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Toen ik in 1996 afstudeerde en begon 
als promovendus bij het werkver-
band Volkshuisvesting van de TU 

Delft hoorde ik veel van mijn oudere colle-
ga’s klagen over het feit dat de woningmarkt 
niet meer op de politieke agenda stond. De 
wereld, en dus ook Nederland, had de eco-
nomische wind mee. Na decennia van door 
de overheid gesubsidieerde en geprogram-
meerde woningbouw leek het woningte-
kort nagenoeg te zijn ingelopen. De stads-
vernieuwing was afgerond en het volk was 
gehuisvest. De woningmarkt was daarmee 
een tijdlang geen prominent onderwerp in 
het politiek debat. In diezelfde periode is 
ook de verzelfstandiging van woningcor-
poraties voltooid. Het idee daarvoor was al 
tientallen jaren eerder geboren, maar in de 
jaren negentig was de tijd rijp. Woningcor-
poraties hadden voldoende vermogen opge-
bouwd om zelfstandig, zonder directe sub-
sidiering door de overheid, door te kunnen 
gaan. En, omdat de behoefte verschoof van 
huur- naar koopwoningen, konden zij door 
verkoop van woningen een zogenaamd re-
volving fund vormen: verkoop een woning 
met winst en gebruik die winst om een 
nieuwe woning te financieren. Die verzelf-
standiging werd in financiële zin zo suc-
cesvol dat het nieuwe beleidsvragen opriep. 
Wat te doen met die rijke instituties, die 
geen winstdoelstelling hebben, maar pri-
mair volkshuisvestelijke doelen nastreven? 
En als het volk al gehuisvest is, waarom 
bestaan die woningcorporaties überhaupt 
nog? Op vele symposia, discussiedagen en 
congressen werd de vraag gesteld naar het 

bestaansrecht en de toekomst van woning-
corporaties. Het antwoord diende zich aan 
in de vorm van taakverbreding. Corporaties 
zouden zich niet moeten beperken tot bou-
wen en beheren van sociale huurwoningen, 
maar hun middelen ook moeten inzetten 
voor de leefbaarheid van buurten, afstem-
ming van wonen en zorg en via herstruc-
turering en projectontwikkeling ook actief 
zijn in het belang van stedelijke vernieu-
wing. Corporaties gingen hier voortvarend 
mee aan de slag. Maar, omdat het geld niet 
snel genoeg op leek te gaan en de waarde 
van het woningbezit van corporaties als-
maar meesteeg met de trend, bleef de ‘rijk-
dom’ van corporaties een probleem - een 
‘beleidslast’ zoals Jan van der Schaar het 
treffend noemde. Bovendien bracht de taak-
verbreding een aantal missers met zich mee 
die leidden tot forse financiële verliezen. 
Hogere salarissen voor bestuurders en een 
aantal fraudegevallen maakten de politieke 
schade compleet.

Definiëren van kerntaken
Inmiddels staat de woningmarkt weer heel 
hoog op de politieke agenda. De woning-
markt in de Verenigde Staten heeft zelfs de 
dubieuze eer een aanstichter te zijn van de 
economische crisis waar we nu nog steeds 
last van hebben. En opnieuw worden er 
vragen gesteld over het bestaansrecht en 
de toekomst van woningcorporaties. Het 
antwoord lijkt nu niet te liggen in taakver-
breding, maar juist in het helderder defi-
niëren van de kerntaken. En niet alleen de 
taakopvatting, maar ook de middelen krim-

EEN ‘BELEIDSLAST’

Woningcorporaties: tijd voor nieuwe 
waarden?

door prof. dr. ir. Vincent Gruis 
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pen. Een deel van het vermogen wordt af-
geroomd voor de algemene middelen, een 
ander deel wordt herverdeeld onder cor-
poraties om actuele financiële problemen 
op te lossen (nu met name door de Vestia 
affaire). Corporaties voelen voor het eerst 
externe druk om efficiënter te gaan wer-
ken. Dit gaat weliswaar gepaard met fun-
damentele discussies over de missie, maar 
de krimpende taakopvatting van corpora-
ties zelf wordt toch vooral ingegeven door 
krimpende middelen en minder door een 
ideologische heroverweging van de rol van 
corporaties in de maatschappij, zoals onder 
meer blijkt uit het artikel van Nieboer en on-
dergetekende in dit nummer. 

Europese regelgeving
Daarnaast speelt de Europese regelgeving 
een rol, die corporaties stimuleert om hun 
betaalbare woningen toch vooral te bestem-
men voor mensen met relatief lage inko-
mens. Op zich geen rare gedachte, maar dit 
kan wel nadelige gevolgen hebben voor de 
stedelijke vernieuwing, waarin juist men-
ging van huishoudens met lagere en hogere 
inkomens wordt nagestreefd. Het artikel 
van Berkhout en Leidelmeijer wijst er overi-
gens op dat corporaties ook binnen de hui-
dige regelgeving nog veel kunnen doen om 
ruimtelijke concentratie van huishoudens 
met lagere inkomens tegen te gaan. Om het 
maximale eruit te halen zullen corporaties 
wel veel slimmer moeten gaan werken. Zij 
kunnen veel minder dan een paar jaar terug 
hun brede betrokkenheid vertalen in een 
breed werkveld. Het komt erop aan de stra-
tegie van veel zelf doen en financieren om 
te buigen naar een strategie waarin andere 
partijen worden gestimuleerd om opgaven 
in te vullen. 
Het is dan ook niet voor niets dat corpora-
ties aan het werk zijn om hun samenwer-
king in ‘ketens’ te optimaliseren. Het gaat 
daarbij niet alleen om samenwerking in de 
breedte (denk aan de ketens wonen-zorg-
welzijn en wonen-werken-leren) maar ook 

OVER DE AUTEUR:

Prof. dr. ir. Vincent Gruis is hoogleraar, 
Technische Universiteit Delft, Faculteit 
Bouwkunde, v.h.gruis@tudelft.nl.

om samenwerking in de (ver)bouwkolom. 
Het artikel van Heemskerk en Van Bortel 
onderstreept dat corporaties hier veel van 
verwachten en misschien wel met name 
om hun bredere ‘leefbaarheidsdoelen’ in de 
lucht te houden. Tegelijkertijd dienen zich 
ook ‘nieuwe’ doelen aan. Hoewel corpora-
ties al langer bewust zijn van de noodzaak 
om het energieverbruik in hun woningen 
omlaag te brengen, wijzen Hoomans en 
Hoppe erop dat duurzaamheid in bredere 
zin nog geen leidraad is voor beleid: dat het 
probleem van het verlies aan biodiversiteit, 
schaarste in grondstoffen en een verminde-
ring van de kwaliteit van de omgeving niet 
voldoende wordt (h)erkend of als een urgent 
probleem wordt ervaren, duurzaamheid 
nog niet wordt gebruikt als fundamentvoor 
(investerings-)beslissingen of als richtsnoer 
voor beleid en gedrag van veel werknemers. 
Je zou bijna zeggen: het zijn net mensen 
bij die woningcorporaties. Maar of het nu 
langs lijnen van duurzaamheid is of via een 
ander thema, het lijkt erop dat corporaties 
opnieuw moeten nadenken over waar hun 
toegevoegde waarde nu precies ligt. Het 
bestaansrecht van organisaties komt uitein-
delijk tot uitdrukking in de waardering van 
de diensten van organisaties door de maat-
schappij en waardering voor corporaties is 
tegenwoordig ver te zoeken. Of misschien 
zoeken we die waardering wel op de ver-
keerde plekken: in de kranten, in de Tweede 
Kamer en op verjaardagsfeestjes waar cor-
poraties ook een (on)dankbaar onderwerp 
van gesprek zijn geworden. Want zit het uit-
eindelijk niet toch gewoon in die mensen 
die blij zijn als ze die betaalbare, degelijke 
huurwoning aangeboden krijgen?
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De financiële verzelfstandiging van 
de woningcorporaties in de jaren 
80 en 90 van de vorige eeuw heeft 

geleid tot een grote dynamiek in de sector. 
Niet alleen heeft sindsdien in de sector en 
professionaliseringsslag plaats gevonden 
(met de door fusies alsmaar groter worden-
de organisaties als katalysator), ook heeft 
het werkveld een aanmerkelijke verbreding 
ondergaan. Corporaties houden zich niet al-
leen meer bezig met hun traditionele taak, 
namelijk het bouwen en beheren van wo-
ningen voor lage-inkomensgroepen, maar 
ook met andere zaken die het wonen en 
het woonklimaat aangaan, zoals de ontwik-
keling en beheer van maatschappelijk vast-
goed en ondersteuning van activiteiten op 
de gebieden van zorg, welzijn, leren en wer-
ken. In deze werkveldverbreding is een ken-
tering gekomen. Recent onderzoek (Nieboer 
en Gruis, 2011) laat zien, dat corporaties met 
betrekking tot hun werkveld een beweging 
terug maken richting hun traditionele kern-
activiteit: vermindering van inzet op com-

merciële activiteiten (dure huurwoningen, 
koopwoningen en anderszins), minder in-
zet op maatschappelijk vastgoed, een gro-
tere concentratie op lage-inkomensgroepen 
alleen en meer nadruk op het versterken 
van bestaande producten en diensten. In dit 
artikel bezien wij deze ontwikkelingen van-
uit organisatietheorie, met als belangrijkste 
vraag: hoe is het gedrag van corporaties te 
typeren? Wordt hun handelen vooral be-
paald door hun omgeving of zijn eigen stra-
tegische keuzen dominant? Het analytisch 
kader ontlenen wij met aan Miles & Snow 
(1978) en Joldersma e.a. (2007). Vervolgens 
bespreken wij de resultaten van een tiental 
verdiepende interviews, gehouden onder 
respondenten van het eerder uitgevoerde 
onderzoek van Nieboer en Gruis (2011). Om 
te verifiëren of de bevindingen uit deze in-
terviews te generaliseren zijn, spiegelen wij 
deze resultaten aan ander onderzoek over 
veranderende strategieën van woningcor-
poraties (met name Gruis en Van der Kuij, 
2012, en Jansen e.a., 2012).

MOTIEVEN ACHTER EEN KRIMPEND WERKVELD 

Corporaties: koersbepalers of 
 windvaantjes? 

Corporaties maken met betrekking tot hun werkveld een beweging terug richting 

hun kernactiviteit, namelijk het beheren en ontwikkelen van woningen voor lage-

inkomensgroepen. Dat economische en politieke ontwikkelingen hierin een rol spe-

len lijkt voor de hand te liggen, maar is dat het hele verhaal? Wat zijn de motieven 

van de corporaties achter de terugtrekkende beweging? Wijzen deze motieven op 

een eigen doelbewuste strategie of juist op een strategiearme situatie waarin cor-

poraties de externe ontwikkelingen slechts volgen?

door dr. Nico Nieboer en prof.dr.ir. Vincent Gruis
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Classificatie van organisatiestrategieën
Als het gaat om werkveldverbreding (of 
-versmalling) en om het onderscheid tus-
sen proactief en reactief gedrag is de in 
de organisatieleer bekende classificatie 
van organisaties van Miles en Snow (1978) 
bruikbaar. Zij hebben een typologie van 
ondernemingsstijlen opgesteld, waarbij zij 
onderscheid maken in ‘defenders’, ‘pros-
pectors’, ‘analyzers’ en ‘reactors’ (zie kader).
Miles en Snow zien in hun typologie de 
‘analyzers’ als een categorie tussen de ‘pros-
pectors’ en de ‘defenders’: zij zijn net als de 
‘defenders’ werkzaam op een traditioneel 
terrein en daarnaast ook op nieuwe ter-
reinen, maar niet in die mate als de ‘pros-
pectors’ dat doen. De ‘reactors’ zijn qua 

werkterrein niet duidelijk te kenschetsen, 
behalve dat zij geen duidelijke strategische 
keuzen maken en dat ook op dit punt niet 
doen. De classificatie van Miles en Snow 
kan verbonden worden aan Hrebiniak en 
Joyce (1985), die onderscheid maken tus-
sen de mate waarin de omgeving een or-
ganisatie in haar handelen begrenst (om-
gevingsdeterminisme) en de ruimte die de 
organisatie zelf neemt voor eigen strategi-
sche keuzen. Joldersma e.a. (2007) vertalen 
dit in een vierdeling van organisaties op 
grond van het omgevingsdeterminisme en 
de mate van strategische keuze, waarbij in 
de vier resulterende cellen de namen uit de 
rubricering van Miles en Snow zijn opgeno-
men (tabel 1).

‘Defenders’ zijn organisaties met een klein product-marktdomein. De managers van 
deze organisaties hebben een grote expertise op het smalle werkgebied van hun orga-
nisatie, maar hebben niet de neiging om naar kansen te zoeken buiten hun domein. 
Als gevolg van de nauwe focus hoeven ze niet vaak omvangrijke veranderingen door 
te voeren in hun technologie, structuur of werkwijze. In plaats daarvan richten ze hun 
aandacht in eerste instantie op het verbeteren van de efficiëntie van de bestaande ac-
tiviteiten.

‘Prospectors’ zijn organisaties die vrijwel continu op zoek zijn naar nieuwe kansen op de 
markt en regelmatig experimenteren met potentiële antwoorden op nieuwe trends die 
vanuit de omgeving op hen afkomen. Daarom zijn deze organisaties vaak degenen die 
de verandering en onzekerheid tot stand brengen waar andere organisaties op moeten 
reageren. Maar, vanwege hun sterke focus op product- en marktvernieuwing, zijn deze 
organisaties gewoonlijk niet volledig efficiënt.

‘Analyzers’ zijn organisaties die in twee verschillende product-marktdomeinen opere-
ren: één relatief stabiel en een ander meer dynamisch, veranderend domein. Binnen 
hun stabiele domein opereren de analyzers routinematig en efficiënt, door middel van 
geformaliseerde structuren en processen. In hun dynamischere werkdomeinen houden 
de topmanagers de activiteiten van hun concurrenten nauwlettend in de gaten en spe-
len ze daar snel op in om veelbelovende activiteiten over te nemen.

‘Reactors’ zijn organisaties waarbinnen managers regelmatig verandering en onzeker-
heid in hun omgeving opmerken, maar hier niet effectief op in weten te springen. Om-
dat dit type organisatie geen consistente relatie tussen de strategie en structuur heeft, 
maakt het zelden enige aanpassingen totdat ze daartoe gedwongen wordt door druk 
vanuit de omgeving (Miles en Snow, 1978: 29, in de woorden van Gruis, 2007: 18).
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Afgaande op de dynamiek in de sector is 
het niet verwonderlijk dat corporaties in 
de vakliteratuur vaak, zo niet expliciet dan 
toch impliciet, zijn gezien als ‘prospectors’, 
omdat zij oog hadden voor nieuwe werkter-
reinen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
koopwoningen en activiteiten op het gebied 
van welzijn, zorg, leren en werken) en gre-
tig op nieuwe ontwikkelingen inspeelden. 

Vertaling naar sector
De recente ontwikkelingen doen afbreuk 
aan dit beeld. Zijn corporaties nu eerder te 
beschouwen als ‘defenders’, die zich vooral 
richten op hun kerntaken? Of is de ver-
schuiving minder groot en zijn (en waren) 
het ‘analyzers’? Of zijn zij bij nader inzien 
eigenlijk altijd strategieloze ‘reactors’ ge-
weest, die tot voor kort hebben meegedeind 
met de euforie van de markt, maar als een 
blaadje zijn omgedraaid nu de wind op die 
markt tegen zit?

Om deze vragen te beantwoorden zijn in-
terviews gehouden met vertegenwoordigers 
van 10 corporaties, geselecteerd uit een 
groep van 31 respondenten van een eerdere 
schriftelijke enquête waaruit de genoemde 
terugtrekkende beweging gebleken is. De 
31 corporaties vormden de respons op een 
steekproef van 41 corporaties, die geselec-
teerd waren op basis van het professionele 
netwerk van de onderzoeker en zijn naaste 
collega’s. Om het risico te verkleinen dat de 
strategische prioriteiten van de organisatie 
ongedocumenteerd of zelfs afwezig was, 
waren alleen corporaties benaderd die ei-
gen beleidsmedewerkers in dienst hadden. 
Verder waren corporaties die in de vooraf-

gaande twee jaar waren gefuseerd uitgeslo-
ten, omdat de kans groot was dat het beleid 
zich daar nog in een staat van ontwikke-
ling zou bevinden. Uit de 31 respondenten 
op de enquête zijn 10 corporaties gekozen. 
Dit is gedaan door de respondenten op een 
lijst te plaatsen en er vervolgens om de drie 
één te kiezen. Gestreefd is te spreken met 
de personen die destijds de vragenlijst voor 
de enquête hadden ingevuld. Dit is op één 
uitzondering na gelukt. Onder andere de 
volgende vragen zijn gesteld:

-  Wat zijn de motieven achter de gekozen 
strategieën?

-  In hoeverre zijn deze strategieën een reac-
tie op de invloedrijke externe veranderin-
gen die de corporatie ondergaat? 

-  Gaan de ontwikkelingen waarvan in de en-
quête melding is gedaan in het algemeen 
nog steeds op?

-  In hoeverre zijn de in de enquête genoem-
de strategische beslissingen voor de ko-
mende vijf jaar nog actueel?

-  Wat betekenen de strategieën voor de af-
bouw of juist uitbouw van de activiteiten 
van uw organisatie?

Reacties op ontwikkelingen
In de eerder genoemde enquête worden als 
belangrijkste externe invloeden op de taak-
vervulling van de corporatie genoemd de 
daling van de inkomsten uit de verkoop van 
woningen, de verruiming van de grondslag 
voor de vennootschapsbelasting, het gaan 
meebetalen aan de individuele huurtoeslag, 
het verplicht inflatievolgende huurbeleid 
en het wegvallen van WSW-borging voor 
een aantal typen projecten. In de interviews 

TABEL 1  ▶  RUBRICERING VAN ORGANISATIES OP GROND VAN STRATEGISCHE 
KEUZE EN OMGEVINGSDETERMINISME

 LAAG OMGEVINGSDETERMINISME HOOG OMGEVINGSDETERMINISME
veel strategische keuze Prospector Analyzer
weinig strategische keuze Reactor Defender

BRON: JOLDERSMA E.A., 2007: 11
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is gevraagd of één of meerdere van deze 
factoren doorslaggevend zijn en tot welke 
wijzigingen in het activiteitenpatroon deze 
factoren leiden. Uit de antwoorden kan 
worden afgeleid dat corporaties niet zozeer 
reageren op elk van deze onderwerpen af-
zonderlijk, als wel op het gemeenschap-
pelijke gevolg van al deze ontwikkelingen, 
namelijk krappere budgetten en daarmee 
ook een verminderde ruimte voor investe-
ringen. Zij reageren door te bezuinigen om 
de financiën op orde brengen of te houden. 
Investeringsprogramma’s worden herijkt, 
wat bijvoorbeeld inhoudt dat investeringen 
in de tijd worden uitgesmeerd en dat nieuw-
bouwprogramma’s worden verkleind en/of 
uitgesteld. 

Verkoopvijver
Tevens wordt gesneden in beheerkosten en 
wordt de personeelsformatie hier en daar 
onder de loep genomen. Ook het brengen 
van de huur van een deel van de woningen 
in het geliberaliseerde segment en het ver-
groten van de verkoopvijver komen voor, al 
moet bij het laatste gezegd worden dat het 
tegenovergestelde, dus het verkleinen van 
de verkoopvijver, ook plaats vindt.
Ondanks bovengenoemde reacties neemt 
het aantal typen activiteiten, afgaand op wat 
de geïnterviewden melden, niet dramatisch 
af, maar of dit op de langere termijn ook zo 
zal zijn is nog de vraag. Weliswaar worden 
er niet of nauwelijks activiteiten stopgezet, 
wel wordt voorzichtiger omgegaan met 
verzoeken van buiten om aan (nieuwe) pro-
jecten deel te nemen. Verschillende corpo-
raties geven aan, dat voorheen betrekkelijk 
gemakkelijk in allerlei projecten gestapt 
werd en dat die tijd voorbij is. Deze gro-
tere voorzichtigheid zien we ook bij eigen 
projecten, bijvoorbeeld door het hanteren 
van (strakkere) voorverkooppercentages in 
nieuwbouwprojecten. De grotere terughou-
dendheid zal op termijn waarschijnlijk tot 
een daling van het aantal niet-traditionele 
activiteiten leiden. Het meest nog ‘sneuve-

len’ activiteiten die als risicovol worden ge-
zien; doorgaans gaat het om projecten in de 
commerciële sfeer.
Verschillende corporaties geven aan, dat zij 
vanwege hun indertijd gunstige financiële 
situatie meer dan eens de rol van trekker en 
kapitaalverschaffer op zich hebben geno-
men. Deze rollen laten zij zich nu minder 
gauw aanmeten. Twee corporaties zeggen 
in dit verband dat meer dan in het verleden 
gelet wordt op een evenwicht tussen halen 
en brengen: als de corporatie iets inbrengt 
(en de samenwerkende partij dus iets haalt), 
wordt van de andere partij verwacht dat zij 
ook iets inbrengt wat bijdraagt aan de oplos-
sing van het probleem waarop de inbreng 
betrekking heeft.
Qua strategische positie zijn er ten tijde 
van de interviews (in november–decem-
ber 2011) geen schokkende veranderingen 
ten opzichte van de enquête, die een jaar 
eerder gehouden is. Slechts één corporatie 
heeft in deze periode een duidelijke om-
slag gemaakt naar een situatie waarin nog 
maar beperkt nieuwe activiteiten worden 
ontwikkeld en beperkt nieuwe financiële 
verplichtingen worden aangegaan. Volgens 
de geïnterviewde bij deze corporatie is deze 
omslag betrekkelijk geruisloos gegaan; ken-
nelijk leefde onderhuids al het besef dat het 
roer om moest. 

Motieven en opvattingen achter de reacties
De in de interviews genoemde motieven 
voor de genoemde terugtrekkende bewe-
ging qua werkveld bevestigen wat in de 
vakpers herhaaldelijk naar voren is ge-
bracht: vooral worden de recente politieke 
en economische ontwikkelingen genoemd 
(90%-eis, meebetalen aan individuele huur-
toeslag, kredietcrisis). Ter relativering: ver-
schillende corporaties geven aan dat zij zich 
ook onder de nieuwe omstandigheden wel 
kunnen redden. Dit geldt voor hun finan-
ciële toestand (“we hebben alles weer eens 
doorgerekend en we komen er wel uit”) en 
ook voor de woningtoewijzing: dat 90% van 
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de vrijkomende woningen aan lage-inko-
mensgroepen moet worden toegewezen is 
voor deze corporaties een goed haalbare eis. 
Wel maken corporaties zich zorgen dat zij 
op termijn zozeer in een rol van enkel wo-
ningbeheerder voor lage-inkomensgroepen 
worden teruggedrongen, dat zij een aan-
merkelijk deel van hun huidige maatschap-
pelijke functie verliezen. Een opgave die zij 
denken dan niet of maar weinig meer op te 
kunnen pakken is bijvoorbeeld het bedie-
nen van de lage-middeninkomensgroepen. 
Verder vragen sommige geïnterviewde cor-
poraties zich af in hoeverre het voor hen (of 
voor enig andere partij) nog aantrekkelijk is 
om in maatschappelijk vastgoed te investe-
ren als dat zonder WSW-borging moet ge-
beuren.

Beleidsvrijheid
De geïnterviewde corporaties hechten aan 
de verworven beleidsvrijheid en stellen dat 
daaruit in de loop van de tijd allerlei waar-
devolle initiatieven zijn voortgekomen. Bij 
sommige corporaties is verzet tegen de hui-
dige ontwikkelingen te bespeuren. Tekenen 
hiervan zijn een onverminderde of zelfs ver-
sterkte inzet op leefbaarheid, het principieel 
vasthouden aan een brede taakopvatting 
(“wij zijn geen vastgoedondernemer, maar 
een maatschappelijke instelling voor wo-
nen, en dat willen wij blijven”) en het zoveel 
mogelijk benutten van de ruimte binnen de 
regelgeving om midden-inkomensgroepen 
te huisvesten (“als we op deze manier de 
regel uitvoeren, halen we net de 90%”). In 
dit beeld past voorts de eerder genoemde re-
actie, dat sommige corporaties vanwege de 
krapte in bepaalde huursegmenten de ver-
koopvijver beperken en daarmee het risico 
voor lief nemen dat de inkomsten uit de ver-
koop van woningen nog verder daalt. Verder 
kan met enig recht de deelname van twee 
corporaties aan Brutering2.0 (een overleg-
platform van corporaties dat een stelsel-
herziening bepleit waarin geen staatssteun 
meer voorkomt, zodat het onderscheid tus-

sen DAEB- en niet-DAEB-activiteiten irrele-
vant wordt) als een vorm van verzet opgevat 
worden. Voor de goede orde: de tekenen van 
verzet zijn niet algemeen: de één voelt zich 
door de recente externe ontwikkelingen ge-
mangeld (en toont daarom relatief veel teke-
nen van verzet), terwijl de ander het ziet als 
een ‘fact of life’ en pleit voor meer zelfreflec-
tie binnen de corporatiesector. In deze zin 
lopen de reacties van de corporaties uiteen. 
Gezien de genoemde gehechtheid aan een 
breed werkveld verbaast het niet dat uit de 
interviews geen aanwijzingen komen voor 
interne principiële discussies over de legi-
timiteit van een dergelijk werkveld. De be-
perking van het werkveld is niet een wens 
van de corporaties, maar veeleer een prag-
matische keuze om aan de externe ontwik-
kelingen het hoofd te bieden. 

Veel overeenkomsten
De hier vermelde uitkomsten vertonen veel 
overkomsten met ander recent onderzoek. 
Gruis en Van der Kuij (2012: 57-58) laten 
aan de hand van landelijke data zien dat de 
uitgaven van de corporaties aan leefbaar-
heid min of meer stabiel blijven. Dit kan op-
gevat worden als het trouw blijven aan een 
breed werkveld, waarin ook werkzaamhe-
den anders dan beheer en ontwikkeling van 
woningen een plaats hebben. In onderzoek 
van Jansen e.a. (2012), dat zich concentreert 
op de stedelijke vernieuwing, komt uitge-
breid aan bod hoe corporaties reageren op 
de kredietscrisis. Duidelijk wordt dat een 
wijziging in de aanpak van de stedelijke ver-
nieuwing sterk verband houdt met de mate 
waarin de betreffende corporatie afhanke-
lijk is van inkomsten uit projectontwikke-
ling en verkoop. In het algemeen is er een 
aanzienlijke verschuiving waar te nemen 
van sloop en vervangende nieuwbouw naar 
kleinschaligere ingrepen, zoals renovatie en 
sociaal beheer. Gruis en Van der Kuij (2012: 
64) constateren dat corporaties hierbij niet 
alleen reageren op een andere financieel-
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economische context. Ook ideologische 
(bijvoorbeeld duurzaamheid, vermijden van 
onrust in de wijk, visie op rol van corpora-
tie), organisatorische (gerelateerd aan een 
gebrek aan competenties) en ruimtelijke 
(gebrek aan bouwlocaties) motieven spelen 
een rol. Daarnaast zijn er verschillen in het 
moment waarop deze ontwikkelingen zijn 
ingezet. Sommige corporaties zijn hier al 
jaren geleden mee begonnen en veranderen 
nu niet veel meer in de strategie. Anderen 
zijn nu bezig met de herijking en herover-
weging van de plannen. Zowel Gruis en Van 
der Kuij (2012) als Jansen e.a. (2012) bevesti-
gen het beeld uit ons onderzoek, dat de cor-
poraties weliswaar reactief zijn, maar niet 
passief: bestaande strategieën worden, al 
dan niet door de omstandigheden gedwon-
gen, doelbewust gewijzigd. 

‘Defender’, ‘analyzer’ of toch ‘reactor’? 
De eerder genoemde enquête gaf aan dat 
veel corporaties zich meer zijn gaan richten 
op hun kerntaak, maar dat zij graag acti-
viteiten daarbuiten aanhouden. De corpo-
raties geven aan dat de beperking van het 
werkveld niet hun eigen keuze is; zij voe-
len zich daartoe gedwongen. Strategische 
positionering en (aanpak)strategieën lopen 
daarom meer uiteen dan in het nabije ver-
leden. Tot een interne legitimiteitsdiscussie 
over het werkveld (behoren we de huidige 
typen activiteiten wel te doen?) leidt dit in 
het algemeen niet. Corporaties reageren op 
de recente economische en politieke ont-
wikkelingen door hun inkomsten en uitga-
ven in evenwicht te brengen en daarmee de 
financiële continuïteit te borgen. Er is eer-
der sprake van een pragmatisch reageren op 
externe ontwikkelingen dan van een prin-
cipiële keuze. Is er dan sprake van weinig 
strategie en zijn corporaties daarmee toch 
overwegend ‘reactors’? Het onderzoek wijst 
hier toch niet op. Door investeringspro-
gramma’s bij te stellen en financiële risico 
zwaarder mee te wegen wordt wel degelijk 
ingespeeld op veranderende omstandig-

heden. Reactieloos zijn de geïnterviewde 
corporaties duidelijk niet. De geschetste 
reacties zijn weliswaar eerder pragmatisch 
dan principieel, maar kunnen daarom nog 
steeds strategisch zijn. Volgens de classifi-
catie van Miles en Snow komt dit organisa-
torische gedrag het meest overeen met de 
‘analyzers’, die afhankelijk van de omstan-
digheden kiezen voor een verbreding dan 
wel een versmalling van het werkveld buiten 
hun traditionele terrein. Dit was in het ver-
leden trouwens ook zo, en in dat opzicht is 
er weinig nieuws onder de zon. Bevestiging 
hiervan vinden we in Joldersma e.a. (2007, 
zie ook tabel 1) en, als voorbeeld uit buiten-
landse literatuur, Akingbole (2006), die 
stellen dat de meeste non-profitorganisaties 
te maken met een invloedrijke omgeving 
en telkens strategische keuzen maken om 
zich aan de veranderingen in die omgeving 
aan te passen. Het zou echter een misken-
ning van de in ons onderzoek aangetroffen 
verschuiving in het werkveld zijn om het 
hierbij te laten. Als we de ‘analyzers’ zien 
als een categorie tussen de ‘prospectors’ en 
de ‘defenders’ is wel degelijk sprake van een 
verschuiving richting de ‘defenders’. Of de 
corporaties daarheen ‘doorschieten’ is ech-
ter nog de vraag. 

Aan de ene kant moeten de verschuivingen 
niet overdreven worden: de hoeveelheid en 
de variëteit aan activiteiten lijken voorals-
nog maar beperkt af te nemen. Aan de an-
dere kant laat het onderzoek in het midden 
in hoeverre dat ook voor de langere termijn 
geldt. Daarbij komen nog de interne ver-
schillen in de sector. Het is goed denkbaar 
dat een deel van de corporaties zich als ‘de-
fender’ zal opstellen en dat hun aantal zal 
groeien. Het lijkt dan vooral te gaan om de 
corporaties die nauwelijks verdiencapaciteit 
meer over hebben dan de inkomsten uit 
verhuur. Het is echter nog te vroeg om aan 
te geven in welke mate dit zal gebeuren en 
wanneer en op welk punt deze verschuiving 
tot een eind zal komen.
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Met verwijzing naar het schema van Jol-
dersma e.a. (tabel 1) zien we vooral een 
verschuiving langs de horizontale as (meer 
omgevingsdeterminisme) en niet langs de 
verticale as (minder strategische keuzen). 
We kunnen ons afvragen of corporaties in 
het verleden wel terecht als ‘prospectors’ 
zijn aangemerkt, en in hoeverre er dus 
sprake is van een verschuiving van ‘pros-
pectors’ naar ‘analyzers’ niet meer te maken 
heeft met gewijzigde inzichten dan met een 
daadwerkelijke verschuiving. Daarmee ont-
kennen we niet de dynamiek die er in de 
sector wel degelijk is, maar plaatsen we die 
in de kaders waarbinnen de corporatie al 
sinds de brutering opereren. 
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De kwaliteit van de leefomgeving 
laat in sommige wijken in Neder-
land te wensen over. Men tracht 

dit tegen te gaan met diverse wijkgerichte 
maatregelen, variërend van op individuele 
huishoudens gericht maatwerk (‘achter de 
voordeur’) tot grootschalige herstructu-
rering van een wijk. De aanpak van ‘aan-
dachtswijken’ vindt zijn oorsprong in het 
Grotestedenbeleid dat medio jaren negen-
tig werd geïnitieerd (Ministerie van BiZa, 
2004). Doelstelling van het wijkenbeleid is 
om wijken te maken tot ‘vitale woon-, werk-, 
leer- en leefomgevingen waar het prettig is 
om in te wonen en waarin mensen betrok-
ken zijn bij de samenleving, een perspectief 
hebben op sociale stijging en participeren 
op de arbeidsmarkt en waar mensen met 
uiteenlopende etnische en levensbeschou-
welijke achtergronden de bereidheid heb-
ben om elkaar als mede-eigenaren van de 
wijk of de buurt te accepteren’. (Ministerie 
van VROM/ WWI, 2007, p.8). 
Een van de beproefde pijlers onder de 
wijkaanpak is het tegengaan van concen-
traties van kansarme bevolkingsgroepen. 

Instrumenten daarvoor zijn onder meer 
herstructurering (sloop/nieuwbouw) en ver-
koop van huurwoningen. Hierdoor winnen 
de wijken aan aantrekkelijkheid voor mid-
den- en hogere inkomens waardoor zij voor 
deze wijken behouden kunnen blijven of 
zich er vestigen. Dit verlaagt de concentra-
tie van kansarmen en in het kielzog daarvan 
verminderen de leefbaarheidsproblemen. 
Bij gebrek aan wijken met een vergelijkbare 
problematiek maar zonder wijkenbeleid 
is het moeilijk om het leefbaarheidseffect 
van de wijkaanpak empirisch aan te tonen. 
Desalniettemin zijn er aanwijzingen dat het 
werkt. Zo tonen diverse studies een posi-
tieve relatie tussen herstructurering en de 
leefbaarheid in aandachtswijken (Van Dam 
et al., 2010; Wittebrood et al., 2011; Marlet 
et al., 2009; Leidelmeijer en Schulenberg, 
2010). Aangenomen wordt dat de lagere 
concentratie van kansarme huishoudens als 
gevolg van slopen en plaatsen van nieuw-
bouw in belangrijke mate bijdraagt aan het 
succes van de herstructureringsaanpak. Op 
basis van een literatuurstudie concludeert 
CPB dat spreiding van achterstandsgroepen 

KANSEN VOOR CORPORATIEBELEID

De inkomensbeperking op sociale 
 huurwoningen

EU-beleid schrijft sinds 2011 voor dat corporaties sociale huurwoningen nog maar 

beperkt mogen toewijzen aan huishoudens met een midden- of hoog inkomen. 

Hierdoor zal de toch al hoge concentratie van lage inkomens in aandachtswijken 

op termijn toenemen. Dit doorkruist het wijkenbeleid en zet de leefbaarheid in die 

wijken verder onder druk. In dit artikel worden de mogelijkheden verkend voor 

 corporaties om een bijdrage te leveren aan de aandachtswijken van de toekomst.

door dr. Peter Berkhout en dr. Kees Leidelmeijer 
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mogelijk leidt tot een verbetering van de 
leefbaarheid en dat meer gemengde buur-
ten de (gevoelens van) veiligheid en de gees-
telijke gezondheid van bewoners kunnen 
bevorderen (Gerritsen en Reininga, 2011). 

Beperking op de toewijzing van sociale huur-
woningen
Met ingang van 2011 is de ‘Tijdelijke regeling 
diensten van algemeen economisch belang 
toegelaten instellingen volkshuisvesting’ 
van kracht. Hierdoor mogen corporaties 
huurwoningen onder de liberalisatiegrens 
van € 664,66  nog maar beperkt toewij-
zen aan huishoudens met een belastbaar 
jaarinkomen boven de  € 33.614 (prijspeil 
2011). Volgens de regeling moet ten min-
ste 90 procent van het corporatiebezit met 
een huurprijs onder de huurtoeslaggrens 
bij aanvang van de huurovereenkomst vol-
doen aan de genoemde inkomenstoets. Ge-
vreesd wordt dat dit inkomenssegregatie in 
de hand werkt en dat de verhuisdynamiek 
in de sociale huursector zal verminderen. 
Door selectie op inkomen kan de wijksa-
menstelling ook op andere kenmerken ver-
anderen, zoals herkomst, arbeidsmarktpo-
sitie, opleidingsniveau e.d. 

Methode
In opdracht van Platform Corpovenista 
heeft RIGO de effecten van de regeling voor 
aandachtswijken verkend (Berkhout en Lei-
delmeijer, 2012). De centrale onderzoeks-
vraag luidt: Wat betekent de EU-maatregel 
voor de wijkaanpak? Met als deelvragen: 1) 
Hoe verhouden zich het in- en uitstroom-
effect tot elkaar en hoe groot is het saldo?; 
2) Wat is de omvang van het primaire effect 
op de wijkinkomensverdeling op de korte 
en langere termijn en zijn er secundaire ef-
fecten?; en 3)In welke mate kunnen liberali-
satie en verkoop van sociale huurwoningen 
een rol spelen in het tegengaan van de ef-
fecten van de EU-maatregel?
Met een microsimulatiemodel worden toe-
komstige verhuisstromen gesimuleerd. Het 

model projecteert het actuele verhuis- en 
vestigingsgedrag van 120 duizend huis-
houdens waargenomen in WoON 2006 en 
2009 in de toekomst, onder veronderstel-
ling dat dat microgedrag in de toekomst niet 
wezenlijk anders zal zijn. Wel verandert de 
samenstelling van de Nederlandse bevol-
king en daarmee het macro verhuis- en 
vestigingsgedrag. In het model komt dit tot 
uitdrukking in een dynamische aanpassing 
van de weegfactoren van de WoON-respon-
denten. Uitgegaan wordt van de meest re-
cente CBS-prognoses over de ontwikkeling 
van de bevolking naar leeftijd, opleiding, in-
komen en samenstelling van het huishou-
den. De EU-maatregel wordt gesimuleerd 
door ‘scheve’ toewijzingen voor 90% te ver-
vangen door een gemiddelde ‘niet-scheve’ 
toewijzing. Met andere woorden: de vraag-
uitval die door de EU-maatregel ontstaat, 
kan worden opgevangen door een evenredi-
ge toename van de wel toegestane instroom 
in het betreffende jaar. De woningen komen 
dus niet leeg te staan, maar worden betrok-
ken door huishoudens die voorheen werden 
verdrongen door huishoudens met hoog 
inkomen. Accumulatie van effecten vindt 
plaats door de totale populatie in jaar t op te 
delen in afzonderlijke woonduurcohorten. 
In de modelexercities staat de gemiddelde 
aandachtswijk centraal, gedefinieerd als alle 
6-digit postcodegebieden met een uiterst 
negatieve tot matige leefbaarheid volgens de 
Leefbaarometer (www.leefbaarometer.nl). 

Effecten
De regeling heeft twee tegengestelde ef-
fecten. Enerzijds wordt de samenstelling 
van de instroom door selectie aan de poort 
(instroomeffect). Anderzijds zullen huis-
houdens met hoog inkomen die binnen de 
sociale huursector willen verhuizen daar-
van worden weerhouden (uitstroomeffect). 
Zij moeten uitwijken naar koop of duurdere 
huur en zullen hun verhuizing uit de socia-
le huursector uitstellen. Het instroomeffect 
blijkt dominant en heeft op lange termijn 
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een verschuiving in de wijkinkomensverde-
ling tot gevolg.

Uitstroomeffect
Het saldo van de twee effecten kan met 
eenvoudige middelen worden geschat. Uit 
WoON-gegevens blijkt dat gemiddeld 20% 
van de instroom in sociale huurwoningen 
in aandachtswijken een inkomen heeft ho-
ger dan € 33.614. Bij de gemiddelde muta-
tiegraad van 10% wordt elk jaar 2% van de 
sociale huurwoningen toegewezen aan een 
huurder met een inkomen boven de grens. 
Het uitstroomeffect betreft huishoudens 
met hoog inkomen die door de maatregel 
hun verhuizing uitstellen. Uit WoON-gege-
vens kan worden afgeleid dat naar schatting 
10-15% van de uitstroom uit sociale huur-
woningen in aandachtswijken bestaat uit 
huishoudens met een inkomen boven de 
inkomensgrens die verhuizen naar een an-
dere sociale huurwoning. Hoeveel van deze 
huishoudens zich in de praktijk zullen laten 
weerhouden is niet bekend. Maar duidelijk 
is wel dat in principe meer huishoudens 
met hoog inkomen worden geweerd uit de 
sociale huursector (20% van de mutaties), 
dan dat er door lagere verhuisgeneigdheid 
in hun sociale huurwoning blijven zitten 
(10-15% van de mutaties).
Uit deze cijfers blijkt ook dat de inkomens-
beperking op de korte termijn nauwelijks 
zichtbare effecten met zich meebrengt, 
want een aandachtwijk bestaat voor 75% 
uit sociale huurwoningen en daarvan krijgt 
10% jaarlijks een nieuwe huurder, waarvan 
20% door de maatregel wordt beperkt. Dat 
is 1,5% van de wijk. Dat is een bescheiden 
effect dat op de langere termijn echter tot 
aanzienlijke proporties kan uitgroeien. 

Tabel 1 toont het effect van de maatregel 
op de inkomensverdeling van de gemid-
delde aandachtswijk na 15 jaar. Uit de tabel 
komt naar voren dat de toch al hoge con-
centratie van lage inkomens (thans 69%) in 
aandachtswijken in 15 jaar toeneemt met 8 

%-punten. Dat gaat in gelijke mate ten koste 
van midden en hoge inkomens (beide -4%), 
maar relatief neemt het aantal middeninko-
mens sterker af. In 2025 heeft naar schat-
ting ruim driekwart van de huishoudens in 
aandachtswijken een laag inkomen.
Selectie op inkomen heeft indirect ook ge-
volgen voor de samenstelling van wijken 
met betrekking tot andere sociaal econo-
mische kenmerken. Modelberekeningen 
laten zien dat de leeftijdsopbouw enigszins 
verandert. De jonge en oudere huishoudens 
nemen iets toe, ten koste van de 35-64 ja-
rigen. Dit correspondeert met kleine ver-
schuivingen in het huishoudentype: meer 
één-persoonshuishoudens en minder huis-
houdens met kinderen. Voorts brengt selec-
tie op lage inkomens minder huishoudens 
met betaald werk met zich mee; de uitke-
ringsafhankelijkheid in aandachtswijken 
wordt groter. 

Kansen voor corporatiebeleid
De leefbaarheid in wijken hangt onder meer 
samen met de samenstelling van de wijkpo-
pulatie. In het bijzonder de concentratie van 
kansarme groepen hangt samen met meer 
problemen. Omdat selectie op inkomen 
precies aangrijpt op dit soort kenmerken 
van de bevolking, is het waarschijnlijk dat 
de leefbaarheid erdoor verslechtert. Uitge-
drukt in de klassen van de Leefbaarometer 
zou de neerwaartse ontwikkeling als gevolg 
van de maatregel neerkomen op circa 20% 
van een klasse. Ter vergelijking: de gemid-
delde leefbaarheidsverbetering in de 40 
aandachtswijken bedroeg in de afgelopen 10 
jaar ongeveer een derde van een klasse (Lei-
delmeijer e.a. 2011). De EU-maatregel zou 
op termijn het merendeel van die positieve 
ontwikkeling dus weer teniet kunnen doen. 
Een van de taken die in de Tijdelijke Rege-
ling als dienst van algemeen economisch 
belang (DAEB) wordt aangemerkt is ‘het 
bijdragen aan de leefbaarheid in wijken, 
buurten of buurtschappen’ waar de corpo-
ratiewoningen staan. Het mitigeren van de 
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leefbaarheidseffecten van de inkomensbe-
perking behoort derhalve tot het takenpak-
ket van corporaties. Welke kansen voor cor-
poratiebeleid zijn er? We onderzochten de 
potentiële effecten van maatregelen binnen 
de huidige woningvoorraad, waarin corpo-
raties op twee manieren kunnen anticipe-
ren op de regeling: 1) optimaliseren van de 
vrije toewijzingsruimte van 10%, en 2) het 
verkleinen van de sociale voorraad door li-
beralisatie of verkoop.

Optimalisatie van de vrije toewijzingsruimte
Corporaties mogen jaarlijks maximaal tien 
procent van de nieuwe verhuringen aan 
huishoudens boven de grens (‘scheef’) toe-
wijzen. Tot 2011 werd jaarlijks gemiddeld 
twintig procent van de vrijgekomen sociale 
huurwoningen in aandachtswijken scheef 
toegewezen. Als corporaties die vrije ruimte 
volledig zouden ‘benutten’ voor scheve toe-
wijzing, kan al de helft van het effect op in-
komenssamenstelling worden gemitigeerd. 
De vrije ruimte moet dan gericht worden 
ingezet in aandachtswijken.
Bij liberalisering wordt (bij mutatie) de 
maandhuur van de sociale huurwoning 
boven de wettelijk vastgestelde grens van 

€ 652 (2011) gebracht. Dat kan alleen met 
woningen waarvan de maximaal redelijke 
huurprijs volgens het woningwaarderings-
stelsel (wws) boven die grens ligt. Het li-
beraliseringspotentieel in aandachtswijken 
tot 2025 wordt geschat op 85 duizend wo-
ningen. Dat komt overeen met 15% van de 
sociale voorraad in de wijken. Maar onzeker 
is of voldoende vraag bestaat naar geliberali-
seerde huurwoningen in aandachtswijken. 
Afgaande op de koopkracht van de huidige 
wijkinstroom ramen we de effectieve vraag 
naar geliberaliseerde huurwoningen op 40-
45 duizend. Dat is ongeveer de helft van het 
potentieel, maar dat zal van wijk tot wijk 
verschillen afhankelijk van de prijskwali-
teitverhouding, uitwijkmogelijkheden en 
de spanning op lokale woningmarkten. Li-
beralisering van het hele potentieel in aan-
dachtswijken lijkt op voorhand onmogelijk 
zonder extra instroom van midden- en hoge 
inkomens. Maar gegeven de momenteel 
gunstige markt voor huurwoningen, liggen 
hier kansen.

Het potentieel van te verkopen sociale huur-
woningen is minder eenvoudig vast te stel-
len dan het liberaliseringspotentieel. Cor-

TABEL 1  ▶  EFFECT OP DE WIJKINKOMENSVERDELING

 2010 2025 

Aandachtswijken (zonder beperking)   
Laag: <  €33.000 69% 68% 
Midden: €33.000- 43.000 13% 13% 
Hoog: > €43.000 18% 19% 

Aandachtswijken (met beperking)   
Laag: <  €33.000 69% 76% 
Midden: €33.000- 43.000 13% 9% 
Hoog: > €43.000 18% 15% 

Effect inkomensbeperking   
Laag: <  €33.000  8,00% 
Midden: €33.000- 43.000  -4,00% 
Hoog: > €43.000  -4,00% 

BRON: BERKHOUT EN LEIDELMEIJER (2012)   
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poraties zullen hun eigen keuze maken in 
hoeveel en welke woningen voor verkoop in 
aanmerking komen. We definiëren het ver-
kooppotentieel in termen van bedrijfseco-
nomisch rendement. Verondersteld is dat 
alle bij mutatie vrijgekomen woningen met 
minder dan 142 wws-punten waarvan de 
maximaal redelijke jaarhuur lager is dan 4,5 
procent van de woz-waarde te koop worden 
aangeboden. Verkoop aan zittende bewo-
ners kan weliswaar een positieve bijdrage 
leveren aan de buurtleefbaarheid (Marlet 
et al, 2009), maar blijft buiten de beschou-
wingen, omdat het niet direct van invloed 
is op de vrijgekomen woningen waarop de 
inkomensbeperking van toepassing is. Het 
verkooppotentieel in de aandachtswijken 
tot 2025 bedraagt in dat geval 95 duizend 
woningen met een gemiddelde woz-waarde 
van € 155 duizend.

Fysieke ingrepen: sloop en renovatie
Evenals bij liberalisering speelt bij verkoop 
de vraag of er voldoende marktvraag is. Voor 
lage inkomens zijn de maandlasten van het 
kopen van een sociale huurwoning voor de 
prijs van € 155 duizend hoger dan de huur 
van de goedkoopste geliberaliseerde huur-
woningen. Voor middeninkomens liggen 
de maandlasten van kopen rond de libera-
lisatiegrens. De effectieve vraag in de nor-
male wijkinstroom wordt geraamd op 25-30 
duizend huishoudens met meest midden 
of hoog inkomen. Extra instroom van mid-
den- en hoge inkomens is dus noodzakelijk 
om het hele verkooppotentieel aan de man 
te brengen voor een prijs gelijk aan de woz-
waarde. Corporaties kunnen de koopvraag 
stimuleren met lagere verkoopprijzen en te-
rugkoopgaranties. In het licht van de stren-
gere eisen die hypotheekverstrekkers stel-
len, zal dat vermoedelijk ook nodig zijn om 
met verkoop voldoende te kunnen bereiken.
Verkoop en liberalisering van de bestaande 
woningen kunnen de effecten van de inko-
mensbeperking verminderen. Maar fysiek 
beter worden aandachtswijken daar niet 

van. Om ze structureel sterker te maken, 
zal het nodig blijven om ook fysiek te ver-
nieuwen. Alleen met een verhoging van de 
kwaliteit in de woningvoorraad en een gro-
tere differentiatie in het aanbod is het aan-
nemelijk dat hogere inkomens kunnen wor-
den getrokken en behouden. Dat de balans 
op de woningmarkt is omgeslagen naar een 
voorkeur voor huurwoningen, geeft hier 
ook richting aan. Kansen liggen dan -  an-
ders dan in het recente verleden - vooral bij 
de ontwikkeling van woningen in de (mid-
del)dure huur.

Conclusie
De inkomensbeperking op sociale huurwo-
ningen doorkruist het wijkenbeleid voor zo-
ver dat is gericht op het tegengaan van hoge 
concentraties van kansarme bevolkings-
groepen. De maatregel werkt inkomensse-
gregatie in de hand en zet de leefbaarheid 
in aandachtswijken verder onder druk. Het 
effect van de maatregel is op jaarbasis be-
scheiden van omvang, maar kan door ac-
cumulatie op termijn tot een aanzienlijk ef-
fect uitgroeien. Bij de huidige wijkinstroom 
kunnen corporaties met enerzijds een vol-
ledige toewijzing van de vrije toewijzings-
ruimte aan hogere inkomens en anderzijds 
huurliberalisatie en verkoop van huurwo-
ningen dat lange termijn effect grotendeels 
maar niet geheel mitigeren. Kortom: de 
Tijdelijke Regeling noopt de corporaties tot 
actiever wijkbeleid en daar hebben ze ook 
de mogelijkheden voor, zeker nu door de 
huidige woningmarktcrisis in het komende 
decennium een structurele toename van de 
vraag naar huurwoningen wordt verwacht.
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Na de brutering in 1995 is de positie 
en rol van corporaties gewijzigd 
en zijn zij meer hybride organisa-

ties tussen markt en overheid in geworden 
(Brandsen, 2006). Dit heeft effect gehad 
op de dienstverlening: in eerste instan-
tie verbreedde deze zich en ontstonden 
verschillende archetypen corporaties (zie 
o.a. Gruis, 2005 en SEV, 2007). De afge-
lopen jaren trekken corporaties zich in het 
algemeen genomen meer terug op hun 
kerntaak ( zie o.a. Nieboer, 2011 en Gruis, 
2012). Dit maakt ketensamenwerking voor 
corporaties nog meer van belang om de 
verbinding met (maatschappelijke) part-
ners te vinden en behouden: om hun stra-
tegische doelstellingen te bereiken hebben 
zij immers andere partijen nodig (zie o.a. 
Gruis, 2009).  Wetenschappelijk gezien is 
het van belang om inzicht te krijgen in het 
snijvlak van handelen tussen verschillende 
type organisaties. Naar publiek-private 

samen werkingsverbanden is uitgebreid  
onderzoek gedaan (zie o.a. Duivenboden, 
Twist,  Veldhuizen & Veld, 2000 en Boon-
stra, 2007). Met betrekking tot praktijk-
onderzoek naar woningcorporaties over 
enerzijds de ontwikkeling van de interne 
 organisatie en anderzijds de samenwer-
kingsverbanden zelf, is slechts beperkt 
onderzoek uitgevoerd. Er is - voor zover 
bekend - niet eerder praktijkonderzoek 
uitgevoerd naar wat voor corporaties be-
langrijke doelen zijn om deel te nemen 
in ketensamenwerkings verbanden, op 
welke wijze ketensamen werking door 
corporaties is geformaliseerd en of de 
omvang van de corporatie effect heeft op 
ketensamenwerking. De inzichten in dit 
onderzoek helpen corporaties om  zowel 
voor hun interne  organisatie als in de 
 samenwerkingsverbanden wijzigingen aan 
te brengen waardoor de beoogde doelen be-
ter behaald kunnen worden. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN CORPORATIES

Met ketensamenwerking gaan voor 
maatschappelijk rendement 

Het realiseren van een hoger maatschappelijk rendement blijkt voor woningcor-

poraties bij ketensamenwerking het belangrijkste doel te zijn. Het verlagen van 

de kosten is voor woningcorporaties geen hoofddoelstelling. De praktijk laat zien 

dat woningcorporaties zich steeds meer richten op samenwerkingsverbanden met 

zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Ketensamenwerkingsverbanden leiden 

tot goede resultaten op het gebied van leefbaarheid, beleidsvorming, zorgvastgoed 

en maatschappelijk vastgoed. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 

naar de kracht van samenwerkingsketens in de corporatiesector uitgevoerd door 

de TU Delft in opdracht van KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties.  

door drs. Mariëtte Heemskerk MMC  en drs. ing. Gerard van Bortel
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Voor de vormgeving van het onderzoek 
is aansluiting gezocht bij de door INK in 
2010 gepubliceerde Handleiding Wooncor-
poraties Positie en Ambitie bepalen. Deze 
INK-Handleiding is gebaseerd op het eind 
2008 vernieuwde INK-Managementmo-
del. Voor dit onderzoek is de door het INK 
(2010) gehanteerde beschrijving van keten-
samenwerking aangehouden: ‘een geheel 
van samenwerkende partners, die samen 
producten en/of diensten voorbrengen voor 
externe klanten’. In het onderzoek is deze 
omschrijving verbreed naar samenwerking 
tussen partijen op het gebied van beleids-
vorming; een essentiële activiteit die vooraf 
gaat aan het daadwerkelijk voortbrengen 
van producten en diensten.

Onderzoeksmethode
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop 
corporaties invulling geven aan ketensa-
menwerking is  onderzoek uitgevoerd op 
basis van een mixed-method onderzoeksop-
zet. Onder alle woningcorporaties in Ne-
derland, ongeveer 400, is een schriftelijke 
enquête uitgezet. Hierin is aandacht be-
steed aan de terreinen waarop corporaties 
met andere partijen samenwerken, aan de 
doelen van ketensamenwerking en de duur-
zaamheid hiervan. Ook is aandacht besteed 
aan wat goed gaat en wat beter kan in ke-
tensamenwerking. Naast de schriftelijke en-
quête zijn zes semi-gestructureerde diepte-
interviews gehouden: vier met corporaties 
en twee met samenwerkingspartners van 
corporaties. 

Van de enquêtes zijn er 62 ingevuld re-
tour ontvangen. Uit de gegevens bleek dat   
wanneer de corporaties die de enquête  hebben 
ingevuld worden verdeeld naar  grootteklasse, 
de verdeling nagenoeg overeen komt 
met die van alle Nederlandse  corporaties. 
 Alleen de groep zeer kleine corporaties  
(< 500 verhuureenheden) is niet ver-
tegenwoordigd in het onderzoek. De 
groep corporaties groter dan 5.000 ver-
huureenheden is onder deelnemers  
aan het onderzoek exact even groot als  
de groep kleiner dan 5.000 verhuureen-
heden. 

Individueel project of samenwerking
De samenwerking tussen woningcorpora-
ties en hun partners gaat steeds vaker verder 
dan individuele projecten en activiteiten.  
De traditionele verhouding van opdracht-
gever en opdrachtnemer wijzigt doordat 
samenwerkingsverbanden meer een strate-
gisch en duurzaam karakter krijgen waar-
bij afspraken worden vastgelegd in formele 
overeenkomsten. Corporaties geven aan 
dat 14% van de duurzame samenwerkings-
verbanden de vorm heeft van een joint  
venture of gezamenlijke organisatie, in 
52% van de gevallen een schriftelijke over-
eenkomst is afgesloten en in 28% monde-
linge afspraken zijn gemaakt. In 6% van 
de  situaties heeft het duurzame samen-
werkingsverband op andere wijze vorm 
 gekregen. Hieruit blijkt dat het merendeel 
van de  corporaties duurzame samenwer-
kingsverbanden formaliseert. 

TABEL 2  ▶  OP WELKE BELEIDSTERREINEN LEGT U DE PRIORITEIT BIJ HET 
UITBOUWEN VAN UW SAMENWERKINGSKETENS?

DOELEN ZEER HOGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT MATIGE PRIORITEIT LAGE PRIORITEIT GEEN PRIORITEIT GEEN MENING/ANTWOORD TOTAAL
BELEIDSTERREIN: AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL %
Beleidsvorming 16 25,8% 16 25,8% 16 25,8% 1 1,6% 6 9,7% 7  11,3%  62  100,0%
Leefbaarheid  18 29,0% 24 38,7% 6 9,7% 1 1,6% 7 11,3% 6  9,7%  62  100,0%
Wonen-Werken-Leren 4 6,5% 16 25,8% 20 32,3% 2 3,2% 13 21,0% 7  11,3%  62  100,0%
Wonen-Zorg-Welzijn 17 27,4% 32 51,6% 2 3,2% 0 0,0% 5 8,1% 6  9,7%  62  100,0%
Gemiddelde 14 22,2% 22 35,5% 11 17,7% 1 1,6% 8 12,5% 7  10,5%  62  100,0%
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Negentig procent van de corporaties is 
van mening dat zij weloverwegen keuzes 
maakt met welke partners zij samenwerkt. 
De helft van de corporaties geeft aan dat 
zij zelfs bereid is om haar organisatiestruc-
tuur aan te passen om de samenwerking 
met ketenpartners goed te laten verlopen. 
We kunnen dit echter ook als verbeterpunt 
zien; de andere helft van de corporaties is 
dus niet bereid om de eigen organisatie aan 
te passen. Eerder onderzoek (zie o.a. Lewis, 
1996, De Man, 2006 en Boonstra, 2007) 
toont aan dat het verankeren van duurzame 
samenwerkingsverbanden in de interne 
structuur, processen en besluitvorming van 
de samenwerkingspartners helpt bij het be-
ter behalen van de gestelde doelen. Hier ligt 
nog een kans voor de corporaties!

Welke thema’s spelen een rol
Woningcorporaties geven aan dat duurza-
me samenwerking met name plaats vindt 
in de wijkaanpak. Hierbij worden thema’s 
als leefbaarheid, bestrijding van overlast en 
het verhogen van de kwaliteit van de woon-
omgeving belangrijk gevonden. De grootste 
prioriteit ligt voor corporaties bij het uit-
bouwen van de samenwerkingsketens op 

het gebied Wonen-Zorg-Welzijn. Circa 80% 
van de corporaties geeft aan dit beleidster-
rein een hoge tot zeer hoge prioriteit. Leef-
baarheid staat op de tweede plaats. 

Heeft omvang invloed
In het onderzoek is gekeken naar verschil-
len tussen grotere (> 5.000 verhuureen-
heden) en kleinere corporaties (< 5.000 
verhuureenheden) bij duurzame ketensa-
menwerking. Hieruit blijkt dat structurele 
samenwerking op het vlak van woning-
marktonderzoek en prestatieafspraken 
meer voorkomt bij grotere corporaties dan 
bij kleinere. Zo regelt bijvoorbeeld 78% 
van de kleinere en 96% van de grotere 
corporaties hun prestatieafspraken in een 
samenwerkingsverband. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor is dat kleinere en middel-
grote corporaties wellicht vaker alleen actief 
zijn in hun werkgebied. Het kan ook zijn 
dat bij kleinere corporaties en haar samen-
werkingspartners onvoldoende beleidsca-
paciteit is om de samenwerkingsketens op 
te starten. Het blijkt dat op het gebied van 
vastgoedbeleid en het gezamenlijk moni-
toren van maatschappelijke effecten zowel 
voor grotere als voor kleinere corporaties 
geldt dat dit steeds vaker vorm krijgt in een 
samenwerkingsverband. Een mogelijke 
verklaring voor dit verschil kan zijn dat pro-
blemen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn niet alleen te vinden zijn in steden, 
maar overal in het land. Mogelijk richten 
kleine corporaties zich vooral op deze the-
ma’s met hun ketenpartners.

TABEL 1  ▶  VORMGEVING DUURZAME 
SAMENWERKINGSVERBANDEN

joint venture of gezamenlijke organisatie 14%
schriftelijke overeenkomst 52%
mondelinge afspraken 28%
andere wijze  6%

TABEL 2  ▶  OP WELKE BELEIDSTERREINEN LEGT U DE PRIORITEIT BIJ HET 
UITBOUWEN VAN UW SAMENWERKINGSKETENS?

DOELEN ZEER HOGE PRIORITEIT HOGE PRIORITEIT MATIGE PRIORITEIT LAGE PRIORITEIT GEEN PRIORITEIT GEEN MENING/ANTWOORD TOTAAL
BELEIDSTERREIN: AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL % AANTAL %
Beleidsvorming 16 25,8% 16 25,8% 16 25,8% 1 1,6% 6 9,7% 7  11,3%  62  100,0%
Leefbaarheid  18 29,0% 24 38,7% 6 9,7% 1 1,6% 7 11,3% 6  9,7%  62  100,0%
Wonen-Werken-Leren 4 6,5% 16 25,8% 20 32,3% 2 3,2% 13 21,0% 7  11,3%  62  100,0%
Wonen-Zorg-Welzijn 17 27,4% 32 51,6% 2 3,2% 0 0,0% 5 8,1% 6  9,7%  62  100,0%
Gemiddelde 14 22,2% 22 35,5% 11 17,7% 1 1,6% 8 12,5% 7  10,5%  62  100,0%
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In de schriftelijke enquête is gevraagd naar 
ketensamenwerking op het terrein van be-
leidsvorming, leefbaarheid en samenwer-
king in de ketens Wonen-Zorg-Welzijn en 
Wonen-Werken-Leren. Corporaties noemen 
zelf nog een groot aantal andere gebieden 
waarop duurzaam wordt samengewerkt.  

Andere samenwerkingsgebieden corporaties
Een belangrijk samenwerkingsgebied is 
de woonruimteverdeling. Hier is sprake 
van een horizontale keten. Dit is een keten 
waarin organisaties die dezelfde activiteiten 
uitvoeren samenwerken (Harbison & Pekar, 
1995). Woningnet  is een goed voorbeeld 
hiervan: hierin werken sinds een jaar of tien 
circa 100 corporaties samen bij het bemid-
delen van woningen in verschillende regio’s 
van Nederland. 
Ook de terreinen projectontwikkeling en 
bouwen en beheren noemen corporaties als 
belangrijk onderwerp van ketensamenwer-
king. De schaal van samenwerking op het 
gebied van projectontwikkeling loopt sterk 
uiteen: van een gezamenlijke afdeling tot 
een complete projectontwikkelingsorgani-
satie. Voor bouwen en beheren geldt dat 
wordt gekozen voor een verticale keten. Dit 
zijn ketens die zijn opgezet door organisa-
ties die elkaar in de bedrijfskolom opvolgen 
(zie o.a. Beemer & Van Roost, 2003). Corpo-
raties en aannemers werken in deze vorm 
van ketensamenwerking nauw samen op 
het gebied van reparaties en onderhoud. In 
dergelijke trajecten worden bedrijfsproces-
sen vaak op elkaar afgestemd. 

Verhogen maatschappelijk rendement
Ook in de interviews kwamen het belang 
én de voordelen van een goede bouwketen 
naar voren: hierdoor worden niet alleen in 
de voorbereiding- en realisatiefase maar ook 
in het totale onderhoud belangrijke kwalita-
tieve, financiële en tijdsvoordelen behaald. 
Uit een praktijkvoorbeeld van één van de 
geïnterviewde bestuurders blijkt dat inten-
sieve samenwerking met bouwpartners wo-

ningen opleverde met een hogere kwaliteit 
tegen dezelfde of zelfs lagere investering 
dan wanneer volgens traditionele aanbeste-
ding gewerkt zou zijn. 

Op de vraag naar het belang van ketensa-
menwerking werd een hoger maatschap-
pelijk rendement door 57% van de respon-
denten als zeer belangrijk benoemd. Een 
hoger financieel rendement scoort veel 
lager: 4,8% noemt dit een zeer belangrijk 
doel. Een betere kwaliteit (29%) en vergro-
ten van kennis (17,7%) staan op de tweede 
respectievelijke derde plaats bij de zeer be-
langrijke doelen. Het is opvallend dat met 
name de ‘zachte’ doelen als zeer belangrijk 
worden ervaren. De ‘harde’ doelen zoals 
het verlagen van kosten, het verhogen van 
financieel rendement, het vergroten van ef-
ficiency en het spreiden van risico’s worden 
door corporaties als minder belangrijk doel 
van ketensamenwerking benoemd.   
Kijkend naar de omvang van de corporaties 
blijkt dat kleinere organisaties vooral risi-
cospreiding en vergroten van kennis zeer 
belangrijk vinden. Mogelijk komt dit laatste 
voort uit het feit dat deze corporaties door 
hun schaal minder vaak specialistische ken-
nis in huis hebben. Samenwerking met 
partners maakt het in huis halen van spe-
cialistische kennis vaak eenvoudiger en be-
taalbaarder. Grotere corporaties hechten ten 
opzichte van kleinere corporaties vooral be-
lang  aan het verminderen van faalkosten. 

Verankering van samenwerkingsketens
In het onderzoek is ook aandacht besteed 
aan de wijze waarop de ketensamenwerking 
is verankerd in de eigen organisatie. Hier-
bij is – aan de hand van het INK manage-
mentmodel – onder andere gekeken naar de 
wijze van verankering in leiderschap en in 
bedrijfsprocessen. 
Leiderschap komt terug in de wijze waarop 
de corporatie zich voorbereidt op ketensa-
menwerking en de manier waarop onder-
linge verhoudingen tussen de corporatie en 
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haar partners vorm heeft gekregen: worden 
partijen gezien als toeleverancier of als ke-
tenpartner? Met betrekking tot dit laatste, 
antwoorden corporaties voor het merendeel 
dat deze vooral worden gezien als ketenpart-
ner. Het is interessant om verder te onder-
zoeken hoe de relatie met een ketenpartner 
zich dan onderscheidt van de relatie met 
een toeleverancier. Uit de enquêtes blijkt 
dat het investeren in de onderlinge relatie 
een continu proces is. Zoals één van de ge-
interviewden aangeeft: het is belangrijk om 
aanwezig te zijn op elkaars evenementen en 
aandacht voor elkaar te hebben in bijvoor-
beeld het jaarverslag. Voor de verankering 
van samenwerkingsketens in bedrijfspro-
cessen geldt dat hier nog veel verbetering 
mogelijk is. Er zijn weinig corporaties die 
aangeven dat de processen, de structuur 
en de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden volkomen helder zijn.  Ge-
interviewden geven aan dat het proces van 
samenwerking  een andere benadering van 
processen vraagt en een andere werkwijze 
van medewerkers. Dit is in lijn met bevin-
dingen in onder andere onderzoek van De 
Man (2006) en Boonstra (2007).  Samen-

werking is een intensief proces dat niet van 
de ene op de andere dag is geklaard. 

Successen vieren….
In de samenwerkingsketens gaat veel goed. 
In de enquête en in de interviews zijn veel 
voorbeelden genoemd van concrete resul-
taten op diverse gebieden: zorgvastgoed, 
maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld 
brede scholen), leefbaarheid en onderhoud 
van vastgoed. Het is van belang om de suc-
cessen die behaald worden samen te vieren. 
Ook het onderling vertrouwen en doorzet-
ten als het moeilijk wordt, zijn benoemd als 
zaken die van belang zijn voor het succes 
van de ketensamenwerking. Tot slot is de 
persoonlijk ‘klik’ van groot belang; zonder 
deze klik is realisatie en doorgaan veel lasti-
ger blijkt uit de praktijk. 

….. en samen op weg naar beter
Natuurlijk kunnen er ook zaken beter: van-
uit de Plan-Do-Check-Act cirkel (zie o.a. 
Hardjono & Bakker, 2011) bezien blijkt dat 
in veel samenwerkingsketens de nadruk 
nog sterk op de fasen Plan en Do ligt. 
De stap verder naar Check en Act is nog 

BRON: WWW.INK.NL

Organisatie Resultaat

Bestuur 
en

financiers 
Leiderschap

Verbeteren en vernieuwen

Management van 
medewerkers 
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Beleid

Management 
van middelen

Management 
van processen

Medewerkers

Klanten en
partners

Maatschappij

FIGUUR 1  ▶  INK MANAGEMENTMODEL
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minder ver ontwikkeld. Juist het afmaken 
van de cyclus kan ketensamenwerking in de 
corporatiesector naar een hoger plan tillen. 
Corporaties merken hier zelf over op dat het 
monitoren, evalueren en bijstellen van de 
werkwijze en richting bijdraagt aan betere 
resultaten. 

Plan Do

CheckAct

Verschillen in financieringswijze maakt het 
samenwerken niet altijd eenvoudiger: de 
zorgfinanciering is de laatste jaren al sterk 
gewijzigd en zal de komende jaren nog ver-
der veranderen. Dit maakt het soms lastig 
om lange termijn afspraken te maken ter-
wijl de aard van de activiteit dit wel vraagt. 
Deze bevinding is ook in de interviews ge-
noemd en in lijn met andere bevindingen 
op dit gebied (zie o.a. Beld & Zalk, 2010).
Dat wat enerzijds een sterk punt is – de 
persoonlijke ‘klik’ – brengt anderzijds ook 
risico’s met zich mee; de samenwerking 
kan er te persoonsafhankelijk van worden 
en daarmee ook kwetsbaar. Verankeren in 
de organisatie, zowel op beleidsmatig als 
op uitvoerend niveau is daarom van groot 
belang. 

Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat corporaties 
het realiseren van een hoger maatschap-
pelijk rendement het belangrijkste doel bij 
ketensamenwerking vinden. Goede resul-
taten worden behaald op de gebieden leef-
baarheid, beleidsvorming, zorgvastgoed en 
maatschappelijk vastgoed. 
Hoewel een deel van de corporaties haar in-
terne organisatie aanpast aan de samenwer-
king, doet bijna de helft van de corporaties 
dit niet. Hier ligt een kans voor corporaties: 
het verankeren van duurzame samenwer-
kingsverbanden in de interne structuur, 
processen en besluitvorming van de samen-
werkingspartners helpt bij het beter beha-
len van de gestelde doelen.

Het volledige onderzoeksrapport  kunt u down-
loaden via de website van KWH: www.kwh.nl
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FIGUUR 2  ▶  PLAN-DO-ACT-CHECK 
CIRKEL 
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Als intrinsieke drijfveer voor organi-
satiegedrag betekent duurzaamheid 
een verandering van cultuur, nor-

men en waarden en een ander fundament 
voor organisatiebeslissingen en -activitei-
ten. Organisatiedoelen, -besluiten en -stra-
tegie zouden gebaseerd moeten worden 
op de drie dimensies van duurzaamheid: 
people, planet en profit. De belangrijkste 
doelstelling van het onderzoek is om te be-
studeren of en welke waarde een organisa-
tie hecht aan de milieudimensie van duur-
zaamheid, ofwel de omgevingsdimensie, en 
hoe een woningcorporatie duurzaamheid 
opneemt in besluiten en beleid. De centrale 
onderzoeksvraag is:
Hoe zijn de milieufactoren van het concept 
duurzaamheid geïntegreerd in de besluiten en 
strategie van een woningbouwvereniging? 
Deze vraag wordt beantwoord met behulp 
van een case study bij Welbions, een Neder-
landse woningbouwcorporatie. Het doel van 
dit onderzoek is om te verkennen of en hoe 

waarden, gekoppeld aan ecologische dien-
sten en de fysieke omgeving, door Welbions 
zijn geïntegreerd in de bedrijfsvoering en te 
beoordelen hoe ecologische ontwikkeling 
is gerelateerd aan beslissingen en strategie 
van de organisatie.

Acceptatie en toepassing van duurzaamheid 
Woningbouw en stedelijke ontwikkeling 
zijn van groot belang voor de ecologische, 
economische en sociale duurzaamheid. Ze 
vormen belangrijke pijlers van overheids-
beleid en spelen daarom een centrale rol in 
duurzame ontwikkeling (Priemus and Ten 
Heuvelhof, 2005; Tosics, 2004). De sociale 
huisvestingssector is hierbij van specifiek 
belang omdat de bouwkundige kwaliteit van 
sociale huisvesting gemiddeld lager is dan 
van private huisvesting en omdat in de soci-
ale huisvesting grootschalige renovatiepro-
jecten makkelijker mogelijk zijn vanwege 
het collectief eigendom van woningen van 
corporaties (Hoppe et al., 2012).

 DE CASUS WELBIONS 

Verkenning van waardering van duur-
zaamheid bij een woningbouwcorporatie 

In het onderzoek naar de waardering van duurzaamheid bij Welbions stond de 

vraag centraal welke ecologische factoren meegewogen worden in de besluitvor-

ming en strategie. Invloedrijke omgevingsfactoren waren institutionele regels, 

klantenvoorkeuren, het nastreven van vitale wijken en stijgende woonlasten. In 

de meeste beslissingen speelden ecologische factoren echter geen rol van beteke-

nis, schaarste aan grondstoffen werd bijvoorbeeld niet als risico erkend. Bij het 

implementeren van een duurzame strategie lag de focus grotendeels op energie 

 efficiency van het vastgoed en daarmee werd duurzaamheid verengd tot het vinden 

van een technische oplossing voor stijgende energie- en gaslasten.

door drs. Sandra Hoomans en dr. Thomas Hoppe
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De locatie, bouw, ontwerp, beheer, on-
derhoud, gebruik en sloop van woningen 
hebben aanzienlijke negatieve gevolgen 
voor het milieu (Huby, 1998; Tosics, 2004; 
Winston, 2007; Winston & Pareja-Eastaway, 
2007). De hoeveelheid, het type en de loca-
tie van grond gebruikt voor woningbouw 
bepaalt het effect ervan op natuurlijke hulp-
bronnen zoals natuur, landschap en recrea-
tieve waarde. Daarnaast verbruikt woning-
bouw een aanzienlijke hoeveelheid andere 
waardevolle natuurlijke hulpbronnen zoals 
hout, mineralen, energie en water (Huby, 
1998). Hoewel huisvesting een hoog mili-
eueffect heeft komt dit onderwerp nog on-
voldoende aan bod in duurzame ontwikke-
lingsdebatten. 

EU-duurzaamheidsstrategie
In lijn met internationaal beleid - zoals de 
EU-duurzaamheidsstrategie van 2006 - was 
het Nederlandse kabinetsbeleid voor duur-
zame ontwikkeling (mei 2008) gericht op 
zes thema’s, waaronder de thema’s duur-
zaam bouwen en verbouwen. Het kabinet 
wilde voor de periode 2008-2011 onder meer 
bij bouw en renovatie duurzaamheidscrite-
ria expliciet een plaats krijgen in investe-
ringsbesluiten. Ook werd een toekomstvisie 
geschetst van energieneutrale gebouwen, 
verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, de 
grondstoffenketen en kwaliteit van de leef-
omgeving.
De woningcorporatiesector heeft als ant-
woord op het overheidsbeleid (Aedes Con-
venant ‘Antwoord aan de samenleving’, 
2008) ingestemd met tenminste 20% be-
sparing op gasverbruik in de bestaande 
voorraad en 1,5 miljoen ton CO2-reductie 
in bestaand woningbezit van 2008 tot 2018. 
Het convenant is sterk gericht op certifice-
ring van energieprestaties van woningen en 
gebaseerd op de richtlijn Energieprestatie 
gebouwen van de EU (EPBD) die in januari 
2008 werd geïntroduceerd in Nederland.
De doelstellingen van woningcorporaties 
hebben in feite echter meer betrekking 

op lagere woonlasten voor de lagere-inko-
mensgroepen, meer differentiatie in de wo-
ningvoorraad, het stimuleren van koop en 
eigendomsconstructies door verkoop van de 
woningvoorraad, en een verbeterde werking 
van de woningmarkt (Priemus, 2003).
In termen van de ‘Triple Bottom Line’ als 
richtsnoer voor duurzaamheid (Elkington, 
1998) worden de menselijke factor en de 
factor ‘winst’ (focus op de financiële waarde 
van woningen op zowel de korte als lange 
termijn) in de praktijk goed gewaardeerd 
in de doelen van corporaties. De factor ‘pla-
neet’ (energie-efficiëntie, afvalbeheer, kwali-
teit van de lucht, verkrijgen van materialen 
uit duurzame bronnen) echter wordt enigs-
zins ondergewaardeerd. Dit is opvallend 
aangezien duurzame woningen, energie-
efficiënte woningen en verbetering van de 
kwaliteit van stedelijke gebieden als open-
bare doelstellingen werden geformuleerd.

Suggesties voor verbetering
Ook ontbreken vaak goede indicatoren voor 
duurzame huisvesting, al zijn deze wel 
volop in ontwikkeling. Winston en Pareja 
Montserrat (2008) vragen bijvoorbeeld om 
meer aandacht voor het belang van huis-
vesting voor duurzame ontwikkeling en het 
meten van vooruitgang via sociale indicato-
ren; zij geven suggesties ter verbetering van 
huisvesting in duurzaamheidsindices. Rap-
porteren op duurzame indicatoren is echter 
niet formeel geregeld. Hoewel er progressie-
ve overheidsrichtlijnen zijn en de noodzaak 
van duurzame ontwikkeling wordt erkend 
boekt duurzaam management in de sector 
volkshuisvesting slechts langzaam vooruit-
gang (Sunnika & Boon, 2003) en zijn de re-
sultaten van duurzaamheidsmaatregelen, in 
termen van vermindering van de belasting 
voor het milieu, nog steeds relatief beschei-
den (Blaauw & Klunder, 1999; Van Bueren, 
2009). Het nemen van energiemaatregelen 
was bijvoorbeeld meer gebaseerd op bouw-
voorschriften dan op initiatieven om experi-
mentele maatregelen te nemen (Sunnika & 
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Boon, 2002). Bovendien blijven strategieën 
om de milieu- en energie-efficiëntie van de 
bestaande voorraad te verbeteren vaak ach-
ter vergeleken bij nieuwbouw (Priemus, 
2005). Duurzaamheid krijgt bij het dage-
lijkse onderhoud en bij sloop aanzienlijk 
minder aandacht (Sunnika & Boon, 2002). 
Dit gebrek aan aandacht voor de bestaande 
voorraad is opvallend omdat juist met het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving 
veel kan worden gedaan aan het bevorderen 
van de kwaliteit van de omgeving.
Een enquête onder Nederlandse woningcor-
poraties (Sunnika & Boon, 2003) identifi-
ceert drie barrières die verdere implementa-
tie van duurzaam management blokkeren: 
(1) de vermeende uitvoeringskosten; (2) ge-
brek aan vraag op de markt; en (3) het niet 
of onderwaarderen van te behalen voorde-
len. Woningcorporaties lijken vooralsnog 
interne drijfveren te missen om duurzaam-
heid te waarderen en op te nemen in het 
strategisch voorraadbeheer. Verwacht wordt 
dat duurzame maatregelen pas voordelen 
hebben op de langere termijn, of helemaal 
niet. Als gevolg daarvan worden investerin-
gen in duurzaamheid niet beschouwd als 
winstgevend. 

Gebrek aan integratie
Zoals veel ander milieubeleid lijkt duur-
zaamheid in de volkshuisvestingssector 
eerder geïsoleerd institutioneel te zijn; er 
is een ernstig gebrek aan integratie van het 
milieubeleid in bestaand beleid (c.f., Knud-
sen, 2009). De ‘planet’ dimensie van duur-
zaamheid wordt door corporaties niet of 
nauwelijks meegenomen in de waardering 
van vastgoed en in managementstrategieën. 
In de praktijk wordt van een echte integrale 
indicatorenset, op basis van de drie dimen-
sies van duurzaamheid, vooralsnog weinig 
gebruik gemaakt als ondersteuning voor 
beslissingen en strategieën. Alhoewel er 
een ontwikkeling gaande is om de waarde 
van natuur (zogenoemde ‘use’ en ‘non use’ 
waarden) uit te drukken in een financiële 

waarde, betekent dit nog niet dat deze na-
tuurwaarden dan ook meegewogen worden 
in beslissingen en opgenomen worden in 
bedrijfsstrategieën. 
Er lijkt een mismatch te bestaan tussen be-
staande prestatie-indicatoren en institutio-
nele prikkels als instrument om duurzame 
management principes aan te moedigen on-
der woningcorporaties. Nader (wetenschap-
pelijk) onderzoek is nodig om te kijken hoe 
duurzaamheid dan in de besluitvorming 
van corporaties kan worden opgenomen. 
Met dit begrip in het achterhoofd, zullen 
we ons gaan verdiepen in de casus van Wel-
bions in de volgende paragraven.

Onderzoeksmethode
Met behulp van de case study als methode 
is onderzocht welke waarde een corporatie 
hecht aan de ecologische factoren van duur-
zaamheid in besluiten en strategieën. Het 
bestuderen van een enkele corporatie heeft 
als voordeel dat een vrijwel volledig beeld 
kan worden gegeven van de casus in de 
natuurlijke setting (Punch, 2005). Omdat 
alle corporaties functioneren binnen de-
zelfde institutionele context geeft de casus 
daarmee een indicatie voor kwesties die bij 
andere corporaties kunnen spelen op het 
gebied van duurzame beslissingen en stra-
tegieën. Voor het verzamelen van gegevens 
werden meerdere informatiebronnen ge-
bruikt (triangulatie). Een driestapsgewijze 
benadering is gebruikt voor het verzamelen 
van gegevens: (1) een bureauonderzoek van 
sleuteldocumenten; (2) kwalitatieve, semi-
gestructureerde interviews en (3) groeps-
sessies (hoofdonderzoekster als participant-
observator).
Aanvullend is met behulp van de Ecosys-
tems Services Review methode (ESR) een 
quick scan uitgevoerd naar de afhankelijk-
heden en impact van de organisatie met be-
trekking tot ecosysteem diensten. 
In 2010 werd door Welbions een project-
groep duurzaamheid opgericht met als doel 
het visiedocument duurzame ontwikkeling 
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te implementeren en concretiseren. Er is 
daarbij gekozen voor een participatieve aan-
pak, gebaseerd op de methodiek van de Ba-
lanced Score Card (Kaplan en Norton 1996; 
2002). Verder zijn gegevens verzameld en 
geanalyseerd door observaties gedurende 
twee workshops, managementteamvergade-
ringen, projectgroepoverleggen en andere 
overleggen. Door werkzaamheden als stra-
tegisch adviseur was de hoofdonderzoek-
ster in staat duurzaamheidsvraagstukken 
binnen Welbions in detail te verkennen. De 
functie van strategisch adviseur duurzaam-
heid bood daarnaast de mogelijkheid om de 
geldigheid van de gegevens te onderwerpen 
aan een kruiscontrole voor bevestigend be-
wijs (zo zijn de resultaten van de case study  
besproken met directie en management en 
met het projectteam).

Resultaten 
Welbions is een van de 418 woningbouw-
corporaties in Nederland (CBS, 2011) en 
bezit 14.401 verhuureenheden (Welbions, 
2011). Daarmee behoort Welbions tot de 111 
corporaties die een bovengemiddeld aan-
tal woongelegenheden bezitten (CiP, 2011). 
Welbions is de enige corporatie die in Hen-
gelo gevestigd is en daarmee prestatie-af-
spraken maakt met de gemeente. Welbions 
is bestudeerd vanuit de verwachting dat een 
instabiele omgeving het voortbestaan, het 
functioneren en de financiële positie van de 
corporatie beïnvloedt. Daarbij is duurzaam-
heid als conceptueel kader gebruikt. Bij de 
beschrijving van de resultaten van de case 
study is de nadruk gelegd op waarde die 
aan duurzaamheid werd toegekend, zowel 
financieel als in beslissingen en in het im-
plementatieproces van duurzame ontwikke-
ling.

Lange termijn doelen en strategie 
Welbions is ervan overtuigd dat “een huis in 
een slechte buurt, minder waard is dan het-
zelfde huis in een vitale buurt” (citaat van 
een geïnterviewde manager). Het hoofddoel 

van Welbions is daarom het bijdragen aan 
en realiseren van vitale wijken. 
Duurzaamheid was één van de vijf strategi-
sche thema’s in het Welbions businessplan 
(2009). De ‘Ecosystem Services Review’ 
(ESR) werd gebruikt om een quick scan te 
maken van de afhankelijkheden, risico’s en 
kansen in de omgeving van Welbions. De 
resultaten van de scan zijn gebruikt om een 
visie op duurzaamheid voor Welbions op te 
stellen (januari 2010). Voor de resultaten 
van de ESR analyse zie tabel 1. 

Invloedrijke factoren
Uit interviews en overleggen in 2009 bleek 
dat er nog weinig kennis aanwezig was ten 
aanzien van de achterliggende oorzaken 
van milieuproblemen. Wel werd de stijging 
in gas-, water- en energielasten beschouwd 
als een steeds belangrijker wordende om-
gevingsfactor die het voortbestaan van de 
corporatie beïnvloedt. Met de jaarlijkse 
huurprijsverhogingen stijgen daarmee de 
woonlasten voor bewoners. Als invloedrijke 
factoren in de omgeving op het bestaans-
recht van de corporatie werden genoemd 
de regionale markt, woningwensen van 
(potentiële) klanten, inkomensontwikke-
ling, demografische ontwikkelingen, en de 
invloed van economische ontwikkelingen 
(mondiaal en nationaal) op de verhuurbaar-
heid, de verkoopbaarheid en de betaalbaar-
heid van de woningen van de corporatie. 
Welbions was actief met het meten en ver-
beteren van de energetische kwaliteit van 
woningen maar het doel van CO2-reductie 
bleef nog buiten beeld en daarmee ook de 
link met klimaatverandering als milieu-
probleem. Ook werd er nog geen verband 
gelegd tussen betaalbare woningen en 
stijgende stichtingskosten enerzijds en de 
toenemende schaarste in voorraden natuur-
lijke grondstoffen, het gebruik van techno-
logische substituten (duurzame innovatieve 
technieken) en een daling in kwaliteit van 
ecosystemen anderzijds.
Op basis van de ESR zijn duurzame ontwik-
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operationeel toename schaarste en kosten fossiele 
brandstoffen (energie, gas), natuurlijke 
grondstoffen (water) => betaalbare 
huisvesting onder druk

nieuwbouw, nieuw te bouwen kantoor: 
ambitie energieneutraal / energieleve-
rend; onafhankelijk van energieleveran-
ciers (inzetten op duurzame energie)

toename broeikasgassen door verkeer & 
vervoer

energieleverende woning; ook voldoende 
elektriciteit voor elektrische auto; verduur-
zamen wagenpark 

klimaatverandering: extremere perioden 
in weer van warmte of kou

 

toename woonlasten (gas/water/elektra)

wetgeving / 
overheidsbeleid

regelgeving aangescherpt (bijvoorbeeld 
voor nieuwbouw)

gebruik maken van financiële mogelijkhe-
den (subsidies)

duurzame materialen / grondstoffen 
gebruik opgelegd

samenwerking verstevigen met 
stakeholders/leveranciers

kaders voor CO2-reductie ambitieuzer zijn dan concurrent is goed 
voor imago en voor planeet

opdoeken corporatiesector vrijheid om innovatief te zijn

internationale regelgeving (CBD, Kyoto, 
EU, etc)

 

imago negatieve publiciteit door niet 
duurzaam gebouwde woningen / hoge 
woonlasten

innovatieve bouwconcepten 

druk publieke opinie om groener te 
produceren

klantgestuurde initiatieven 

veranderende klantenvoorkeuren 
(energievluchteling)

innovatief samenwerken; partnerships 
met bijv waterschap etc

markt / product druk op woonlasten door stijgende 
prijzen GWE

nieuwe duurzame producten

accent verlegd van huur naar 
woonlasten

acceptatie klant nieuwe duurzame 
concepten

meer behoefte aan ruimere woningen en 
in het groen wonen versus primaire 
doelgroep van de woningbouwcorporatie

 

financieel Stijgende stichtingskosten als gevolg 
van daling voorraden natuurlijke 
grondstoffen of dure innovatieve 
technieken

nieuwe modellen, lokaal georiënteerd

rendement duurzame productie investeren in maatschappelijk verant-
woord en rendabele projecten; 
internationale samenwerking (gebieden 
waar grondstoffen onttrokken)

toegang tot kapitaalmarkt (‘groene’ 
eisen beleggers)

 

TABEL 1  ▶  GEÏDENTIFICEERDE RISICO’S EN KANSEN

TYPE  RISICO KANS
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kelingsdoelen voor 2020 van Welbions ge-
formuleerd, zie tabel 2.
Naast deze lange termijndoelen werd op ba-
sis van de Balanced Score Card-methodiek 
een strategie geformuleerd voor het uitvoe-
ren van pilots en operationele maatregelen. 
Tabel 3 geeft de operationele maatregelen 
weer zoals ontworpen door het project team 
duurzaamheid. 
De vertaling van abstracte lange termijn 
doelstellingen naar succesfactoren en pres-
tatie-indicatoren op basis van de drie di-
mensies van duurzaamheid bleek moeilijk 
te zijn. Met name bij het kiezen van de te 
ondernemen operationele acties en de im-
plementatie daarvan. Informatie om deze 

keuzes te ondersteunen ontbrak veelal. Ook 
was er vaak onvoldoende tijd en capaciteit 
beschikbaar bij de leden van het project-
team om meer prioriteit te geven aan duur-
zaamheid. Vaak was onbekend welke effec-
ten de productie en bewoning van vastgoed 
hebben op de kwaliteit van de fysieke om-
geving in meetbare indicatoren. De samen-
werking binnen de projectgroep was tevens 
een punt van aandacht. Benoemde barrières 
daarin waren: 1) verschillende belangen en 
intenties bij teamleden voor deelname aan 
het project; 2) het ontbreken van meetbare 
criteria en budget voor duurzame investe-
ringen (o.m. veroorzaakt door hoge ambi-
ties van het management); 3) het ontbreken 

TABEL 2  ▶  LANGE TERMIJNDOELEN WELBIONS 2020

THEMA WELBIONS DOELEN 2020

Klimaat en Reductie CO2 emissies 30% 
schone energie Duurzame energie 20%

Betaalbare Woonlasten onder controle; ratio huur: gas/water/electralasten =  6:4
woonlasten Besparing energieverbuik 2% per jaar

Grondstoffen Input: kennis van gebruik en herkomst van materialen
 Output: reductie afval en recycling materialen

Bewustwording Duurzaamheid in het “DNA”van Welbions
 Meer kennis en betrokkenheid van klanten
 Integratieve processen en besluitvorming Welbions

Klimaat en 
schone energie

Verbetering energetische kwaliteit van gebouwde omgeving, in grootonderhoudspro-
jecten label B; monitoren CO2 emissie van vastgoedportefeuille; pilot project energie 
neutrale bouw

Grondstoffen Opstellen materialenlijst (duurzame aanbesteding); initialiseren ketensamenwerking; 
duurzaam inkopen 

Betaalbare 
woonlasten

pilot verhuurmutatieproces (verbeteren energielabel bij mutatie); evaluatieonderzoek 
Woolder Es (onderzoek naar effecten van duurzame maatregelen op woonlasten)

Bewustwording Duurzaamheid periodiek op de agenda van managementteamoverleg; reductie 
kantoorafval en gescheiden afvalinzameling; reductie negatieve milieuimpact 
wagenpark.

Communicatie
& participatie

TABEL 3  ▶  OPERATIONELE MAATREGELEN PER THEMA

THEMA         OPERATIONELE ACTIVITEITEN
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van commitment (er is eerder sprake van 
beperkte compliance). Flexibiliteit en we-
derzijds respect werden beschouwd als 
sterke punten.
Het projectteam werkte voor de hele orga-
nisatie operationele maatregelen uit die 
bij moesten dragen aan het bereiken van 
de lange termijndoelen uit het visiedocu-
ment. Deze werden echter niet vertaald 
naar jaarlijkse afdelingsplannen, -doelen en 
maatregelen. Daarmee bleef de richtingge-
vende werking van het visiedocument - en 
daarmee van duurzaamheid als integraal 
sturingsconcept - beperkt. 
Het probleem van het verlies aan biodiver-
siteit en de kwaliteit van de leefomgeving 
werd niet voldoende erkend en als urgent 
ervaren. Het belang was bovenal nog ge-
richt op economisch presteren.

Duurzaamheid in investeringsbesluiten
Een duurzame beoordeling van investe-
ringsvoorstellen betekent dat naast financi-
ele factoren, sociale en ecologische factoren 
als evaluatiecriterium in de investeringsbe-
slissing worden meegewogen. Deze sociale 
en ecologische factoren zijn echter op dit 
moment nog niet in meetbare (kwalitatief 
dan wel kwantitatief) indicatoren uitge-
drukt. De effecten en impact van bouw-
productie en bewoning van vastgoed van 
Welbions op de kwantiteit van voorraden 
natuurlijke grondstoffen en kwaliteit van de 
(fysieke) omgeving zijn onbekend.
Alhoewel er geëxperimenteerd werd in de 
praktijk – bijvoorbeeld met het opnemen 
van duurzaamheid als criterium in de 
aanbesteding en het integreren van duur-
zaamheid in wijkontwikkeling  – is duur-
zaamheid nog niet als norm geaccepteerd. 
Voorlopig is kostenminimalisering nog 
steeds het belangrijkste uitgangspunt bij 
investeringen. 
In het onderhoud van woningen, en vervan-
ging van materialen, werd wel gewerkt met 
de op dat moment toepasbare technieken, 
die veelal duurzamer zijn dan technieken 

uit de jaren daarvoor. Welbions streeft ech-
ter bijna uitsluitend naar het verbeteren 
van de energetische kwaliteit van bestaande 
woningen (bijvoorbeeld door betere isolatie, 
HR++(+)-glas, HR-ketel). 
Er werd weliswaar gezocht naar informatie 
over de duurzame kwaliteit van materia-
len maar deze bleek moeilijk beschikbaar 
te zijn en bovendien snel te verouderen. 
Overigens was het geen automatisme om 
het duurzame(re) materiaal toe te passen. 
Een voorbeeld was het besluit om geen 
FSC-gecertificeerd hout te gebruiken. Als 
gevolg van toepassing van FSC-hout zou 
gedurende de levenscyclus van een woning 
vaker geschilderd moeten worden. Daar-
mee stijgen de onderhoudskosten. Vanuit 
financieel-economisch oogpunt werd dus 
besloten geen FSC hout te gebruiken.
Eind 2010 werd voor het eerst gerappor-
teerd over de CO2-uitstoot van het bezit, 
maar nog steeds is onduidelijk welke ef-
fecten sloop, onderhoud en andere maat-
regelen hebben op de totale CO2-uitstoot. 
Ecologische gegevens op wijkniveau, zoals 
bijvoorbeeld de water- en luchtkwaliteit, 
bleken niet gemakkelijk beschikbaar of toe-
gankelijk. 
Het is onduidelijk welke risico’s verbonden 
zijn voor Welbions aan schaarste in grond-
stoffen en de effecten daarvan op de grond-
stoffenmarkt. Ook worden reeds gemaakte 
kosten die het gevolg zijn van bijvoorbeeld 
klimaatverandering, niet in de financiële 
administratie verbijzonderd en dus is onbe-
kend welke kosten te wijten zijn aan aan-
tasting van het milieu. Negatieve gevolgen 
van de bedrijfsprestaties op de kwaliteit van 
de fysieke omgeving werden ook niet ge-
zien als risico’s die de bedrijfsvoering onder 
druk zetten. Milieukosten, baten en effecten 
zijn niet geïnternaliseerd in waarderings-
grondslagen. 

Bewustwording 
Het thema bewustwording werd beschouwd 
als een rode draad in de transitie van de or-
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ganisatie naar duurzame ontwikkeling. In 
2010 werd een bewustwordingscampagne 
ontwikkeld gericht op het verhogen van 
kennis en betrokkenheid van medewerkers 
binnen Welbions. Het streven naar het ver-
ankeren van duurzaamheid in het gedrag 
van medewerkers en opname in culturele 
waarden en operationele processen bleek 
problematisch. Op het niveau van de mana-
gers was er onvoldoende kennis, échte be-
trokkenheid en belang aanwezig om duur-
zaamheid te integreren in de operationele 
processen en gedrag van het team. Zelfs 
leden van het projectteam associeerden 
duurzaamheid met extra werk, extra kosten 
en extra investeringen. Zo was in 2010 een 
interim-manager van de afdeling strategie 
meer gericht op vastgoedbeleid. Duurzaam-
heid werd daarin van ondergeschikt belang 
beschouwd. Weerstand tegen een transitie 
naar duurzamer gedrag bleek ook uit de 
nodige grappen die werden gemaakt alhoe-
wel dit sterk verminderde in de twee jaren 
na augustus 2009. Ook vonden nogal wat 
medewerkers het onderwerp irrelevant of 
lieten zich kritisch of laatdunkend uit over 
ondernomen duurzame acties. Investeren 
in duurzame technologieën werd vooral ge-
associeerd met ‘duur’.

Conclusie
In dit artikel hebben we geprobeerd de vraag 
te beantwoorden hoe ecologische factoren 
geïntegreerd zijn in de besluitvorming en 
strategie van een woningbouwcorporatie. 
Ten eerste kan worden geconcludeerd dat 
het probleem van het verlies aan biodi-
versiteit, schaarste in grondstoffen en een 
vermindering van de kwaliteit van de om-
geving niet voldoende (h)erkend of als een 
urgent probleem werd ervaren. Duurzaam-
heid werd nog niet gebruikt als fundament 
voor (investerings-)beslissingen. Bovendien 
werd duurzaamheid als integraal sturings-
concept niet gebruikt als richtingsnoer voor 
de jaarlijkse planning en controlcyclus, de 
afdelingsplannen, en in het gedrag van de 

meeste van de managers en werknemers. 
Toch werden ecologische factoren door Wel-
bions wel degelijk beschouwd als factoren 
die de kwaliteit van het vastgoed beïnvloe-
den en dus ook de waarde van het bezit. 
Er werd immers een visie op duurzame 
ontwikkeling opgesteld en onderschreven 
en deze werd vervolgens vertaald naar een 
strategie om duurzaamheid te implemen-
teren. Ook investeerde Welbions in de toe-
passing van duurzamere technieken die 
de energie-efficiëntie van het vastgoed ver-
beteren, waardoor de CO2-uitstoot wordt 
verlaagd en waarmee wordt gewerkt aan het 
betaalbaar houden van de woonlasten. Met 
integrale wijkvernieuwingsprojecten werkt 
Welbions aan het verbeteren van de gezond-
heid en leefomstandigheden van bewoners, 
en daarmee in het verbeteren van het lokale 
leefklimaat. 
Ecologische waarden werden in besluiten 
en in financieel opzicht ondergewaardeerd. 
Het commitment van managers voor de im-
plementatie van duurzaamheid werd vooral 
gemotiveerd door individuele belangen, 
morele overtuigingen, angst voor reputa-
tieverlies, financiële prikkels, institutionele 
ontwikkelingen en door de inzet van markt-
partijen op duurzaamheid. We concluderen 
dat de meeste resultaten van de case study 
Welbions in overeenstemming zijn met de 
bestaande literatuur over dit onderwerp. Een 
volledige erkenning, waardering en imple-
mentatie van een integrale strategie waarbij 
de ecologische dimensie van duurzaamheid 
evenveel meeweegt is echter nog een utopie. 
Een duurzame praktijk is nog ver verwijderd 
van de realiteit in de zwaar geïnstitutionali-
seerde Nederlandse corporatiesector en het 
hedendaagse organisatiegedrag.

Aanbevelingen
Het presenteren van de werkelijke markt-
waarde van het onroerend goed in finan-
ciële rapporten is nuttig om het verschil 
tussen de financiële waarde en de omge-
vingswaarde aan te tonen (alhoewel de 
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CROSS-STEDELIJK ONDERZOEK

Sturen op druktebeelden 
in de binnenstad

Een vitale binnenstad is belangrijker dan ooit. Een goede verdeling van de bezoe

kers over het winkelgebied is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk binnen

stedelijk winkelgebied. Door druktebeelden in de tijd te meten kunnen de effecten 

van fysiek ruimtelijke ingrepen inzichtelijk worden gemaakt. Dit artikel laat zien dat 

de verschuiving in druktebeelden als gevolg van de (ver)plaatsing van een trekker 

(Media Markt of Zara) in 8 onderzochte steden slechts van zeer lokale aard was. 

De toevoeging van een nieuwe winkelontwikkeling aan het kernwinkelgebied (on

derzocht in 5 steden) heeft lokaal een positief effect op het druktebeeld maar gaat 

ten koste van drukte in aanloopstraten elders in het winkelgebied.1 

door ir. Roger Schouten, ir. Mark de Jong, ir. Aloys Borgers en dr.ir ing. Ingrid Janssen 

Jaren geleden was het warenhuis zo-
als de Bijenkorf, V&D en de Hema de 
grootste trekker in een winkelgebied en 
wilden alle andere winkelketens in de 

nabijheid van deze warenhuizen gevestigd 
zijn. De warenhuizen konden zich tot de 
jaren tachtig sterk onderscheiden door het 
grote inkoopvolume en het gebrek aan di-
recte concurrenten. De laatste 15 jaar heeft 
een groot aantal nieuwe winkelketens de 
markt betreden. Deze ketens onderschei-
den zich sterk van de warenhuizen en we-
ten met hun eigen merkconcept op een 
doorgaans groot winkeloppervlakte veel 
bezoekers te trekken. Door het succes van 
retailers als H&M, Zara, The Sting, Primark 
en Media Markt is een nieuwe groep trek-
kers ontstaan. Door een gebrek aan grote 
winkelruimten en een groeiende vraag 
hiernaar door deze ketens zijn de afgelopen 
jaren een groot aantal (her)ontwikkelin-

gen gerealiseerd en zijn vierkante meters 
winkeloppervlak toegevoegd aan het bin-
nenstedelijk winkelgebied. De effecten van 
deze toevoegingen en daarmee de komst 
of verplaatsing van trekkers zijn nog nooit 
op grote schaal onderzocht en dus moeilijk 
vooraf in te schatten. Onderzoeksbureau 
Locatus  telt passanten in winkelgebieden 
en inventariseert het complete winkelaan-
bod in die winkelgebieden. Deze gegevens 
zijn over meerdere jaren beschikbaar. Deze 
unieke dataset maakt het mogelijk cross-
stedelijk onderzoek te doen naar de relatie 
tussen fysiek ruimtelijke ingrepen en de 
verschuiving van druktebeelden in binnen-
stedelijke gebieden. 

Passantenindex als meetinstrument
Als basis voor dit onderzoek hebben tellin-
gen van absolute passantenaantallen op een 
aantal telpunten in het kernwinkelgebied 
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als uitgangspunt gediend. Op basis van ab-
solute aantallen kunnen de situaties in ver-
schillende steden niet met elkaar worden 
vergeleken. Daarom zijn voor alle in het on-
derzoek betrokken steden de passantenaan-
tallen per telpunt omgezet in een indexcij-
fer. De aantallen waargenomen passanten 
per telpunten worden hiertoe gedeeld door 

het aantal passanten op het drukste telpunt 
en vervolgens vermenigvuldigd met 100. 
Het drukste telpunt in een binnenstad in 
een bepaald jaar krijgt zo de waarde 100. De 
minder drukke telpunten krijgen een naar 
rato lagere waarde. In formulevorm ziet 
deze berekening er als volgt uit:

Imj = [Nmj / N+
j)]*100

waarbij: 

Imj   is de passantenindex op telpunt m, jaar j

Nmj is het aantal getelde passanten op telpunt m, jaar j

N+
j is het aantal passanten op het drukste telpunt in jaar j

De passantenindex wordt in de vastgoed-
praktijk ook wel gebruikt om de stand-
plaatskwaliteit van een winkellocatie aan te 
duiden (Bolt, 2003). In dit onderzoek wordt 
de passantenindex per winkelgebied voor 
elk jaar van waarneming voor elk telpunt 
in het winkelgebied bepaald. Door gebruik 
te maken van indexcijfers speelt een toe- of 
afname van absolute passantenaantallen 
in het hele winkelgebied als gevolg van 
bijvoorbeeld economische ontwikkelingen 
geen rol. Per stad zijn vervolgens de ver-
anderingen in indexcijfers gedurende de 
periode van meten in plattegronden weer-
gegeven. Door het systematisch toepassen 
van deze methode op de situatie voor en na 
de fysiek ruimtelijke verandering, worden 
verschuivingen in de relatieve drukte op de 
telpunten (het druktebeeld) zichtbaar. 

Onderzochte steden en hun 
fysiek ruimtelijke ingrepen
Voor het onderzoek is een selectie van bin-
nenstedelijke winkelgebieden gebruikt. De 
selectie is gebaseerd op drie criteria: 

1.  er dient een duidelijke aanpassing of 
uitbreiding van het aanbod in het win-
kelgebied plaatsgevonden te hebben, 

2.  er dient minimaal één telling van pas-
santen en inventarisatie van winkels 
(recent) voor de verandering plaatsge-
vonden te hebben en minimaal twee 
tellingen/inventarisaties na de verande-
ring, 

3.   de tellingen van passanten mogen niet 
beinvloed zijn door bijzondere omstan-
digheden. 

Na een analyse van de beschikbare data is 
een onderscheid gemaakt tussen twee typen 
fysiek ruimtelijke ingrepen. Allereerst is de 
invloed van de komst van een grote trek-
ker op de verschuiving van druktebeelden 
in het kernwinkelgebied onderzocht. Hier-
bij is de focus gelegd op de komst van de 
winkelformules Media Markt en Zara. De 
effecten van de komst van andere winkelke-
tens konden moeilijk worden gemeten door 
een gebrek aan data over meerdere meet-
momenten. De effecten van de komst van 
Media Markt en Zara zijn gemeten in acht 
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steden: Amsterdam, Alkmaar, Apeldoorn, 
Bergen op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht 
en Zwolle. 
Daarnaast is de invloed van een herontwik-
keling of uitbreiding van een deel van het 
kernwinkelgebied op de verschuiving van 
druktebeelden geanalyseerd. Hiervoor zijn 
vijf binnensteden met elkaar vergeleken: 
Arnhem (Musiskwartier), Enschede (Klan-
derij &  Twentec), Maastricht (Entre Deux 
& Mosae Forum), Woerden (Hoogwoerd) 
en Zoetermeer (Spazio). Voor beide typen 
fysiek ruimtelijke ingrepen zijn de veran-
deringen in druktebeelden op meerdere 
telpunten in het winkelgebied in kaart ge-

bracht en gerelateerd aan de veranderingen 
in het winkelaanbod. Alvorens hier verder 
op in te gaan wordt eerst stil gestaan bij 
de wijze waarop de passantentellingen als 
meetinstrument zijn gebruikt.

Een voorbeeld: Arnhem
Om de methodiek in detail te illustreren 
worden de veranderingen in de druktebeel-
den voor één binnenstad, Arnhem, hier 
nader besproken. Het kernwinkelgebied 
van Arnhem is met de herontwikkeling van 
het Musiskwartier in het oosten uitgebreid 
met een winkeloppervlak van circa 14.000 
m2. Het project omvat een dertigtal nieuwe 

FIGUUR 1  ▶  INDEXCIJFERS VOOR DE ARNHEMSE BINNENSTAD, 2004
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winkels waaronder Plus, New Yorker, C&A, 
The Sting, H&M en Blokker. Ook omvat het 
project een parkeergarage en woningen. In 
figuur 1, 2 en 3 zijn de indexcijfers (in zwar-
te kaders) weergegeven in de plattegronden 
voor de jaren 2004 (voor de opening van 
het Musiskwartier) en 2007 en 2009 (beide 
na de opening).
Afgezien van het feit dat het aantal passan-
ten op het drukste telpunt in de binnenstad 
van Arnhem is teruggelopen van ongeveer 
50.000 passanten in 2004 tot 43.000 in 
2007 en 40.000 in 2009, blijkt uit figuur 
2 duidelijk dat het Musiskwartier na de 
opening invloed heeft gehad op de ligging 
van het drukste punt. Het drukste punt is 
in de Ketelstraat meer naar het oosten, in 
de richting van het Musiskwartier verscho-

ven. Echter, figuur 3 laat ook zien dat twee 
jaar later (2009) het drukte punt weer is 
teruggeschoven naar de locatie van voor de 
opening van het Musiskwartier. Gesteld kan 
worden dat na de opening de ‘doorbloeding’ 
van het winkelgebied rondom het Musis-
kwartier is verbeterd. Echter is de aantrek-
kelijkheid van dit nieuwe deel niet van die 
mate dat van een blijvende verschuiving 
van druktebeelden gesproken kan worden.

De steden met elkaar vergeleken
Indien de situaties in de steden waar een 
Media Markt of Zara is gekomen met elkaar 
worden vergeleken, worden enkele verras-
sende overeenkomsten zichtbaar. De komst 
van de Media Markt liet in alle gevallen een 
positieve invloed zien op de passantenindi-

INDEXWAARDE LEEGSTAND
PARKEREN TREKKERS

?
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FIGUUR 2  ▶  INDEXCIJFERS VOOR DE ARNHEMSE BINNENSTAD, 2007
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ces nabij de nieuwe ontwikkeling in de eer-
ste meting na de komst. De indexwaarden 
stijgen in alle onderzochte steden het eerste 
meetmoment na de opening tussen 10% en 
20%. Bij metingen 2 tot 3 jaar na de komst 
van de Media Markt, zien we dat de oor-
spronkelijke verhoudingen in het winkel-
gebied terugkomen. Ook op het telpunt dat 
het dichtst bij een nieuw gevestigde Zara 
ligt, is een positief effect waarneembaar op 
de passantenindex. De index op deze tel-
punten laat een stijging zien van 10% tot 
circa 15% in relatie tot de ontwikkeling van 
de passanten gemeten op het drukste punt 
in het winkelcentrum. Door de korte aan-
wezigheid van Zara in Nederland is er over 
het langetermijneffect nog geen uitspraak 
te doen. 

Om uitspraken te kunnen doen over het 
effect van een substantiële toevoeging van 
het aantal vierkante meter winkelaanbod, is 
een vergelijking gemaakt tussen vijf steden 
(waaronder het eerder beproken voorbeeld 
Arnhem). In twee van de vijf steden, Arn-
hem en Zoetermeer, is het drukste punt 
in het eerste jaar na opening verschoven. 
Het drukste punt heeft zich in deze geval-
len verplaatst richting de ontwikkeling. In 
Arnhem (het Musiskwartier) is dit effect 
maar zeer tijdelijk geweest. Daarnaast kan 
het succes van de nieuwe ontwikkeling af-
geleid worden uit de mate waarin de pas-
santenindex op de locatie van de ontwik-
keling ten opzichte van andere telpunten 
in het kernwinkelgebied is veranderd. Dit 
geeft een wisselend beeld. Zo is het drukste 

INDEXWAARDE LEEGSTAND
PARKEREN TREKKERS
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FIGUUR 3  ▶  INDEXCIJFERS VOOR DE ARNHEMSE BINNENSTAD, 2009
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punt in Enschede op dezelfde locatie geble-
ven maar zijn de indexwaarden rondom de 
nieuwe ontwikkelingen, De Klanderij en 
Twentec, enorm gestegen ten opzichte van 
telpunten in omliggende winkelstraten. 
In alle onderzochte steden zijn de toege-
nomen indexwaarden van telpunten nabij 
de nieuwe ontwikkeling ten koste gegaan 
van de indexwaarden van telpunten in aan-
loopstraten in de omgeving. Het nieuwe 
winkel aanbod heeft lokaal dus een positief 
effect. Of het nieuwe aanbod er ook voor 
heeft gezorgd dat op langere termijn de 
passantenaantallen voor het hele kernwin-
kelgebied zich positief ontwikkelen, valt te 
bezien. Met uitzondering van Maastricht la-
ten de data van de onderzochte steden sinds 
2007 een negatieve ontwikkeling zien van 
het absolute aantal weekbezoekers voor het 
gehele kernwinkelgebied. Bij de verklaring 
van de ontwikkeling van dit absolute aantal 
weekbezoekers spelen economische ont-
wikkelingen en ontwikkelingen in concur-
rerende winkelgebieden een grote rol.  

Praktische implicaties en vervolgonderzoek
Dit onderzoek laat zien dat met behulp van 
de Locatus-data inzicht is te verkrijgen in 
de relatie tussen verschuivingen in druk-
tebeelden enerzijds en veranderingen in 
het winkelaanbod in een winkelgebied an-
derzijds. Inzicht in de verschuivingen van 
passantenindices in de tijd is belangrijk 
voor beleidsmakers, citymanagers, retai-
lers en vastgoedeigenaren. Dit inzicht helpt 
maatregelen ter verbetering van delen van 
een kernwinkelgebied kracht bij te zetten. 
Een daling van de indexcijfers kan immers 
negatieve consequenties hebben voor de vi-
taliteit van de winkelstraat, met leegstand 
en vermindering van vastgoedwaarde tot 
gevolg. De kennis die is opgedaan zou ook 
preventief kunnen worden ingezet bij de 
inschatting van de gevolgen van nieuwe 
ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. 
Aangezien het effect van een nieuwe ont-
wikkeling vrijwel altijd gepaard gaat met 

andere veranderingen in het winkelgebied 
(zoals bijvoorbeeld de komst van een par-
keergarage, een wooncomplex of een ver-
andering in de structuur van het winkel-
gebied), is enige voorzichtigheid geboden. 
Voor een meer zuivere benadering kan hier-
voor gebruik gemaakt worden van modellen 
die in staat zijn op basis van de fysieke ken-
merken van een winkelgebied (en directe 
omgeving) het relatieve aantal passanten in 
winkelstraten te voorspellen. In de weten-
schappelijke literatuur zijn hier pogingen 
toe gedaan. Eén van de gebruikte methoden 
is ‘space syntax’. Deze methode gaat ervan 
uit dat op basis van de plattegrond van een 
(winkel)gebied een inschatting gemaakt 
kan worden van het druktebeeld (zie bv. Te-
klenburg e.a., 1996). Een op regressie-ana-
lyse gebaseerde benadering is ook mogelijk. 
Deze techniek wordt ook wel toegepast om 
de huurwaarde in winkelstraten te bepalen, 
zie bv. Des Rosiers e.a. (2005). Pedd (2011) 
heeft op een dergelijke manier direct het 
relatieve aantal passanten per telpunt in 
een aantal Nederlandse binnensteden ge-
tracht te voorspellen (op basis van Locatus-
data). Nog een stap verder gaan modellen 
die het routekeuzegedrag van winkelende 
voetgangers simuleren op basis van zowel 
de kenmerken van de winkelomgeving als 
kenmerken van de voetgangers zelf, zie 
Kemperman e.a. (2009) of Timmermans 
(2009) voor een overzicht. Ontwikkelingen 
op dit gebied zijn nog volop gaande.
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VOETNOTEN

1  Dit artikel is gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Schouten & De Jong (2011)

2  Wij zijn Locatus dankbaar voor het ter beschikking stellen van haar data en hun medewerking aan dit onderzoek.
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Vastgoedfondsen houden in hun be-
leggingsbeleid steeds vaker reke-
ning met de factor duurzaamheid. 

Dit is niet alleen ingegeven door een toe-
nemende maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van de fondsmanagers zelf, maar 
zeker ook door maatschappelijke ontwik-
kelingen. Enerzijds zorgt de overheid voor 
aanscherping van de huidige wet- en regel-
geving, waarbij met name wordt gedoeld op 
de verbetering van de energieprestatie van 
gebouwen. Zo heeft Europa met de Euro-
pean Performance of Buildings Directive 
(EPBD) enkele doelstellingen vastgesteld 
voor de energiezuinigheid van de vastgoed-
sector. Onder andere het energielabel is 
voortgekomen uit deze Europese richtlijn. 
Anderzijds is er ook vanuit private partijen 
een toenemende vraag naar duurzaam vast-
goed. Zo stellen huurders steeds hogere ei-
sen aan de duurzaamheid van het vastgoed. 
Tevens heeft duurzaamheid een positief ef-
fect op het imago. Maar misschien wel het 
belangrijkste motief om duurzaamheid te 
implementeren in het beleggingsbeleid is 

de verwachting van fondsmanagers dat het 
beleggen in duurzaam vastgoed financiële 
waarde toevoegt.

Prijseffect van duurzaamheid
Voor vastgoedbeleggers is het van belang 
om inzicht te krijgen in de financiële con-
sequenties van het beleggen in duurzaam 
vastgoed. Omdat een beleggingsbeslissing 
als vanouds wordt genomen op basis van 
rendement- en risicoverwachtingen, staat 
het financiële resultaat van een belegging 
voorop. Institutionele beleggers houden 
daarnaast steeds meer rekening met de 
factor duurzaamheid, mede doordat zij 
verwachten beloond te worden voor het 
investeren in duurzaam vastgoed. Een on-
derzoek van vastgoedadviseur Jones Lang 
LaSalle (2010) naar het beleggingsbeleid en 
de toekomstvisie van Nederlandse institu-
tionele beleggers in vastgoed onderstreept 
dit: meer dan tachtig procent van de beleg-
gers zien de verwachte positieve waardeont-
wikkeling als voornaamste reden om in te 
zetten op duurzaamheid, hierbij rekening 

BETERE RENDEMENTEN DOOR DUURZAAM BELEGGEN?

De invloed van duurzaamheid 
op de  beleggingsprestaties van 
beursge no teerde vastgoedfondsen

Er is toenemende aandacht voor duurzaamheid in de samenleving en daarmee ook 

op de vastgoedmarkten. Veel vastgoedbeleggers hebben duurzaamheid inmiddels 

geïntegreerd in hun beleid, mede ingegeven door de verwachting dat investeren in 

duurzaamheid zal leiden tot een hoger rendement. In diverse wetenschappelijke 

studies is dit vermoeden bevestigd: duurzaamheid heeft een positief effect op de 

prijs van vastgoed. Op het niveau van beursgenoteerde Europese vastgoedfondsen 

is het verband tussen duurzaamheid en rendement echter nog onzichtbaar.

door Robert Mackaaij MSc RE 
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houdend met de investeringskosten ter ver-
duurzaming. 
Op objectniveau zijn inmiddels enkele on-
derzoeken gepubliceerd die significant be-
wijs aanvoeren voor het feit dat duurzaam-
heid een positief effect heeft op de prijs van 
vastgoed. Het literatuuroverzicht in tabel 1 
toont enkele van deze onderzoeken. Fuerst 
en McAllister (2011) stellen in hun artikel 
bijvoorbeeld vast dat zowel de huur- als de 
verkoopprijzen van gecertificeerd commer-
cieel vastgoed – dat wil zeggen: vastgoed 
met een duurzaamheidslabel, in dit geval 
Energy Star of LEED – in de Verenigde Sta-
ten 5 respectievelijk 25 procent hoger liggen 
dan die van niet-gecertificeerde gebouwen. 
Voor de Nederlandse kantorenmarkt heb-
ben Kok en Jennen (2011) het energielabel 
gerelateerd aan de huurprijs. De auteurs 
stellen dat onzuinige, ‘niet-groene’ kantoren 
gemiddeld een 6,5 procent lagere huurprijs 

realiseren dan vergelijkbare kantoren met 
een groen energielabel (A, B of C). Brounen 
en Kok (2011) hebben eenzelfde soort on-
derzoek gedaan op de Nederlandse woning-
markt. Hieruit is naar voren gekomen dat 
de verkoopprijs significant toeneemt met 
de energiezuinigheid van een woning. Ten 
opzichte van energielabel D behalen wonin-
gen met een C-label een premie op de ver-
koopprijs van 1,5 procent. Bij woningen met 
een A-label bedraagt de premie maar liefst 
10,9 procent. In bovengenoemde onderzoe-
ken is de mate van duurzaamheid bepaald 
aan de hand van het energielabel. Ergo, hoe 
energiezuiniger een woning of kantoor, des 
te hoger de huur- of verkoopprijs.

Het onderzoek
De vraag is of dergelijke ‘premies’ voor 
duurzaamheid ook op het niveau van vast-
goedbeleggingsfondsen waarneembaar 

TABEL 1  ▶  LITERATUURANALYSE NAAR HET VERBAND TUSSEN DUURZAAMHEID 
EN FINANCIËLE PRESTATIES OP OBJECTNIVEAU. 

ONDERZOEK GEOGRAFIE SECTOR DEFINITIE  PRESTATIE  STEEKPROEF / 
   DUURZAAM  DUURZAAM T.O.V.  AANTAL
   VASTGOED OP NIET-DUURZAAM  OBJECTEN
   BASIS VAN… VASTGOED
Brounen et  Nederland Woning- EPC Verkoopprijs  105.560
al. (2009)  markt    +3,4-5,4% 
Brounen en Nederland Woning- EPC Verkoopprijs  319.356
Kok (2011)  markt      +1,5-10,9% 
Eichholtz  VS Kantoren- Energy Star  Huurprijs  2.687
et al. (2010)  markt en LEED   +2,1-5,8% 
    Verkoopprijs 
      +11,1-13%  
Fuerst en    VS Kantoren- Energy Star  Huurprijs  24.479
McAllister   markt en LEED   +4-5% 
(2011)    Verkoopprijs  
      +25-26% 
Kok en    Nederland Kantoren- EPC Huurprijs  1.072
Jennen   markt    6,50% 
(2011)     
Wiley et al.    VS Kantoren- Energy Star  Huurprijs  7.308
(2010)  markt en LEED   +7,3-17,3% 

BRON: MACKAAIJ (2011)
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zijn. En of de verwachting van vastgoed-
beleggers omtrent de positieve waarde- en 
rendementontwikkeling van duurzame be-
leggingen kunnen worden waargemaakt. 
Om dit te bepalen is in het onderzoek de 
mate van duurzaamheid gekoppeld aan de 
financiële prestaties van beursgenoteerde 
vastgoedfondsen. 

Sharpe-ratio
De mate van duurzaamheid is uitgedrukt 
in een kwantitatieve score per beleggings-
fonds op basis van de Global Real Estate 
Sustainability Benchmark of GRESB. In het 
onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens 
van de eerste editie van de GRESB, waarin 
de resultaten betrekking hebben op gege-
vens uit 2009 (Kok et al., 2010). De GRESB 
is een internationale duurzaamheidsbench-
mark waarin per vastgoedfonds een score 
wordt toegekend aan de kwaliteit van het 
duurzaamheidsbeleid, onder meer op de 
onderdelen management, verslaglegging, 
verbruik (van energie, water, afval en CO₂) 
en certificering (energie- en duurzaamheid-
labels). Er wordt in de GRESB een score toe-
gekend aan zowel de beleidsvorming als de 
beleidsuitvoering, waarbij beleidsuitvoering 
het zwaarst (60%) weegt in de totale score. 
Duurzaamheid is in het onderzoek dus veel 
breder gedefinieerd dan in de studies van 
Fuerst en McAllister, Kok en Jennen, en 
Brounen en Kok, waarin alleen het aspect 
energie wordt belicht. De beleggingspres-
tatie van een fonds is bepaald aan de hand 
van de Sharpe-ratio. Dit is een maatstaf voor 

de rendement/risicoverhouding van een be-
legging, oftewel het extra rendement per 
eenheid risico. In het onderzoek wordt met 
rendement het gemiddelde jaarlijkse be-
leggingsrendement van een vastgoedfonds 
over de periode 1998-2010 bedoeld. 
In tabel 2 zijn de data samengevat. De twee 
variabelen zijn vervolgens met elkaar ge-
correleerd. Omdat een correlatiecoëfficiënt 
niets zegt over causaliteit tussen twee varia-
belen – in hoeverre kunnen de rendement-
prestaties verklaard worden uit de mate van 
duurzaamheid? – is daarnaast een regres-
sieanalyse over dezelfde periode uitgevoerd 
op de data. Dit is gedaan op basis van een 
steekproef van in totaal 35 Europese beurs-
genoteerde vastgoedfondsen. De steekproef 
is genomen door van alle beursgenoteerde 
Europese vastgoedfondsen van de GRESB 
uit 2009 (in totaal 45) de jaarlijkse rende-
mentgegevens op te vragen. Van 35 fondsen 
was vervolgens minimaal vijf jaren aan ren-
dementdata beschikbaar. 

Resultaten
Het is van belang om te benadrukken dat 
het onderzoek zich beperkt tot beursgeno-
teerde fondsen. Vanwege het ontbreken van 
‘beursruis’, alsmede de beperktere liquidi-
teit, volatiliteit en transparantie van niet-
genoteerde fondsen, is het aannemelijk dat 
het verband tussen duurzaamheid en fi-
nanciële prestaties bij niet-beursgenoteerde 
vastgoedfondsen sterker is. 
De voornaamste bevinding uit het onder-
zoek is dat de beleggingsprestaties van vast-

TABEL 2  ▶  SAMENVATTING VAN DE DATA

PORTEFEUILLE FONDSEN GRESB 2009  BELEGGINGSPRESTATIES 1998-2010
 rang gemiddelde  gemiddeld gemiddeld gemiddelde 
  score rendement  risico (standaard  Sharpe-ratio
   (in %) deviatie, in %)
Meest duurzaam 01-12 67 14,95 31,06 0,353
Middenmoot 13 - 23 38 17,67 39,55 0,3584
Minst duurzaam 24 - 35 19 14,39 37,33 0,3264

BRONNEN: KOK E.A. (2010), MACKAAIJ (2011)
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goedfondsen niet worden beïnvloed door 
de kwaliteit van het duurzaamheidsbeleid, 
althans indien afgemeten aan het verloop 
van de beurskoersen. Er is geen relatie te 
ontdekken – positief noch negatief – tussen 
de mate van duurzaamheid en de Sharpe-
ratio van beursgenoteerde vastgoedfondsen 
in Europa. Het verloop van het gemiddelde 
jaarlijkse beleggingsrendement van de 
twaalf meest duurzame fondsen afgezet te-
genover dat van de twaalf minst duurzame 
fondsen in figuur 1 is een eerste duiding 
van het gebrek aan verband. Zichtbaar is 
dat het rendementverloop over de periode 
1998-2010 van de meest duurzame porte-
feuille aardig synchroon loopt met dat van 
de minst duurzame portefeuille, waarbij de 
minst duurzame portefeuille iets volatieler 
is. Een blik op het spreidingsdiagram in 
figuur 2, waarin het rendement is gecorri-

geerd voor risico, wijst eveneens op een nog-
al verspreid beeld. Er is nauwelijks een ver-
band te ontdekken tussen duurzaamheid en 
Sharpe-ratio (zie tabel 3), wat ook blijkt uit 
de zeer lage correlatie (de correlatiecoëffici-
ent r is 0,0545). Op basis van een enkelvou-
dige regressieanalyse is eenzelfde conclusie 
te trekken. De verklaarde variantie en de F-
waarde zijn zeer laag, wat betekent dat een 
verband ontbreekt. De verklaarde variantie 
is slechts 0,3%, waarmee duidelijk wordt 
dat de onafhankelijke variabele (duurzaam-
heid) nauwelijks invloed heeft op de afhan-
kelijke variabele (financiële prestatie). Om 
geheel zeker te kunnen zijn van het ontbre-
ken van een verband wordt gekeken naar de 
F-waarde en de bijbehorende significantie. 
Met de F-waarde kan worden bepaald of de 
onafhankelijke variabele (Sharpe-ratio) sig-
nificant beïnvloed wordt door afhankelijke 

TABEL 3  ▶  SAMENVATTING ENKELVOUDIGE REGRESSIEANALYSE TUSSEN DUUR-
ZAAMHEID (ONAFHANKELIJKE VARIABELE) EN FINANCIËLE PRESTATIE (AFHANKE-
LIJKE VARIABELE)
 R R² ADJ. R² ST.FOUT F-WAARDE SIGN. F N
 0,0545 0,003 -0,0272 0,2099 0,0984 0,7757 35
BRON: MACKAAIJ (2011)

FIGUUR 1  ▶  HET VERLOOP VAN HET GEMIDDELDE JAARLIJKSE BELEGGINGSREN-
DEMENT VAN DE MEEST VERSUS DE MINST DUURZAME PORTEFEUILLE BESTAAN-
DE UIT BEURSGENOTEERDE VASTGOEDFONDSEN IN EUROPA, OVER DE PERIODE 
1998-2010
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variabele (duurzaamheid). Door een zeer 
lage F-waarde (0,0984) zijn de resultaten 
verre van significant. De nulhypothese – ‘er 
is geen positief verband aanwezig’ – dient 
daarmee te worden aangenomen: er is geen 
positief verband tussen de mate van duur-
zaamheid en de financiële prestaties. Daar-
entegen is er ook geen negatief verband 
aanwezig. 

Relevantie
De bevindingen sluiten aan bij eerder on-
derzoek. Zo concluderen Hoepner en Mc-
Millan (2009) op grond van een uitgebreide 
literatuuranalyse dat de financiële prestaties 
van duurzame beleggingsfondsen gemid-
deld gezien niet afwijken ten opzichte van 
de financiële prestaties van minder duur-
zame fondsen. Echter, de door Hoepner 
en McMillan geanalyseerde onderzoeken 

in hun literatuuranalyse hebben betrek-
king op de aandelenmarkt. Onderzoek naar 
de relatie tussen duurzaamheid en beleg-
gingsrendement op fondsniveau is voor de 
beleggingscategorie vastgoed nauwelijks 
voorhanden. 
Naast wetenschappelijke relevantie heeft 
een onderzoek naar het verband tussen 
duurzaamheid en financiële prestaties op 
vastgoedfondsniveau ook maatschappelijke 
waarde. Vastgoed heeft namelijk een enor-
me impact op de leefomgeving. De gebouw-
de omgeving is wereldwijd verantwoordelijk 
voor 40 procent van het energieverbruik, 25 
procent van het waterverbruik en 30 procent 
van het gebruik aan grondstoffen (UNEP 
SBCI, 2009; Eichholtz et al., 2010). Met de 
middelen die fondsen tot hun beschikking 
hebben kunnen zij een grote invloed uitoe-
fenen op de kwaliteit van het vastgoed, als-

FIGUUR 2  ▶  SPREIDINGSDIAGRAM WAARIN DE SHARPE-RATIO’S EN DE GRESB-
SCORES VAN 35 EUROPESE BEURSGENOTEERDE VASTGOEDFONDSEN TEGEN 
ELKAAR WORDEN AFGEZET

MACKAAIJ (2011)
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mede op de kwaliteit van de leefomgeving. 
Zeker in het licht van de almaar stijgende 
vraag naar energie, water en grondstoffen, 
is er voor de vastgoedsector een essentiële 
taak weggelegd om het verbruik zo efficiënt 
mogelijk te faciliteren1). Uit maatschappe-
lijk oogpunt hebben beleggers daarom een 
grote verantwoordelijkheid in de verduurza-
ming van de vastgoedvoorraad en daarmee 
in de verduurzaming van de leefomgeving. 
Inzicht in het effect van duurzaamheid op 
rendement en risico is in dit kader zeer nut-
tig voor fondsmanagers. Immers, als blijkt 
dat een duurzaam beleggingsbeleid leidt tot 
gunstigere resultaten, dan zal meer geïn-
vesteerd worden in duurzaam vastgoed.

Duurzaamheidsbeleid
Het gebrek aan verband tussen duurzaam-
heid en beleggingsrendement op fondsni-

veau is onder meer te wijten aan de relatief 
korte periode dat duurzaamheid onderdeel 
uitmaakt van het beleid van vastgoedfond-
sen. Bij menig belegger is duurzaamheid 
inmiddels een vast onderdeel geworden 
van het beleid, maar dit is slechts sinds een 
aantal jaren het geval. Veel fondsen zitten 
daarbij nog in de ‘opbouwfase’, waarin een 
visie op duurzaamheid moet worden ge-
vormd, gevolgd door het ontwikkelen van 
beleid. De beleidsuitvoering blijft over het 
algemeen nog achter. In een enquête van Jo-
nes Lang LaSalle (2010) onder institutionele 
beleggers wordt dit bevestigd: 85 procent 
van de respondenten heeft duurzaamheids-
beleid opgesteld, maar slechts 10 procent 
werkt aan de implementatie daarvan. Fond-
sen richten zich voornamelijk op het mi-
lieu, waarbij wordt gefocust op de aspecten 
energie, water en CO₂. 

MACKAAIJ (2011)
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Gootjes en Van Lakerveld (2010) hebben 
namens de Vereniging van Beleggers voor 
Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder-
zoek gedaan naar de mate waarin de tien 
grootste Nederlandse vastgoedfondsen 
– op basis van in Nederlands vastgoed ge-
investeerd vermogen – rapporteren over 
hun ambities en activiteiten op het gebied 
van duurzaamheid. De bevindingen uit 
dit onderzoek zijn dat de meeste fondsen 
wel aandacht besteden aan duurzaamheid, 
maar dat slechts een minderheid concrete 
informatie aanbiedt over energiebesparing 
en CO₂-reductie. Gootjes en Van Lakerveld 
komen tot de conclusie dat er een gebrek 
aan transparantie is. Naast het vergroten 
van de transparantie is de implementatie 
van duurzaamheidsbeleid een punt waarop 
vastgoedfondsen zich enorm kunnen ver-
beteren. Dit komt naar voren in figuur 3, 
opgesteld met gegevens uit de GRESB uit 
2011 (The GRESB Foundation, 2011). Wat 
opvalt, is de relatief hoge score van Austra-
lische fondsen. Het duurzaamheidsbeleid 
van beursgenoteerde fondsen is over het 
algemeen beter dan het beleid van niet-
beursgenoteerde fondsen.

Conclusie
Hoewel beleggers de verwachting uitspre-
ken dat duurzaamheid op den duur zal 
lonen, worden beursgenoteerde vastgoed-
fondsen die een duurzaam beleid voeren 
derhalve nog niet beloond met hogere be-
leggingsrendementen. Het verband tussen 
de mate van duurzaamheid en financiële 
prestaties is op dit moment afwezig. Dit is 
de voornaamste bevinding uit het onder-
zoek op basis van een steekproef van 35 Eu-
ropese beursgenoteerde vastgoedfondsen. 
Daarbij zijn de fondsen vooral bezig met het 
opzetten van duurzaamheidsbeleid. Bij de 
daadwerkelijke uitvoering van het beleid is 
veel verbetering wenselijk. Op objectniveau 
zijn wel meerdere onderzoeken bekend 
waarin wordt gewezen op een prijspremie 
voor duurzaam vastgoed ten opzichte van 

minder duurzaam vastgoed. Het is interes-
sant om na te gaan of een dergelijk verband 
in de komende jaren ook op fondsniveau te 
ontdekken valt. Een soortgelijk onderzoek, 
met behulp van de meest recente data, kan 
leiden tot nieuwe inzichten. Door zowel een 
toename in de kwantiteit als de kwaliteit van 
data zullen de financiële consequenties van 
beleggen in duurzaam vastgoed transparan-
ter worden. 
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VOETNOOT

1.  De groeiende vraag naar energie, water en grondstoffen wordt veroorzaakt door een combinatie van wereldwijde 

bevolkingsgroei (van 7 miljard in 2010 tot 9 miljard in 2050) en een groeiende welvaart. Dit vindt voornamelijk plaats in 

ontwikkelingslanden, zoals China en India. Het aandeel van de wereldbevolking dat in steden leeft zal daarbij stijgen van 

50% in 2010 naar 75% in 2050.
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Welk afwegingskader is er? Voor de 
eigendomsbeslissing vormt de 
financiële afweging tussen huur 

en eigendom op basis van de kosten over 
de totale looptijd een voorname rol. Voor 
een goede afweging wordt gebruik gemaakt 
van een discounted cash-flow model. Om 
de financiële afweging tussen eigendom 
en huur verder te analyseren dient een aan-
tal stappen te worden doorlopen. Gitman 
(2000) geeft vier stappen voor een financi-
ele analyse voor de eigendomsvraag:
1.  Stel de kasstromen per jaar vast na belas-

tingen in het geval van huur;
2.  Stel de kasstromen per jaar vast na belas-

tingen in het geval van eigendom;
3.  Stel de netto contante waarde vast voor 

iedere kasstroom;
4.  Kies het alternatief met de laagste netto 

contante waarde.
Indien dezelfde aannames worden gedaan 
zou er in principe geen verschil aanwezig 
moeten zijn tussen eigendom en huur. 
Ghyoot (2003) noemt drie oorzaken waar-
door de netto contante waarde voor de twee 
alternatieven kan verschillen. De verschil-
len zijn: exploitatiekosten, verschil in de 
discontovoet en verschillen in de aanname 
van de restwaarde. Hierbij wordt aangege-

ven, dat wanneer wordt afgeweken van een 
reële verwachting van de restwaarde, dit in 
het voordeel is voor het huren van het vast-
goed. Bij de restwaarde wordt boekhoud-
kundig door gemeenten uitgegaan van het 
afschrijven van de opstal tot € 0 en er wordt 
geen positieve ontwikkeling van de grond-
waarde verondersteld (Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten). 
Johnson (1981) geeft daarnaast aan dat de 
looptijd van het gebruik een belangrijke rol 
speelt. In het vervolg van dit artikel worden 
de vier stappen om te komen tot een finan-
ciële afweging uitgewerkt.

Wat zijn de kosten voor eigendom?
In het geval van gemeentelijk eigendom 
bestaan de kasstromen uit de som van de 
kosten gedurende de looptijd. Johnson 
(1981) geeft hierbij aan dat uitgegaan moet 
worden van de totale investeringskosten, ex-
ploitatiekosten tijdens de looptijd en netto 
verkoopopbrengst. Bij de investering zijn 
twee situaties mogelijk, te weten de situatie 
waarbij sprake is van nieuwbouw en daar-
naast de situatie bij ingebruikname van be-
staand vastgoed. Bij de investeringskosten 
bij nieuwbouw dient rekening te worden 
gehouden met grondkosten, bouwkosten, 

FINANCIËLE AFWEGING

Eigendom of huur vastgoed  gemeenten

Gemeenten bezitten grote hoeveelheden vastgoed, maar daarnaast wordt ook vast-

goed (indirect) gehuurd. Binnen het afwegingskader om gemeentelijk vastgoed in 

eigendom te hebben, spelen bestuurlijke en functionele overwegingen naast finan-

ciële motieven een belangrijke rol (Teuben, 2011a). Dit artikel gaat in op de vraag 

of eigendom of huur financieel aantrekkelijker is. Voor gemeenten blijkt vastgoed-

eigendom op de langere termijn vaak te prefereren vanuit een financiële afweging. 

Door ir. Bert Teuben
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inrichtingskosten en bijkomende kosten 
(o.a. adviseurs en belastingen) (Poortman, 
2003 en Nederlands Normalisatie Instituut, 
1979). In het geval van bestaand vastgoed 
en bestaande grondposities moet rekening 
worden gehouden met de marktwaarde (niet 
boekwaarde) verhoogd met eventuele ver-
wervingskosten en kosten voor bouwkun-
dige en installatietechnische aanpassingen, 
inclusief bijkomende kosten. Gemeenten 
zijn geen overdrachtbelasting verschuldigd 
in tegenstelling tot private partijen en dit 
wordt dan ook niet meegenomen.
De exploitatiekosten zijn de kosten om het 
vastgoed in stand te houden na oplevering 
tot het moment van verkoop of sloop. De 
kosten omvatten vaste kosten (o.a. belastin-
gen en verzekeringen, eventuele erfpacht), 
onderhoudskosten (bouwkundig, terreinen 
en installaties), verhuurkosten (o.a. cour-
tage), vastgoedbeheerkosten en overige 
kosten (o.a. oninbare huren, niet verhaal-
bare servicekosten) (IPD/ROZ vastgoed-
index, 2008 en Nederlands Normalisatie 
Instituut, 1980). Geltner e.a. (2007) geven 
aan dat daarnaast rekening moet worden 
gehouden met kapitaalinvesteringen in het 
bestaande bezit. De exploitatiekosten en de 
restwaarde worden in dit artikel verder be-
sproken, de investeringskosten worden niet 
nader onderzocht.

Vergelijking exploitatiekosten met de markt
Voor de eigendomsafweging is het van be-
lang om inzicht te hebben in de exploitatie-
kosten en na te gaan in hoeverre deze afwij-
ken van die bij andere vastgoedeigenaren. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de exploita-
tiekosten voor verschillende vastgoedeige-
naren. De kosten voor de exploitatie van het 
vastgoed in eigendom van gemeenten verto-
nen grote gelijkenissen met de kosten voor 
andere vastgoedeigenaren, echter de onder-
houdskosten en overige kosten wijken af. 
De afwijking in de overige kosten wordt ten 
dele veroorzaakt doordat de kosten voor de 
niet te verrekenen BTW zijn opgenomen 
bij de overige kosten bij de beleggers en 
bij de onderhoudskosten voor gemeenten, 
voor zover deze niet te verrekenen zijn. De 
impact van de BTW bedraagt circa € 1 à € 2 
per m². 
Geltner e.a. (2007) geven aan dat de exploi-
tatiekosten toenemen naarmate vastgoed 
ouder wordt. Van het vastgoed in eigendom 
van gemeenten is circa 45% ouder dan 30 
jaar en voor vastgoedbeleggers is circa 20% 
van het bezit ouder dan 30 jaar. In tabel 2 
is een uitsplitsing gemaakt van de exploi-
tatiekosten naar ouderdom, hieruit blijkt 
dat vooral de objecten die voor 1950 zijn 
opgeleverd hoge exploitatiekosten hebben. 
Bij gemeenten gaat het om 18% van het 
vastgoedbezit dat voor 1950 is opgeleverd, 
ter vergelijking voor vastgoedbeleggers be-
draagt dat 3% van het totale bezit. Indien de 
afzonderlijke leeftijdscategorieën worden 
vergeleken zijn de totale exploitatiekosten 
meer in lijn met elkaar en voor gemeenten 
zijn deze kosten in sommige ouderdomsca-
tegorieën lager. 
Voor een mogelijk verschil in de hoogte 
van de onderhoudskosten is een drietal 
oorzaken aan te wijzen naast het verschil 

 TABEL 1  ▶  GEMIDDELDE EXPLOITATIEKOSTEN TOTAAL VASTGOED EN SPECIFIEK KANTOREN 2010

  AANTAL GEBOUWEN TOT. KOSTEN VASTE KOSTEN BEHEERKOSTEN ONDERHOUD OVERIGE KOSTEN
  € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO
Gem. totaal bezit 2010* 5.778 € 24 € 5 € 3 € 14 € 2
Gem. kantoren 2010* 327 € 28 € 4 € 5 € 17 € 3
Kantoren beleggers 2010** 590  € 28   € 5   € 4   € 11   € 8 

* IPD BENCHMARK GEMEENTELIJK VASTGOED 2011  ** IPD/ROZ VASTGOEDINDEX 2011
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De efficiency kan echter niet op basis van 
tabel 2 worden bevestigd. De derde oorzaak 
vormt de gemeentelijke context, waarbij uit-
sluitend de gemeenteraad het recht heeft tot 
het doen van investeringen. Een uitzonde-
ring hierop is de situatie waarin een autori-
satie door de gemeenteraad heeft plaatsge-
vonden, waarbij het ambtelijk apparaat een 
bepaalde vrijheid tot het doen van inves-
teringen heeft. Indien dit niet het geval is 
dient iedere kapitaalinvestering aan de raad 
voorgelegd te worden, ook indien het kleine 
investeringen betreft. Hierdoor heeft de ge-
meenteraad directe inspraak op het doen 
van investeringen bij bestaand vastgoed, ter-
wijl dit niet het geval is indien uitgaven wor-
den betaald uit een onderhoudsreserve. Dit 
kan ook plaatsvinden bij budgetoverschrij-
dingen bij nieuwbouw. Door de gemeente-
lijke context worden mogelijk investeringen 
onterecht beschouwd als exploitatiekosten. 
Uitgaven moeten namelijk worden gezien 
als een investering, indien de levensduur 
ten gevolge van economische veroudering 
van het vastgoed wordt verlengd, indien 
investeringen worden gedaan die expliciet 
leiden tot een verlenging van de levensduur 
(renovatie) of indien een uitbreiding plaats 
vindt (Commissie BBV, 2007). Onder on-
derhoud wordt verstaan het preventief dan 

in ouderdom. De eerste oorzaak is het feit 
dat mogelijk voldoende middelen aanwezig 
zijn in de onderhoudsreserve, waardoor in-
vesteringen kunnen worden gefinancierd 
uit deze reserve. Dit speelt mogelijk een rol 
bij de objecten die voor 1950 zijn opgele-
verd. De tweede oorzaak vormt de ineffici-
ency ten opzichte van private bedrijven. 

Efficiency
Aangezien gegevens over de kosten van 
specifieke werkzaamheden (zoals bijvoor-
beeld schilderwerkzaamheden) ontbreken, 
kan geen directe uitspraak over de effici-
ency worden gedaan. Mogelijke verklarin-
gen voor deze inefficiency zijn het feit dat 
de scheiding tussen eigenaar en gebruiker 
van het vastgoed minder duidelijk is, waar-
door meer onderhoud dan strikt noodzake-
lijk wordt uitgevoerd of kosten niet worden 
doorberekend. 

 TABEL 1  ▶  GEMIDDELDE EXPLOITATIEKOSTEN TOTAAL VASTGOED EN SPECIFIEK KANTOREN 2010

  AANTAL GEBOUWEN TOT. KOSTEN VASTE KOSTEN BEHEERKOSTEN ONDERHOUD OVERIGE KOSTEN
  € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO
Gem. totaal bezit 2010* 5.778 € 24 € 5 € 3 € 14 € 2
Gem. kantoren 2010* 327 € 28 € 4 € 5 € 17 € 3
Kantoren beleggers 2010** 590  € 28   € 5   € 4   € 11   € 8 

* IPD BENCHMARK GEMEENTELIJK VASTGOED 2011  ** IPD/ROZ VASTGOEDINDEX 2011

TABEL 2  ▶  GEMIDDELDE EXPLOITATIEKOSTEN NAAR JAAR VAN OPLEVERING  

   KANTOREN  KANTOREN 
JAAR VAN GEMEENTEN* BELEGGERS** GEMEENTEN* BELEGGERS**
OPLEVERING € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO € / M² BVO

<1950 € 34 € 19 € 39 € 19
1950<1959 € 24  € 28 
1960<1969 € 20  € 23 
1970<1979 € 20 € 21 € 26 € 37
1980<1989 € 21 € 23 € 18 € 34
1990<1999 € 31 € 22 € 29 € 27
>2000 € 21 € 21 € 30 € 25
Totaal  € 24 € 22 € 28 € 28

* IPD BENCHMARK GEMEENTELIJK VASTGOED 2010

** IPD/ROZ VASTGOEDINDEX 2010
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wel correctief uitvoeren van maatregelen 
om een object in goede staat te houden of 
brengen. Op basis van een analyse van de 
exploitatiekosten blijken voor kantoren de 
kosten voor gemeenten en vastgoedbeleg-
gers niet noemenswaardig te verschillen, 
waardoor een aanwezige inefficiency niet 
kan worden aangetoond.

Investeringen
Naast het onderhoud vinden investeringen 
plaats in het bestaande bezit, die worden 
uitgevoerd om de exploitatieperiode te ver-
lengen (Geltner, 2007). De totale kapitaalin-
vesteringen in het bestaande gemeentelijk 
vastgoed (ouder dan 5 jaar, aangezien er in 
sommige gevallen nog nagekomen kosten 
zijn van de nieuwbouw), bedroegen in 2008 
€ 29 miljoen en in 2009 € 20 miljoen. De 
totale WOZ-waarde van het gemeentelijk 
vastgoed ouder dan 5 jaar bedroeg in 2008 € 
3,0 miljard en 2009 € 4,3 miljard. De totale 
jaarlijkse kapitaalinvesteringen bedragen 
daarmee 1,0% van de WOZ-waarde in 2008 
en 0,5% in 2009. Door deze investeringen 

wordt de exploitatieperiode verlengd. De ka-
pitaalinvesteringen van vastgoedbeleggers 
in de reguliere exploitatieportefeuille gedu-
rende de periode 1995-2009 bedragen per 
jaar 0,45% van de waarde voor winkels, voor 
kantoren 0,59% en voor woningen 0,31% 
(IPD/ROZ vastgoedindex). De kapitaaluit-
gaven van vastgoedbeleggers zijn vergelijk-
baar met de uitgaven van gemeenten. Naast 
de exploitatiekosten dient er bij de kosten 
in geval van eigendom rekening te worden 
gehouden met investeringen van 0,5% van 
de waarde van het vastgoed om het aan te 
passen aan de wensen van de tijd, wat resul-
teert in een positieve restwaarde. 

Restwaarde
De restwaarde is een van de zaken die van 
belang is voor de afweging tussen huur en 
eigendom. Een vereiste is dat daarbij wordt 
uitgegaan van een inschatting van de daad-
werkelijke marktwaarde aan het einde van 
de beschouwingsperiode en niet de boek-
houdvoorschriften. Indien wordt uitgegaan 
van een afschrijvingsperiode van 40 jaar en 

FIGUUR 1  ▶  VERWACHTE WAARDEONTWIKKELING GEMEENTELIJK VASTGOED

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

in
de

x:
 aa

nv
an

gs
in

ve
st

er
in

g 
= 

10
0

Jaar na oplevering

Incourant

Courant

Inflatie



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: w
o

n
in

g
c

o
r

p
o

r
a

t
ie

s
: t

o
e

k
o

m
s

t
, t

a
k

e
n

 e
n

 t
o

e
z

ic
h

t

Real Estate Research Quarterly | juli 2012 | 55

geen grondprijsstijging, resulteert dat in 
een te lage restwaarde. Daarom is de waar-
deontwikkeling van gemeentelijk vastgoed 
in de achterliggende periode onderzocht. 
Daaruit komt het beeld naar voren dat in fi-
guur 1 is weergegeven. De volledige analyse 
met betrekking tot de restwaardeontwikke-
ling is te raadplegen in de onderzoekspaper 
op de website van de ASRE (www.vastgoed-
kennis.nl). In de analyse is zowel rekening 
gehouden met feitelijke transacties als met 
taxatiegegevens. Binnen de analyse is on-
derscheid gemaakt tussen courant vastgoed 
en incourant vastgoed. De waardeontwik-
keling wijkt niet af tussen gemeenten en 
andere vastgoedeigenaren aangezien wordt 
gewerkt met een marktconforme inschat-
ting van de restwaarde. De waardedaling 
voor incourant vastgoed direct na opleve-
ring wordt veroorzaakt doordat het vastgoed 
zeer specifieke kenmerken heeft en vaak 
niet goed verhandelbaar is. De waardeont-
wikkeling voor het courant vastgoed blijft 
sterk achter bij de inflatieontwikkeling. De 
waardeontwikkeling bij incourant vastgoed 
wordt veroorzaakt door de stijging van de 
grondwaarde. 

Wat zijn de kosten voor huur?
In het geval van huur bestaan de kosten 
voor gemeenten uit huur, zowel direct door 
de gemeentelijke organisatie als indirect 
door betaling door een gesubsidieerde or-
ganisatie. Voor de bepaling van de huur 
wordt de markthuur aangehouden, waarbij 
wordt gekeken naar vergelijkbare vastgoe-
dobjecten in de betreffende concurrerende 
submarkt. In veel gevallen bij gemeente-
lijk vastgoed betreft het incourant vastgoed 
waarvoor geen markthuur beschikbaar is. 
De markthuurontwikkeling is niet ge-
lijk aan de contracthuurontwikkeling. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door de 
vraag/aanbod verhouding in de betreffende 
markt. Ten Have (1992) geeft aan dat voor 
de Nederlandse markt in de periode 1950-
1985 de markthuur sneller is gestegen dan 

de ontwikkeling van het algemeen prijspeil. 
Indien naar de gemiddelde cijfers voor de 
totale Nederlandse markt per sector wordt 
gekeken over de periode 1994-2010, wis-
selen de resultaten aanzienlijk (figuur 2). 
Hieruit blijkt dat met name de woningen 
een aanzienlijk sterkere markthuuront-
wikkeling lieten zien dan de inflatie, maar 
kantoren en met name bedrijfsruimten 
hebben de inflatie niet bijgehouden. Voor 
de financiële afweging wordt aangenomen 
dat de toekomstige huurontwikkeling voor 
gemeentelijk vastgoed zich gelijk aan de in-
flatie zal ontwikkelen.  
Teuben (2011b) gaf aan dat gemeenten in 
de afgelopen jaren ruim 850.000 m² kan-
toorruimte hebben gehuurd. Op basis van 
295 transactiegegevens in de periode 1995-
2009 is een analyse uitgevoerd naar de 
relatie tussen contracthuren (op basis van 
een databestand van VTIS) en de bijbeho-
rende lokale markthuren. Indien de totale 
huur van de kantoorruimten (630.000 m²) 
wordt vergeleken met de bijbehorende loka-
le markthuur op het betreffende moment, 
dan bedroeg de gezamenlijke contracthuur 
€ 85,2 miljoen en bedroeg de daarbij cor-
responderende markthuur € 84,4 miljoen. 
De lokale markthuur is bepaald aan de hand 
van cijfers uit het IPD/ROZ Key Centers 
Rapport 2009 dat onder meer huurniveaus 
geeft op lokaal niveau. Doordat de contract-
huur nagenoeg gelijk is aan de markthuur 
kan er vanuit worden gegaan dat gemeen-
ten gemiddeld een marktconforme huur 
betalen. 

Welke disconteringsvoet hanteren?
Voor het contant maken van de kasstromen 
in het geval van huur en eigendom is een 
disconteringsvoet noodzakelijk. De discon-
teringsvoet is normaliter opgebouwd uit 
een risicovrij rendement en risico opslagen, 
daarnaast dient rekening te worden gehou-
den met eventuele niet objectgebonden kos-
ten.
Doordat gemeenten zowel met geleend geld 
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als met eigen vermogen financieren wordt 
binnen gemeenten gerekend met een (in-
terne) rekenrente. De interne rekenrente 
kan voor gemeenten worden gezien als het 
risicovrij rendement. De rekenrente is een 
gemeentebreed vastgesteld percentage voor 
investeringen door middel van eigen en 
vreemd vermogen. De (interne) rekenrente 
is in 2010 hoger dan de 10-jaarsrente op 
staatsleningen, zie figuur 3. Uit deze figuur 
blijkt verder dat er geen uniforme reken-
rente door gemeenten wordt gehanteerd, 
maar dat hier een bandbreedte aanwezig is 
van 4,3 tot 5,0% eind 2010. Voor gemeenten 
wordt voor de vaststelling van de interne re-
kenrente gekeken naar de meerjarige ren-
teontwikkeling en de balanspositie naast de 
kosten voor het aantrekken van eventuele 
nieuwe leningen.

Naast de interne rekenrente/rendementseis 
zijn er eveneens kosten die niet direct toe 

te rekenen zijn aan de afzonderlijke ob-
jecten en betrekking hebben op de gehele 
vastgoedportefeuille van objecten. Het be-
treft reguliere managementkosten die niet 
worden meegenomen bij de vastgoedex-
ploitatie, zoals de kosten voor onderzoek, 
advies, accountantskosten, asset manage-
ment (verkoop, aankoop en positionering 
van het vastgoed in de markt) en directie. 
Voor vastgoedbeleggers bedragen de jaar-
lijkse reguliere managementkosten 0,1% 
tot circa 0,3% van de waarde (ROZ manage-
mentkosten benchmark, 2009). Daarnaast 
zijn er kosten die normaliter gedurende de 
exploitatieperiode moeten worden terugver-
diend. De kosten voor de overdrachtsbelas-
ting zijn 6% van het aankoopbedrag met 
uitzondering van woningen waarvoor de 
overdrachtsbelasting lager is. Gemeenten 
zijn echter vrijgesteld van overdrachtsbelas-
ting. Andere beleggers dienen daarmee wel 
rekening te houden bij vastgoedexploitaties. 

FIGUUR 2  ▶  MARKTHUURONTWIKKELING VOOR BELEGGINGSVASTGOED IN RE-
LATIE TOT DE INFLATIE 1994-2010.

90

100

110

120

130

140

150

160

170
19

94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

in
de

x 
19

94
=1

00

Winkels

Kantoren

Bedrijfsruimten

Woningen

Inflatie

BRON: INFLATIE CBS CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFER ALLE HUISHOUDENS EN MARKTHUREN IPD/ROZ VASTGOEDINDEX.



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: w
o

n
in

g
c

o
r

p
o

r
a

t
ie

s
: t

o
e

k
o

m
s

t
, t

a
k

e
n

 e
n

 t
o

e
z

ic
h

t

Real Estate Research Quarterly | juli 2012 | 57

Gezien de overdrachtsbelasting van 6% en 
een gemiddelde bezitsperiode van 18 jaar 
van verkochte objecten in de periode 1995 
tot 2004 (Hordijk e.a., 2008) bedragen de 
extra jaarlijkse kosten 0,33% van de waarde 
voor andere vastgoedbeleggers die wel over-
drachtsbelasting betalen. 
Naast de kosten dienen gemeenten reke-
ning te houden met risico’s, waardoor de 
ontwikkelingen zich anders voordoen dan 
ze vooraf zijn ingeschat, zoals de ontwik-
keling van leegstand, verhuurbaarheid, 
andere dan geprognosticeerde waardeont-
wikkeling en niet vooraf meegenomen ex-
ploitatiekosten. Daarnaast bestaan er nog 
gevolgen die meer in zijn algemeenheid 
gelden voor beleggingen in vastgoed, zoals 
de liquiditeit van vastgoed, maar ook econo-
mische ontwikkelingen en ontwikkelingen 
op de kapitaalmarkt. De risico-opslag ex-
clusief winstopslag is lastig te bepalen. Het 
merendeel van de risico’s wordt reeds in de 

kasstromen voor zover mogelijk verwerkt, 
echter voor onverwachte gebeurtenissen 
dient wel een opslag te worden opgenomen. 
Voor de bepaling van de risico-opslag speelt 
een aantal factoren een rol, zoals de loop-
tijd van de huurcontracten, kwaliteit en type 
vastgoed, onzekerheid van de restwaarde, 
afwijkende exploitatiekosten en de kwaliteit 
van de huurder. Hierdoor is geen sprake 
van één uniforme risico opslag. 
De rendementseis (disconteringsvoet) van 
gemeenten voor gemeentelijk vastgoed zal 
afwijken van de disconteringsvoet, zoals 
deze in de markt gebruikelijk is voor be-
leggingsvastgoed. De rendementseis voor 
gemeenten is bepaald op basis van de in-
terne rekenrente, management kosten 
(excl. post voor overdrachtsbelasting) en 
een risico opslag (excl. winst opslag). De 
rekenrente bedraagt 4,5% voor gemeenten 
(interne rendementseis) en voor de overige 
managementkosten wordt een percentage 

FIGUUR 3  ▶  BANDBREEDTE VAN REKENRENTEN BIJ GEMEENTEN IN RELATIE TOT 
DE LANGE TERMIJN RENTE OP STAATSLENINGEN.
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van 0,3% aangehouden. Dit laatste bevindt 
zich aan de bovenzijde van de bandbreedte 
van 0,1 tot 0,3%. Er bestaat geen uniforme 
risico opslag. Voor de financiële afweging 
zal dan ook worden gewerkt met risico op-
slagen van 0,5%, 1,0% en 1,5%. Doordat de 
managementkosten en risico opslag uit-
sluitend van toepassing zijn bij eigendom 
wordt daarmee uitsluitend in het geval van 
eigendom in de vorm van kosten rekening 
gehouden.

Wat is financieel de aantrekkelijkste optie?
Voor de daadwerkelijke financiële afweging 
is een voorbeeld uitgewerkt. Hierbij geldt 
dat een vastgoedobject wordt gerealiseerd 
met een vergelijkbaar afwerkingsniveau 
door professionele opdrachtgevers met ge-
lijke kosten. Door dit voorbeeld en de bij-
horende nuances wordt duidelijk in welke 

gevallen eigendom en huur is te prefereren 
voor een gemeente.
In het geval van eigendom betreft het een 
gebouw met bouwkosten (incl. bijkomende 
kosten) van € 1.400 per m² bruto vloer op-
pervlak (BVO) en grondkosten van € 350 per 
m² BVO gebouw. Hierbij wordt er vanuit 
gegaan dat het vastgoed 40 jaar in gebruik 
is of wordt gehuurd aan een BTW-plichtige 
huurder. De aannames van de kosten per 
m² BVO in geval van eigendom zijn:
-  De jaarlijkse exploitatiekosten bedragen  

€ 25 (geïndexeerd met inflatie);
-  De kapitaalinvesteringen ten behoeve van 

verbeteringen gedurende de exploitatie be-
dragen gemiddeld 0,5% van de waarde =  
€ 9 per jaar in het eerste jaar; 

-  De niet objectgebonden managementkos-
ten worden meegenomen aangezien deze 
niet gelden bij huur; deze kosten bedragen 

DE DISCONTERINGSVOET IN PERSPECTIEF
1) IPD verzamelt voor beleggers en woningcorporaties eveneens informatie over de 
disconteringsvoeten die in taxaties worden gehanteerd. Op basis van de taxaties voor 
de IPD/ROZ vastgoedindex blijken bedrijfsruimten de hoogste disconteringsvoeten 7,5-
8,0% te hebben, gevolgd door kantoren 7,0-7,9%, woningen 7,0-7,5% en de laagste voor 
winkels 6,4-7,3% per eind 2009. Verklarende variabelen voor deze verschillen worden 
veroorzaakt door de verhuurbaarheid en courantheid van het vastgoed. Naast deze in-
formatie is eveneens informatie beschikbaar voor de IPD/aeDex maatschappelijk vast-
goed index, waarvoor de gemiddelde disconteringsvoet per eind 2009 8,3% bedraagt, 
voor woningen bedroeg deze per eind 2009 voor woningcorporaties 7,5%. De hiervoor 
genoemde disconteringsvoeten zijn opgebouwd uit de risicovrije rente (incl. vergoeding 
voor aantrekken van vermogen), niet objectgebonden kosten en een vergoeding voor de 
winst- en risico opslag.

TABEL 3  ▶  NETTO CONTANTE WAARDE VAN TOEKOMSTIGE KASSTROMEN VOOR 
DE HUISVESTING VAN EEN ORGANISATIE OP BASIS VAN VERSCHILLENDE RISICO 
OPSLAGEN UITGAANDE VAN EEN INFLATIE VAN 1,8%, EEN DISCONTERINGSVOET 
VAN 4,5%, EEN BAR VAN 7,9% EN EEN LOOPTIJD VAN 40 JAAR.

 NETTO CONTANTE WAARDE
Huur € 3.391
Eigendom (risico opslag 0,5%) € 2.640
Eigendom (risico opslag 1,0%) € 2.855
Eigendom (risico opslag 1,5%) € 3.070
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0,3% van de waarde = € 5 per jaar in het 
eerste jaar;

-  De restwaarde van het vastgoed bedraagt  
€ 1.685 (incourant vastgoed) bij een perio-
de van 40 jaar gebaseerd op de restwaarde 
inschatting (figuur 1); 

Aangezien in het geval van eigendom risico 
wordt gelopen, wordt rekening gehouden 
met de volgende risico opslagen te weten 
0,5% van de waarde van het vastgoed = € 9, 
1,0% = € 18 of 1,5% = € 26 in het eerste jaar. 
Voor de kosten in geval van huur van het 
vastgoed wordt uitgegaan van een bruto 
aanvangsrendement van 7,9% (bron: IPD 
Nederlandse Maatschappelijke Vastgoedin-
dex 20101), wat neerkomt op een bruto aan-
vangshuur van € 138 per m² exclusief BTW 
(7,9% van € 1.750). De huur wordt jaarlijks 
verhoogd met de inflatie. 
Om een afweging te maken worden de kas-
stromen contant gemaakt in het geval huur 
en eigendom met een disconteringsvoet. De 
interne rekenrente van 4,5% wordt hiervoor 
aangehouden Uit tabel 3 blijkt dat de netto 
contante waarde van de kasstromen bij ei-
gendom lager is dan in het geval van huur, 
waardoor voor gemeenten eigendom finan-
cieel aantrekkelijker is. Hierbij geldt wel dat 
naarmate de risico opslag hoger wordt de 
optie huur aantrekkelijker wordt.
Twee belangrijke parameters bij de eigen-
domsafweging zijn de looptijd van de ver-
wachte gebruiksperiode en de courantheid 
van het vastgoed. De looptijd van de afwe-
ging hangt samen met de looptijd van het 
huurcontract en de verwachte gebruiks-
duur van het vastgoed. Ook indien korte 
huurcontracten worden afgesloten, maar 
een langere gebruiksduur verwacht wordt, 
dient de afweging te zijn gebaseerd op de 
totale verwachte gebruiksduur. In figuur 1 is 
reeds de waardeontwikkeling getoond voor 
een courant en incourant vastgoedobject. 
De resultaten van de analyse met betrek-
king tot de looptijd en de courantheid zijn 
weergegeven in tabel 4, waarbij de risico 
opslag op 1,0% is gesteld. Deze 1,0% komt 

bijvoorbeeld overeen met een gemiddelde 
leegstand van 13% over de gehele periode 
of een restwaarde van € 0. Uit de analyse 
blijkt dat eigendom van courant vastgoed 
aantrekkelijker is dan de huur van vastgoed. 
Het verschil bij een periode van 5 jaar is be-
perkt, maar loopt gestaag op. 
In het geval van incourant vastgoed is het 
voor een korte exploitatieperiode aantrek-
kelijk om vastgoed te huren zo dit mogelijk 
is. De marktwaarde van incourant vastgoed 
is immers veel lager dan de kosten voor re-
alisatie en derhalve ook de veronderstelde 
verkoopprijs. Daarbij geldt wel dat waar-
schijnlijk een verhuurder een hogere huur 
zal rekenen aangezien de verhuurder een 
groter risico loopt met betrekking tot de 
wederverhuur. Hiermee is geen rekening 
gehouden in tabel 4. Daarnaast zijn bij de 
huur van incourant vastgoed vaak hoge 
kosten verbonden aan het gebruiksklaar 
maken, dit is eveneens niet meegenomen. 
Het omslagpunt voor incourant vastgoed 
bedraagt ongeveer 15 jaar waarna eigendom 
aantrekkelijker is. 

Welke financiële overwegingen spelen er?
Naast de reguliere afweging voor eigendom, 
om op een zo doelmatig mogelijke manier 
(tegen zo laag mogelijke kosten) de gemeen-
telijke doelstellingen te bereiken, spelen ook 
andere financiële afwegingen een rol. Voor 
ondernemingen is een verbetering van de 
balanspositie een overweging om vastgoed 
niet in eigendom te hebben, maar te huren. 
Voor Nederlandse gemeenten speelt dit 
minder, aangezien gemeenten niet failliet 
kunnen gaan. Een verschil tussen onder-
nemingen en gemeenten is, dat gemeenten 
in principe oneindig kunnen lenen tegen 
gunstige leningsvoorwaarden (Gerritsen, 
2007). De enige randvoorwaarde hierbij is 
dat zij op lokaal niveau een evenwichtige 
begroting kunnen presenteren en de rente-
risiconorm niet wordt overschreden. Dit in 
tegenstelling tot ondernemingen, waarbij 
hun solvabiliteit en de kans op faillissement 
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van invloed zijn op de leenvoorwaarden. 
Voor de totale Nederlandse overheid speelt 
de balanspositie door middel van de staats-
schuld (EMU-schuld) wel een rol, waarbij 
gestreefd wordt naar een schuldenplafond 
van 60% van het bruto binnenlands pro-
duct, dit bedroeg in 2010  62,9% (CBS, 
2011). Op dit moment bedraagt de EMU-
schuld voor gemeenten 7,4%, de schulden 
van de gemeenten komen daarmee uit op 
12% van de totale staatsschuld. Het verbe-
teren voor de balanspositie speelt voor ge-
meenten een beperkte rol om te kiezen voor 
huur of eigendom. 

Conclusie
Op basis van de financiële afweging tussen 
eigendom en huur blijkt eigendom op lange 
termijn de aantrekkelijkste optie te zijn voor 
gemeenten. Bij een periode van 40 jaar be-
draagt het verschil circa 20%. Het verschil 
in exploitatiekosten tussen gemeenten en 
vastgoedbeleggers is beperkt. Dat eigen-
dom wordt geprefereerd is reeds naar voren 
gekomen aangezien gemeenten meer vast-
goed in eigendom hebben dan zij direct en 
indirect huren (Teuben, 2011b). 
Voor kortere perioden kan het echter voor 
gemeenten aantrekkelijk zijn om vastgoed 
te huren. Daarnaast kan het huren van in-
courant vastgoed op de korte en middel-
lange termijn aantrekkelijk zijn aangezien 
in de afweging ook de waardedaling bij de 
oplevering van incourant vastgoed dient 

te worden meegenomen. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld ook om de invulling van leeg-
stand vastgoed van marktpartijen voor ge-
meentelijke voorzieningen die normaliter 
in incourant vastgoed worden gehuisvest 
echter hierbij speelt de locatie wel een be-
langrijke rol. Dit afwegingskader vereist wel 
een deskundige en professionele actor die 
voor eigendom met een reële restwaarde 
rekent. Daarnaast is een goede inschatting 
van de verwachte gebruiksduur van belang. 
Verder is van belang dat het vastgoed de-
zelfde kwaliteit heeft en dat een gemeente 
een goede en deskundige opdrachtgever is 
bij nieuwbouw en bij de exploitatie. 

De auteur dankt de deelnemers aan de IPD 
Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, IPD en de 
Amsterdam School of Real Estate voor het be-
schikbaar stellen van de benodigde gegevens voor 
zijn onderzoek. Verder gaat zijn dank uit naar 
en prof. dr. P. van Gool FRICS van de Amster-
dam School of Real Estate voor nuttig commen-
taar op een eerdere versie van het artikel. 

TABEL 4  ▶  UITKOMSTEN NCW VAN HUUR EN EIGENDOM NAAR EXPLOITATIEPERI-
ODE UITGAANDE VAN EEN DISCONTERINGSVOET VAN 4,5%, EEN RISICO OPSLAG 
VAN 1,0% VOOR EIGENDOM, EEN INFLATIE VAN 1,8%, EEN BAR VAN 7,9% EN EEN 
AANVANGSINVESTERING VAN € 1.750. 

  NCW ALLE KASSTROMEN  EINDWAARDE 
EXPLOITATIE   EIGENDOM   NOMINAAL (FIGUUR 1) 
PERIODE HUUR INCOURANT  COURANT  INCOURANT  COURANT 

5 jaar € 641  € 1.060  € 603  € 1.213  € 1.795 
10 jaar € 1.203  € 1.426  € 1.079  € 1.297  € 1.847 
20 jaar € 2.130  € 2.030  € 1.825  € 1.459  € 1.963 
40 jaar € 3.391  € 2.855  € 2.761  € 1.685  € 2.246 

OVER DE AUTEUR

Ir. Bert Teuben is promovendus op 
het gebied van gemeentelijk vastgoed. 
Hij werkt tevens bij IPD Nederland. 
Het artikel is evenwel geschreven op 
persoonlijke titel. 
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VOETNOOT

1. De IPD Maatschappelijk Vastgoedindex bevat maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties en bevat zorgvastgoed, 

maar daarnaast bijvoorbeeld ook brede scholen, kinderdagverblijven en wijk- en buurthuizen.
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China ondergaat een bijzondere transfor-
matie. Vooral het enorme tempo waarmee 
deze plaatsvindt zorgt bij veel Nederlanders 
– vooral in de vastgoedsector – voor veel ver-
bazing en ongeloof. Er wordt beweerd dat 
er in China  ieder jaar een nieuwe stad ter 
grootte van de Randstad bij komt. Van de 1,3 
miljard Chinezen woont nu al 51 procent in 
een stad, en in de komende 20 jaar moeten 
daar nog eens 300 miljoen stedelingen bij 
komen. Bouwplaatsen draaien 24 uur per 
dag, 7 dagen per week om de Chinese ver-
stedelijkingsdrang bij te houden. 
De economische groei in China is het afge-
lopen decennium gemiddeld zo’n 20% per 
jaar geweest. Deze groei is de belangrijkste 
voorwaarde, maar zeker niet de belangrijk-
ste verklaring voor wat inmiddels bekend 
staat als de volgende ‘vastgoedbubbel’. De 
aanleg van infrastructuur en investeringen 
in vastgoed zijn cruciaal voor de voortzet-
ting van de Chinese groei. Infrastructuur 
verhoogt de waarde van omliggende grond, 
en grond is in China (al dan niet na snel-
le onteigening) eigendom van de staat. 
Grondverkoop is geen probleem. Ontwik-
kelaars en beleggers staan in de rij, want de 
explosief groeiende Chinese middenklasse 
belegt graag in vastgoed. Zo wordt gezegd 
dat 70% van de nieuw opgeleverde apparte-
menten in Shanghai verkocht worden aan 
particulieren die reeds een huis bezitten. 
Op deze manier verkrijgen de rijkere Chi-

nezen – zo’n 20% procent van de bevolking 
bezit 80% van de welvaart in China – een 
enorme sociale status. Dat zij daarnaast ook 
voor een schrijnende leegstand zorgen, is 
ondergeschikt aan het hogere (collectieve) 
doel: groei.
Real Estate Research Quarterly is benieuwd 
naar de zin en onzin van de verhalen rond de 
Chinese verstedelijking en vastgoed(markt). 
Wat zijn de werkelijke feiten rond Chinees 
vastgoed? Stevent China door het evidente 
overaanbod af op een crisis? Waarom blijft 
de Chinese overheid de vastgoedontwik-
keling stimuleren? Hoe gaat men om met 
de sociale en ecologische gevaren van de 
ongeremde stedelijke groei? Wij verwel-
komen iedere bijdrage die de Nederlandse 
vastgoedprofessional inzicht biedt in de ver-
stelijking en (ontwikkeling van) vastgoed in 
China. 

Auteurs die een bijdrage willen leveren kun-
nen voor  3 oktober  een korte opzet van het 
artikel inzenden. Het concept artikel dien ui-
terlijk  30 oktober  en het definitieve artikel 
dient uiterlijk 13 november binnen te zijn. Be-
halve artikelen over het thema, is het ook al-
tijd mogelijk om buiten het thema artikelen in 
te sturen. Iedere bijdrage moet gebaseerd zijn 
op wetenschappelijk of toegepast onderzoek.

Correspondentieadres: 
vogon@propertynl.com

CALL FOR PAPERS VOOR DECEMBER 2012

Real  Estate Research Quarterly (RERQ) signaleert nieuwe ontwikkelingen in de 

wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, (soci-

ale) geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De 

uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen 

aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector. 

Voor de editie van DECEMBER 2012 roept de redactie auteurs op een bijdrage te leveren rond 
het thema:

China: verstedelijking en vastgoed
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Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten 
van concreet onderzoek ten grondslag en bevat-
ten goed onderbouwde praktische relevantie/
nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan 
zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek als om toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten 
breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend 
betrekking heeft op individuele locaties of re-
gio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt de 
redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook 
die vinden echter hun basis in onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwis-
seling van langere en kortere artikelen. De maxi-
male lengte is circa 2000 woorden. Uitzonderin-
gen kunnen gemaakt worden voor artikelen van 
bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek 
gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat die-
per ingaat op een bepaald onderwerp. Deze arti-
kelen mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan, 
zulks ter beoordeling aan de redactie.

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
-  een korte, prikkelende inleiding met de 

belangrijkste conclusies (maximaal 75 woor-
den)

-  een beschrijving van het onderzoek, met ac-
centen op: 

*  de wetenschappelijke betekenis van het 
onderzoek, 

* de belangrijkste conclusies
*  de betekenis van de onderzoeksresultaten 

voor de vastgoedpraktijk
-  een korte beschrijving van de onderzoeksme-

thodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke 
manier geïnteresseerde lezers kennis kunnen 
nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen 
op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een 
outline van hun voorgenomen artikel toezenden. 
Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of 
een uitwerking tot een volledig artikel zinvol is. 
Artikelen worden beoordeeld door een vakre-
dacteur en een externe referent. met tenminste 
1 tweezijdige blinde beoordeling. Auteurs ont-
vangen opmerkingen via de vakredacteur waarna 
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate 
Research Quarterly verklaart de auteur dat het-
zelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie 
wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing 
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De 
redactie kan altijd een artikel weigeren of inplan-
nen voor een volgend nummer. De redactie kan 
een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of 
wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts 
de leesbaarheid ten goede komen zonder noe-
menswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen 
door de redactie zonder overleg met de auteur 
worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische 
richtlijnen:
-  artikelen: als MS Word-bestand
-  ebruikte illustraties (grafieken, tabellen, 

stroomschema’s): separaat aanleveren
-  de onderliggende data voor grafieken: als 

separaat MS Excel-bestand (alleen waarden, 
zonder   formules)

-  kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illus-
trator). 

-  Literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld: 
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;

  rethinking the questions in social theory. 
New Haven: Yale University Press.)

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal wor-
den aangeleverd via: vogon@propertynl.com.

Richtlijnen Real Estate Research 
Quarterly voor auteurs
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ag e n d a

PropertyNL Retailforum
12 september 2012, WTC Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com 

Dutch Green Building Week
17 – 21 september 2012, Amsterdam en Rotterdam
Informatie: www.dgbd.nl 

Provada Conference Day
26 september 2012, World Forum, Den Haag
Informatie:  www.provada.nl/conference 

Congres Nationale Dubo Dag 2012
27 september 2012, NBC, Nieuwegein
Informatie: www.dubodag.nl 

EXPO REAL
8 – 10 oktober 2012, München
Informatie: www.exporeal.net 

12e Nationaal Symposium Woningcorporaties
10 en 11 oktober 2012, NBC, Nieuwegein
Informatie: www.sbo.nl 

Nationale Conferentie Gebiedsontwikkeling
Najaar 2012, NBC, Nieuwegein
Informatie: www.bouw-instituut.nl 

Nascholing
18 oktober 2012, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing

Open dag ASRE 
8 november 2012 , Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/opendag 

CFO Conference 2012
15 november 2012, Amsterdam
Informatie: www.inrev.org 

Vastgoedlezing ASRE
6 december 2012 (datum onder voorbehoud en lezing op uitnodiging), Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/vastgoedlezing 

MIPIM
12 – 15 March 2013, Palais des Festivals, Cannes, France
Informatie:  www.mipim.com 
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