Wat
dat betreft is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek groot.

7.4.1 Vervolgonderzoek
In deze paragraaf zijn enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek op basis van de
resultaten van dit onderzoek.
Uit het onderzoek is gebleken dat er een verbetering nodig is in de relatiekwaliteit tussen
institutionele beleggers en woningcorporaties. Voor vervolgonderzoek is het belangrijk om
inzichtelijk te maken hoe deze relatiekwaliteit verbeterd kan worden.
Ten tweede blijft het eindproduct vaak onderbelicht in onderhandelingen; dit gebeurde ook in de
gamesimulatie uitgevoerd voor dit onderzoek. Institutionele beleggers geven aan dat zij het
belangrijk

vinden

dat

de

prijskwaliteitverhouding

tussen

de

beleggerswoningen

en

corporatiewoningen van belang is voor een samenwerking en dat hier afspraken over worden
gemaakt. Daarnaast is er niet onderzocht hoe de woningbehoefte van de huishoudens met een
middeninkomen eruit ziet. Het inzichtelijk maken van welk type woningen bij deze doelgroep past,
kan ervoor zorgen dat er beter aan de vraag wordt voldaan.
Daarnaast is er in dit onderzoek alleen gekeken naar een uitleglocatie waar economische en
demografische groei is voorspeld. In bestaand stedelijk gebied, met bestaande belangen, kan een
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samenwerking er anders uitzien. Ook op locaties die minder in trek zijn, is het belangrijk om te
onderzoeken hoe investeringen gestimuleerd kunnen worden. Bij dit type locaties kunnen ook
particuliere beleggers een rol spelen.
Ten slotte is dit onderzoek vooral gericht op de maatschappelijke kamer, maar in vervolgonderzoek
kan dieper worden onderzocht hoe ook de vermogens- en de vastgoedkamer invloed uitoefenen op
de huisvesting van de middeninkomens.
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Bijlagen

Bijlage 1, Gamesimulatie
Het programma van de dag zag er als volgt uit (tabel 7).
Tabel 7, programma gamesimulatie

Tijd
12.30
13.00

Duur (minuten)
30
30

13.30

120

15.30

15

15.45
16.45

60
-

Activiteit
Ontvangst deelnemers
Welkom en introductie
Introductie op het doel van het spel, de deelnemers, de casus en het
gewenste eindresultaat.
Spelsimulatie
De deelnemers krijgen eerst de ruimte om de persoon waarmee ze
samenwerken te leren kennen, de documenten te lezen en een
strategie te bepalen. Wat is hun doel en waar zit speelruimte? Met
welke partijen willen ze eerst gaan praten?
Presentatie resultaat
De deelnemers presenteren het gemaakte plan en de afspraken kort.
Plenaire evaluatie/discussie
Afsluiting & borrel

4.5.1 Stap 2: ‘System analysis’
De variabelen van het model van Plasschaert zijn als uitgangspunt genomen voor de game. Enkele
variabelen zijn vastgezet, wat inhoudt dat hier niet of nauwelijks over onderhandeld kan worden.
Andere variabelen zijn variabel, hierover mogen de partijen zelf beslissingen maken.
Tabel 8, variabelen investeringsgedrag

Variabele
Organisatie
Belang actoren

Vast of variabel

Aannames in de game

Vast/variabel

Zeggenschap
Samenwerking
Gedeelde opvattingen
Commitment
Relatiekwaliteit

Variabel

Gedeeltelijk vastgelegd in de
rolomschrijving (zie tabel 5)
-

Variabel
Variabel
Variabel
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Transparantie en openheid
Handelingen andere actoren
Financiering
Inbreng van middelen
Risicoverdeling
Verdeling van kosten en
opbrengsten
Zekerheden
Fysieke omgeving
Economische kenmerken
Demografische kenmerken
Planologische kenmerken

Variabel
Variabel

-

Variabel
Variabel
Variabel

-

Variabel

-

Vast
Vast
Vast

Een aantrekkende woningmarkt
Verwachte demografische groei
Een bouwrijp voormalig industrieterrein
gelegen in een verouderde wijk met veel
sociaal bezit

4.5.2 Stap 3 en 4: ‘Game design’ en ‘game building’
Casus
Voor dit onderzoek is er een fictieve casus gebruikt in de simulatie, zodat bestaande belangen de
uitkomsten niet kunnen beïnvloeden. Het voormalig industrieterrein Trajectum, dat een oppervlakte
van zes hectare beslaat, is door de gemeente Oppidum bouwrijp gemaakt. De grond is geheel in
handen van de gemeente. De gemeente ziet hier graag een woningbouwprogramma van in totaal
450 woningen tot stand komen waar er voor verschillende doelgroepen ruimte is om te wonen. Zo
kan er aan de huidige woonopgave worden voldaan en er aan een evenwichtigere woningmarkt
worden gewerkt. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende partijen cruciaal. Er wordt verwacht
dat, door het aantrekken en combineren van lagere, midden en hogere inkomens naar Trajectum, dit
een positief effect heeft op de waardeontwikkeling en leefbaarheid van de gehele wijk. Naast de
woningbouw moesten de deelnemers ook een beslissing nemen over het kwaliteitsniveau van de
openbare ruimte. De gedifferentieerde woningbouwcategorieën (tabel 6) is aan het begin van de
gamesimulatie ingebracht als interventie.
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Bijlage 2, Respondenten interviews
Tabel 9, woningcorporaties

Naam
Danny
Wijnbelt

Functie
Directeur
ontwikkeling

Organisatie
Woningstichting
Eigen Haard

CFV categorie
Actief in…
Grote herstructurerings- Aalsmeer, Almere,
Amstelveen, Amsterdam,
corporaties

Spencer
Schols

Manager Vastgoed
en ontwikkeling

Stichting Bo-Ex
‘91

Jeroen Frissen

Directeur strategie
en beleid

Stichting Ymere

Middelgrote en kleinere
herstructureringscorporaties
Grote herstructurerings- Alkmaar, Almere,
Amsterdam, Haarlem,
corporaties

Pieter Thoben

Portefeuillemanager

Stichting
Mooiland

Gemiddeld profiel

Frits Baghus
en Michel Pott

Adviseur netwerken
en projectmanager

Stichting Talis

Marco
Beckerschmid
t en Kay
Schellen
Felix
Sevenheck
Arne Dolle

Manager vrije sector
huur en
portefeuillemanager

Stichting
Woonstad
Rotterdam

Middelgrote en kleinere
herstructureringscorporaties
Grote herstructurerings- Rotterdam
corporaties

Senior adviseur
vastgoed
Directeur Vastgoed

Mitros

Ivo Vermaas

Manager vastgoedontwikkeling

Stichting Portaal

Diemen, Haarlemmermeer,
Landsmeer, Lelystad, Lisse,
Oostzaan, Ouder-Amstel,
Uithoorn, Waterland,
Wormerland en Zaanstad.
Nieuwegein en Utrecht

Haarlemmerliede c.a.,
Haarlemmermeer,
Heemstede, Heerhugowaard,
Hillegom, Langedijk, Leiden,
Leiderdorp, Lelystad,
Muiden, Teylingen, Velsen,
Weesp en Zaanstad
Actief in 127 gemeentes.
Wageningen als
vestigingsplaats
Nijmegen en Wijchen

Grote herstructurerings- Bunnik, Nieuwegein, Soest,
Utrecht en Zeist
corporaties
's-Gravenhage, Amstelveen,
Studentenhuisvesting

DUWO

Grote herstructureringscorporaties

Amsterdam, Delft, Deventer,
Haarlem, Haarlemmermeer,
Leiden, Leiderdorp, MiddenDelfland en Oegstgeest
Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Arnhem, Bunnik,
Leiden, Lelystad,
Nieuwegein, Nijkerk,
Nijmegen, Oegstgeest,
Rheden, Rozendaal, Soest,
Stichtse Vecht en Utrecht

Tabel 10, beleggers

Naam
Christian
Schouten
Bart Visscher
Hans Touw

Functie
Acquisiteur Residential
Fund
Ontwikkelmanager
Directeur Portfolio
Management

Organisatie
Bouwinvest
Syntrus Achmea
Vesteda

Overig
Heeft geen ontwikkeltak meer voor
nieuwe projecten.
Heeft geen ontwikkeltak.
Heeft geen ontwikkeltak meer.
Vesteda is een niet79

Wim Wensing
Pleun Bertrams
Michiel van
Staveren
Remco van de
Wetering

Amvest

beursgenoteerd beleggingsfonds.
Heeft een ontwikkeltak.

CBRE Global
Investors
MN Investment

CBRE is een niet-beursgenoteerd
vastgoedfonds.
Heeft geen ontwikkeltak.

Huurwel/
Newomij

Particuliere belegger.

Functie
Ruimtelijk regisseur
Merwedekanaalzone
Senior projectleider

Organisatie
Gemeente
Utrecht
Platform31

Overig
-

Adviseur
maatschappelijke
functie
Onderzoeker

Aedes

Vereniging van woningcorporaties.

Nyenrode
Business
Universiteit

-

Directeur Investment
Management
Asset manager
Residential
Teammanager
acquisitie OG
Hoofd afdeling
verhuur en exploitatie

Tabel 11, overig interviews

Naam
Marcel Janssen
Frank
Wassenberg
Nathalie
Boerebach
Monique de
Ritter

Kennisinstituut.

Bijlage 3, Interviewguides
Woningcorporatie
Maatschappelijk ondernemerschap in het licht van de nieuwe Woningwet
1. Rendementen
a. Wat betekent maatschappelijk rendement voor uw corporatie?
b. Hoe heeft de nieuwe Woningwet hier invloed op gehad?
c. Wat zijn de gevolgen hiervan?
i.
Leefbaarheid (+ maatschappelijk vastgoed)
ii.
Betaalbaarheid voor doelgroepen
iii.
Beschikbaarheid voor doelgroepen (+ welke doelgroepen zijn dit?)
iv.
Duurzaamheid
v.
Woningbouwopgave (vanuit overheid)
vi.
Klanttevredenheid
d. Meet u maatschappelijk rendement?
e. Wat zijn de doelstellingen t.a.v. financieel rendement (vanuit continuïteit huur of
projecten)? Is dit veranderd door de nieuwe Woningwet?
f. Hoe verhoudt het financieel rendement zich t.o.v. het maatschappelijk rendement?
2. Strategieën
a. Zijn er veranderingen doorgevoerd m.b.t. welke doelgroepen u bedient?
b. Zijn er veranderingen doorgevoerd m.b.t. welk vastgoed u ontwikkelt/exploiteert?
3. Bedrijfscultuur
c. Heeft u grote veranderingen in de bedrijfsvoering moeten doorvoeren als gevolg van
de nieuwe Woningwet (los van economische crisis)?
d. Zijn er intern discussies over wat wel/niet onder de taak van de corporatie valt?
e. Gaat u meer de samenwerking aan met andere partijen om doelen te realiseren?
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Huisvesten middeninkomens
1. Organisatie
a. Ziet u een rol voor de corporatie in het huisvesten van middeninkomens (€35.000 €45.000)?
b. Biedt u oplossingen voor het huisvesten van middeninkomens?
c. Wordt er in prestatieafspraken gesproken over het huisvesten van middeninkomens?
2. Samenwerking
a. In het buitenland is het huisvesten van middeninkomens gewoonlijk een taak van
institutionele beleggers (?). Vindt u dat voor Nederland ook een oplossing?
b. Staan uw corporatie open voor nieuwe vormen van samenwerking met institutionele
beleggers om middeninkomens te huisvesten? (huur tussen €628 en €977)
c. In hoeverre verwacht u dat institutionele beleggers geïnteresseerd zijn?
d. Worden er al van deze samenwerkingen aangegaan? (fondsvorming/overname bezit)
i. Zo ja, hoe verlopen deze samenwerkingen? Hoe kan dit beter?
ii. Zo nee, hoe ziet u een samenwerking graag voor zich?
e. Hoe ziet u graag dat corporatie/beleggers/gemeente zich opstellen in de
onderhandelingen?
f. In hoeverre is door de nieuwe wet uw onderhandelingspositie bij
gebiedsontwikkelingsprojecten veranderd?
g. Wat zijn de belemmeringen van een samenwerking?
3. Financiering
a. Op welke barrières kunnen beleggers stuiten, willen zij een samenwerking aangaan?
b. In hoeverre bent u bereid te investeren in een samenwerking om een project op
gang te brengen?
c. Denkt u dat er een goede balans mogelijk is tussen risico’s en opbrengsten voor de
beleggers en voor de corporaties?
4. Fysieke omgeving
a. Bij welk type wijken en vastgoed ziet u mogelijkheden om een dergelijke
samenwerking aan te gaan (kwaliteit gebied, bestaand/nieuw vastgoed)?
b. In hoeverre speelt de economische situatie op de markt mee? Ziet u deze positief in
de komende jaren?
5. Relatie corporatie en belegger
a. Denkt u dat er voldoende vertrouwen is tussen corporatie en belegger voor een
samenwerking?
b. Is het mogelijk om op een transparante manier samen te werken met beleggers?
Belegger
Introductie
1. Wat voor een soort belegger bent u? Wat voor een soort rendementen zoekt u (lange
termijn/korte. Zekerheid ) Wat zijn de randvoorwaarden voor een belegging?
2. Heeft u, naast financiële doelstellingen, ook maatschappelijke doelstellingen?
3. Hoe uit zich dit?
4. Bent u bereid deze maatschappelijke doelstellingen in de toekomst uit te breiden?
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Huisvesten middeninkomens
Ten gevolge van nieuwe woningwet vallen middeninkomens tussen wal en schip. In het buitenland
zie je dat (met name institutionele beleggers) de particuliere sector veel huurwoningen aanbiedt.
1. Organisatie
a. Zou in Nederland deze omslag ook gemaakt moeten worden?
b. Wil/kan u een rol spelen in het huisvesten van middeninkomens (€35.000 €45.000)? (Zowel voor huur tussen €628-710 en 710-977)
c. Tegen welke belemmeringen loopt u aan?
2. Financiering
a. Wat voor een rendement (%) zou u moeten maken wil het een interessante
investering zijn?
b. Wat zou de maximum grondprijs mogen zijn om dit te kunnen bereiken per m2?
c. Zijn er overige financiële randvoorwaarden?
3. Werkwijze
a. Hoe selecteert u projecten? (regio, mix woningen, beleid gemeente, type corporatie)
b. Welke informatie heeft u nodig van corporaties en gemeentes?
c. Welke besliscriteria heeft u?
4. Samenwerking
a. Staat u open voor een sterkere samenwerking met corporaties en gemeenten om
middeninkomens te huisvesten?
b. Worden er al van deze samenwerkingen aangegaan?  Fondsvorming, overname
portefeuille corporatie.
i.
Zo ja, hoe verlopen deze samenwerkingen? Hoe kan dit beter?
ii.
Zo nee, hoe ziet u een samenwerking graag voor zich?
c. Welke positie/rol moet u innemen in de onderhandelingen?
(Initiërend/faciliterend/gelijkwaardig)
d. Hoe ziet u graag dat corporaties en gemeenten zich opstellen in de
onderhandelingen?
e. In hoeverre verwacht u een soepele samenwerking met gemeente/corporatie?
f. Hoe kan een samenwerking de efficiëntie/effectiviteit verbeteren/belemmeren?
g. Wilt u bepaalde zekerheden/toezeggingen van andere partijen? (zoals: corporatie
laat markt tussen €628 en €710 huur los)
5. Fysieke omgeving
a. In welk type wijken ziet u mogelijkheden om een dergelijke samenwerking aan te
gaan (kwaliteit gebied, bestaand/nieuw vastgoed)?
b. In hoeverre speelt de economische situatie op de markt mee? Ziet u deze positief in
de komende jaren?
Concluderend
1. Wat is er nodig om die cultuuromslag vanuit de belegger te realiseren?
2. Wat zou u willen weten over het krachtenspel in de onderhandelingen? Wat is voor u van
belang?
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