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Afstuderen; het eindstadium van een vijfjarige universitaire opleiding. Deze periode wordt in stijl afgesloten 

met een uitgebreid onderzoek binnen het strategisch voorraadbeleid van corporaties. Het onderzoek is ter 

afronding van de master Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek biedt de mogelijkheid om theorie en praktijk te combineren in een beslissingsondersteunend 

model voor corporaties. Na acht maanden intensieve inzet, ligt hier het eindresultaat. Het is een zeer leerzame, 

leuke en interessante periode geweest die ik optimaal heb kunnen doorlopen door de begeleiding en 

ondersteuning die ik van mijn omgeving heb gekregen. 

Mijn begeleiding bestond uit deskundigen van de Technische Universiteit Eindhoven, Brink Groep en 

uiteindelijk in de testfase van Woonstichting Leystromen.  

Hiervoor wil ik allereerst Jos Smeets bedanken, die mijn begeleiding vanaf het eerste moment heeft 

aangevoerd. Door zijn grote wetenschappelijke kennis van de corporatiesector en het afstudeertraject, heeft 

hij mij vanaf het begin kritisch, inhoudelijk en motiverend kunnen sturen. Als eerste begeleider voorzag hij mij 

om de twee weken van een begeleidingsmoment en heeft hij de mogelijkheid geboden om tussentijds 

onderdelen terug te koppelen.   

Als tweede begeleider is al vroegtijdig Stephan Maussen voorgedragen. Stephan, die door zijn kennis van 

strategisch voorraadbeleid en financiën binnen de corporatiesector een kritische twee blik heeft kunnen 

leveren op alle ontwikkelde onderdelen. Naast een aantal begeleidingsmomenten heeft Stephan de moeite 

genomen om ook tussentijds verschillende hoofdstukken door te nemen. 

Naast de wetenschappelijke kennis vanuit de universiteit, heeft ‘Brink Groep’ mij de mogelijkheid geboden om 

bij hun mijn onderzoek te doorlopen. In het bijzonder heb ik intensieve begeleiding gehad van Sander de Clerck 

en Sjoerd Aalbers. Wekelijks heeft Sander, als eerste begeleider van Brink Groep, mij de mogelijkheid geboden 

om kennis te delen, te sparren, terug te koppelen en voornamelijk te ontwikkelen. Door zijn grote kennis van 

zowel de corporatie als financiële sector, kon hij mij op elk gebied aansturen. Ook Sjoerd, als tweede 

begeleider van Brink Groep, heeft mij vanaf de eerste dag de mogelijkheid geboden om mijn onderzoek te 

ontwikkelen, door te spreken, te controleren en te toetsen. Mijn dank is groot dat zij zoveel tijd, energie en 

moeite in het onderzoek hebben gestoken en dat door hun intensieve bijdrage het onderzoek in mijn ogen 

volledig is geslaagd. Naast mijn twee begeleiders hebben al mijn collega’s bij ‘Brink Groep’ veelvuldig tijd en 

energie gestoken om lastige vraagstukken te beantwoorden. 

De derde persoon binnen ‘Brink Groep’ die ik wil bedanken is Roland Marx. Door zijn vertrouwen in het 

onderzoek heeft hij mij de mogelijkheid geboden om het onderzoek in de praktijk te toetsen bij ‘Woonstichting 

Leystromen’. Hierdoor kon de koppeling tussen theorie en praktijk optimaal worden gemaakt met als 

bijkomend gevolg een zinvolle bijdrage aan een praktijksituatie. 

In de laatste fase van mijn onderzoek is het opgestelde beslissingsondersteunend model getoetst binnen de 

corporatie ‘Woonstichting Leystromen’. Hier hebben Liesbeth Kox, Pieter Rombouts en Aileen Lampert mij de 

mogelijkheid geboden voor veelvuldige terugkoppeling en bijstelling van het model ter optimalisatie van de 

werkbaarheid in de praktijk. Bij deze wil ik ook hun graag bedanken voor hun optimale inzet en tijd. 

Als laatste wil ik graag familie en vrienden bedanken voor hun sparringsmomenten, het corrigeren van mijn 

stukken en voornamelijk de steun gedurende mijn afstudeerperiode. In het bijzonder wil ik mijn vriendin Eline 

bedanken voor haar bijdrage, ontwikkeling, steun, geduld en luisterend oor. Door haar is het mogelijk geweest 

om elk moment in deze periode, vol energie mijn onderzoek te vervolgen. 

Hopelijk ervaart u, als lezer, het plezier en het intensieve proces dat vooraf is gegaan aan deze scriptie. 

Thibaud Swagemakers         November , 2012 
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Introductie 

Woningcorporaties zijn in ontwikkeling; ze zijn een veelbesproken thema in de hedendaagse media (2012). Er is 

discussie over het gevoerde beleid binnen corporaties:  

‘Intern toezicht corporaties mislukt’. (Verwer in het FD, 1 augustus 2012) 

‘Banken trekken zich terug uit corporatiesector’. (Nu.nl, 12 juni 2012) 

‘Bestuurder woningcorporatie moet zijn limousine inleveren’. (Boon in het FD, 11 augustus 2012) 

 

In de jaren 90 van de vorige eeuw, tijden de privatisering van de corporatiesector, werden de beleidstaken van 

de corporaties uitgebreid. Zo wordt er steeds meer van de corporaties verwacht. Niet alle corporaties kunnen 

mee met deze ontwikkeling, waardoor de vraag naar ondersteuning groeit. Deze ondersteuning bestaat uit 

kennis en structuur om het vastgoed en de financiën aan te kunnen sturen en de toekomst van de corporatie 

zeker te stellen. Hierbij is het belangrijk dat alle organisatielagen integraal samenwerken om efficiënt te 

kunnen sturen en om de strategievorming en uitvoering samen te laten komen in de ontwikkeling van een 

beleid, waardoor het op verschillende aggregatieniveau inpasbaar is en rekening houd met de toekomst. 

Het onderzoek ondersteunt de corporatie in hun wens naar gestructureerde sturing, door dat er een 

beslissingsondersteunend model is ontwikkeld die bijdraagt aan de integraliteit en de sturing tussen de 

verschillende organisatielagen binnen het strategisch voorraadbeleid bij corporaties, waardoor de vertaling van 

de ambities in concrete en realistische investeringsopgaven  efficiënt verloopt (geen gebrek aan 

doorrekeningen, spreiding en prioritering) en zonder dat er een mismatch ontstaat tussen strategie en 

uitvoering. 

De woningcorporatie 

Woningcorporaties zijn tweeledige organisatie; ze verzorgen de sociaal maatschappelijke woningbehoefte in 

Nederland en ze verzorgen de financiële continuïteit van hun organisatie. Dit blijft een complexe opgave, die 

verwarring veroorzaakt binnen het beleid van corporaties. Verdieping en verbreding van de beleidstaken 

zorgden ervoor dat corporaties veelal het overzicht kwijt raakten. Corporaties dienen terug te gaan naar het 

management van hun vastgoedportefeuille en hun huurders, rekening houdend met zowel het financiële als 

het maatschappelijke rendement. Dit is hun oorspronkelijke functie, hun corebusiness, waar ze de meeste 

kennis van hebben. Zo zouden ze een professionele beheerder van sociaal vastgoed worden, die stuurt op 

continuïteit doormiddel van haar vastgoed en haar financiën. 

Portefeuillemanagement inclusief strategisch voorraadbeleid 

Het portefeuillemanagement  vertaalt wensen, behoeften en beleid in concrete doeleinden voor het vastgoed 

en de organisatie. Het vormt een continu integraal proces van analyse, evaluatie, uitvoering en sturing; waarbij 

het vastgoed fungeert als één van de middelen waarmee direct vermogen kan worden gegenereerd en 

waarmee de doelgroep kan worden gehuisvest. Deze sturing op vastgoed noemt met sturing op strategisch 

voorraadbeleid. De hieruit volgende uitkomsten noemt men de strategische veranderingsopgave en die kan 

bestaan uit ‘continueren aan de hand van planmatig onderhoud’, uit ‘duurzaam renoveren’ en/of uit ‘afstoten’ 

(sloop-nieuwbouw of verkoop). Deze vertaalslag van wensen, behoeften en beleid in concrete doeleinden 

verloopt inefficiënt. Dit komt voornamelijk doordat er structuur en integraliteit mist binnen de verschillende 

organisatielagen. Een opgesteld beleid wordt over en weer getoetst en bijgesteld, zonder dat het integraal en 

met één duidelijke structuur wordt opgesteld. 
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De sturing dient te verlopen aan de hand van de daadwerkelijke kwaliteit van het vastgoed en niet aan de hand 

van een opgestelde administratieve planning, waardoor er efficiënt met de investeringen kan worden 

omgegaan. Hierdoor worden de financiële middelen optimaal benut en komen de investeringen daadwerkelijk 

ten goede aan de kwaliteit van het vastgoed en zo in de meeste gevallen aan het wooncomfort. 

 

Financiële sturing 

Naast sturing op vastgoed dient er te worden gestuurd op financiële continuïteit. Het belang van vermogen is 

de afgelopen jaren, door negatieve economische ontwikkelingen, steeds groter geworden. Corporaties 

investeren hun financiële middelen (inclusief winst) in de organisatie of ten behoeve van sociale doeleinden. Er 

is geen sprake van winstuitkering aan aandeelhouders. Het is wenselijk om inzicht te verkrijgen in de financiële 

middelen om de juiste strategische keuzes te kunnen maken in het belang van de organisatie. Door het 

ontbreken van het juiste inzicht worden deze financiële middelen niet strategisch en ongestructureerd ingezet. 

Hierdoor worden de financiële middelen niet volledig benut en kunnen er financiële problemen ontstaan. Het 

onderzoek gaat uit van een scheiding van de sturing op de financiële middelen in twee typen markten: de 

onroerendgoedmarkt en de kapitaalmarkt. Dit onderzoek gaat enkel in op de sturing aan de hand van de 

onroerendgoedmarkt, omdat het onderzoek is gericht op het fysieke vastgoed en niet op de financiering 

hiervan. Binnen de onroerend goed markt wordt er gestuurd op kasstromen, waardeontwikkeling en 

rendement om de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen. Zo kunnen investeringen worden 

afgewogen en kunnen er gestructureerd keuzes worden gemaakt. Door investeringen te doen op het moment 

dat ze gezien de kwaliteit van het vastgoed nodig zijn, worden op die momenten de financiële middelen 

optimaal ingezet en kan dat er voor zorgdragen dat grote portefeuille investeringen worden uitgespreid over 

verschillende jaren. Dit verbetert en stabiliseert de financiële positie (inclusief de liquiditeit) van de organisatie.  

Het corporatiebeleid dient zeker in economische zware tijden, gefocust te zijn op continuïteit. Een stabiele 

financiële situatie ondersteunt deze continuïteit. Ook de kwaliteit van de vastgoedportefeuille kan positief 

bijdragen aan de continuïteit van de organisatie. Kwaliteit zorgt voor betrouwbaarheid en zekerheid. Daarom is 

het belangrijk om te sturen op een stabiele financiële situatie in combinatie met kwaliteit van de 

woningportefeuille. Hiervoor dienen er gestructureerde en onderbouwde keuzes te worden gemaakt, zodat 

alleen die aanpassingen en investeringen worden gedaan die ook daadwerkelijk (gezien de vastgoedvoorraad) 

nodig zijn om de kwaliteit en continuïteit van de organisatie te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat er bij 

deze keuze rekening wordt gehouden met de daadwerkelijk conditie, kwaliteit van het vastgoed en de 

financiële situatie van de corporatie. 

Verkenning van de reeds ontwikkelde modellen 

Het is belangrijk om structuur aan te brengen in het strategisch voorraadbeleid om efficiënt en met regelmaat 

een proces te kunnen doorlopen. Een modelmatige sturing kan hier ondersteuning bieden. Hierdoor kan het te 

voeren beleid gestructureerd voor alle objecten op de dezelfde manier worden doorlopen. Echter in de reeds 

ontwikkelde modellen wordt hiervoor nog niet de gewenste mogelijkheid geboden. In de meeste gevallen mist 

de integraliteit tussen een te voeren beleid, het vastgoed, een investeringsopgave ten gevolge van het 

strategisch voorraadbeleid en de daarbij behorende financiële impact. Geen van de modellen ontwikkelt een 

opgestelde strategische veranderingsopgave door rekening te houden met het vastgoed en de financiën zoals 

opgesteld in dit onderzoek. Hiervoor is er een nieuw beslissingsondersteunend model ontwikkeld, genaamd 

‘Corporatie Assistent bij Strategisch voorraadbeleid’. 

 

Model CAS 

Het model draagt bij aan deze sturing doormiddel van drie fasen: fase één, een portefeuilleanalyse en –

beoordeling; fase twee, de vorming van een veranderingsopgave aan de hand van de portefeuilleanalyse en 
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fase drie, de bijbehorende financiële doorrekening die onder andere fungeert als terugkoppeling voor een 

uiteindelijk investeringskeuze. 

Het model ondersteunt het optimaal gebruik van de financiële middelen doormiddel van sturing van de 

strategische veranderingsopgave aan de hand van de kwaliteit van het vastgoed. Hiervoor is het belangrijk dat 

allereerst de huidige portefeuille wordt geanalyseerd en beoordeeld op haar huidige kwaliteit.  

Dit gebeurt in fase één. Hier vind een beoordeling plaats aan de hand van 31 opgestelde besliscriteria uit drie 

genres (beleid, vastgoed en financiën) die worden onderverdeeld in acht categorieën: algemene informatie, 

marktperspectief, technische staat, grootte, huurprijs, verhuurbaarheid, toegankelijkheid en financiën. Deze 

categorieën inclusief hun bijbehorende criteria zijn opgesteld aan de hand van een analyse van voorgaande 

onderzoeken naar sturing op het strategisch voorraadbeleid bij corporaties.  

Elke verhuurbaarheid eenheid wordt in deze fase getoetst en gescoord aan de opgestelde criteria. De som van 

de criteria per categorie vormt de totaal score voor de betreffende categorie. Zo wordt in het model per 

categorie een beoordeling ontwikkeld en grafisch weergegeven aan de hand van een ‘stoplicht’ (figuur 1). 

Groen voor goed, Oranje voor matig en Rood voor relatief slecht ten opzichte van de rest van de portefeuille. 

Om het model aan te laten sluiten bij het beleid (missie en visie) van een betreffende corporatie, kan er een 

weging worden toegekend aan de criteria. Het totaal van acht stoplichten gecombineerd met de toegekende 

wegingen, per verhuurbare eenheid, resulteert in een medaille (figuur 1). Deze medailles typeren de totale 

beoordeelde kwaliteit van het vastgoed. Elke verhuurbare eenheid is hierdoor op dezelfde gestructureerde 

wijze beoordeeld. 

 

Figuur 1 Beoordeling van een verhuurbare eenheid 
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In fase twee worden de beoordelingen vertaald tot een advies voor de strategische veranderingsopgave van de 

corporatie. Een complex proces, dat veel aandacht vraagt. In het model is er een beslisboom gerealiseerd waar 

in vier stappen de medaille  en haar bijbehorende vastgoed een strategische veranderingsopgave krijgen 

toebedeeld (figuur 2). De keuzes in de beslisboom worden gemaakt met behulp van de medailles, resterende 

technische levensduur van het casco en de fundering van het vastgoed, de resterende exploitatieduur en de 

verhouding tussen een eventuele investering (ten behoeve van een duurzame renovatie) en de huidige 

bedrijfswaarde. 

 

Figuur 2 Beslisboom fase 2 

In de derde fase worden de gevolgen van een veranderingsopgave vertaald naar de financiële impact. Hierbij 

worden de keuzes niet alleen vertaald naar nieuwe kasstromen maar ook naar nieuwe bedrijfswaarden. De 

ontwikkeling van de bedrijfswaarde kan de investering in het juiste perspectief plaatsen. Het model biedt 

daarbij de mogelijkheid om drie scenario’s te vergelijken; het huidige basisscenario zonder aanpassingen, het 

adviesscenario afkomstig van het model en het scenario dat uiteindelijk wordt gekozen naar handmatige 

aanpassingen van het adviesscenario. Op deze manier wordt de impact van de strategische keuze inzichtelijk en 

kan er integraal op financiële continuïteit worden gestuurd. 

In dit onderzoek is het model veelvuldig teruggekoppeld, getoetst en bijgesteld met behulp van ‘Woonstichting 

Leystromen’ om het model in de praktijk te toetsen. Woonstichting Leystromen is een middelgrote corporatie 

in Nederland die momenteel veel aandacht besteedt aan de verbetering van haar strategisch voorraadbeleid. 

Het gerealiseerde model wordt gezien als bruikbaar en van toegevoegde waarde voor het te voeren beleid 

binnen de corporatie. Doordat het een generiek model is die invulling kan geven aan het beleid van 

verschillende corporaties, is het eveneens implementeerbaar in deze organisaties.  

 

Het model biedt de verantwoording en de onderbouwing voor de te maken keuzes en beslissingen binnen een 

corporatie. Het ondersteunt zo het beslissingsproces en de portefeuillemanager in zijn te verrichten taken. 
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Conclusie en aanbevelingen 

De wetenschappelijke achtergrond en de praktijk zijn bij elkaar gebracht in het nieuw ontwikkelde 

beslissingsondersteunend model. Het onderzoek vormt op die manier haar toegevoegde waarde voor het 

strategisch voorraadbeleid. Het model is getoetst en geëvalueerd in samenwerking met de corporatie 

Woonstichting Leystromen. Hieruit blijkt dat het model een bruikbare ondersteuning biedt om gestructureerd 

strategische keuzes te maken en daarmee de financiële middelen efficiënt in te zetten en de kwaliteit van de 

vastgoedvoorraad te behouden. Het ondersteunt een integraal te voeren beleid, waardoor het strategische 

voorraadbeleid bij corporaties geen inefficiënt proces meer hoeft te zijn, maar een dynamische ontwikkeling 

van terugkoppeling, analyse, evaluatie, uitvoering en sturing. 

 

De handgreep die het onderzoek biedt, kan op verschillende manieren verder worden uitgebreid en worden 

geoptimaliseerd. De meeste aanbevelingen komen voort uit een eerdere de afbakening van het onderzoek.   

 

Het onderzoek kan onder andere worden uitgebreid met: 

 De financiële sturing op de kapitaalmarkt, naast de onroerendgoedmarkt, door onder andere gebruik 

te maken van de sturing op financieringen en rentelasten;  

 Een uitbreiding van de beoordelingscriteria in de eerste fase van het model;  

 In fase twee van het model het proces tot een strategische veranderingsopgave worden uitgebreid. 

 

Het model kan onder andere worden geoptimaliseerd door: 

 Uitbereiding van de drie strategische veranderingsopgaven (in fase twee);  

 Koppeling van de veranderingsopgaven per verhuurbare eenheid en per complex;  

 De toevoeging van keuze van het investeringsmoment per veranderingsopgave van een verhuurbare 

eenheid in fase drie. 

Uiteindelijk biedt het onderzoek een gestructureerde houvast voor het te voeren beleid van corporaties en 

biedt het kansen voor verdere ontwikkeling en onderzoek. 
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Problem introduction 

Housing associations are developing; they are increasingly discussed in the contemporary media (2012). The 

current housing association policies are in discussion: 

 

 ‘Intern control by Dutch housing associations failed’. (Verwer in FD, August 1st 2012)  

 ‘Banks are retreating from the housing association sector’. (Nu.nl, June 12st 2012) 

 ‘Housing association director has to hand in his limousine’. (Boon in FD, August 11st 2012) 

 

After the ‘privatisering’ of the sector, in the nineties of the last decade, housing associations were allocated 

with a lot of additional tasks and a growing responsibility. For a lot of housing associations it is hard to keep up; 

so the need of support is growing.  This support consist of knowledge and structure to secure steering on real 

estate properties and finance, to insure the continuation of a housing association. It is important that all 

organizational layers work integrally together, to create efficiency, to implement strategy development  and 

operational tasks, so it will fit different aggregation levels and to keep with future developments. 

 

This research is supporting by developing a decision support model who contributes to integrality and steering 

between different organization layers, whereby the conversion of ambitions to specific and realistic investments 

no longer runs arduously and without a mismatch between the strategies and the implementation. 

 

The housing association 

Housing associations are dual organizations; they provide social housing and financial continuity of their 

organizations. This dual character remains a complex phenomenon, some housing association still don’t know 

exactly how to cope with this situation. The last few years, the increase of operational tasks caused a lack of 

overview and visibility. So housing association need to return to the management of the real estate portfolio 

and their tenants, by taking into account both the financial as the social performances. This is their core 

business, their original function. They become a professional manager of social real estate who steers on 

continuity by her real estate and finance. 

 

Portfolio management including ‘strategisch voorraadbeleid’ 

Portfolio management will converse the needs, requirements and a policy into specific goals for their real 

estate and their organization. It constitutes an integral continuous process of analysis, evaluation, 

implementation and control, where the real estate acts as one of the ways to create directly financial assets 

and to accommodates their target groups. This is called steering on ‘strategisch voorraadbeleid’. A ‘strategische 

veranderingsopgave’ will follow, which contains of three different strategies for a property: continuation by the 

current maintenance and refurbishment policy; sustainable renovation or determination of the stock size by 

demolition or selling. This conversion from needs, requirements and a policy into specific policy tasks is still 

running arduously. The main reason is a lack on structure and integrality; an established policy is checked and 

revised over and over again, without straight structure and integral communication between the organizational 

layers.  

Housing associations needs structure, whereby steering should be based on the real estate quality and not on 

an administration schedule which causes inefficient investments. Hereby, the financial assets will be used 

optimal and the investments will actually contribute to the real estate quality and their comfortable living for 

their tenants. 
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Steering on finance 

Besides this steering on real estate it is important to steer on financial continuity. The last few years the 

importance of financial assets is growing. Dutch housing associations invest their financial assets (including 

profit) in the organization and/or on behalf of social purposes. A profit distribution to shareholders is legally 

impossible. Therefore it is desirable to gain insight in financial assets, to make the right strategic choices on 

behalf of the organization. A lack of right steering and control on these assets will cause non-strategic and 

unstructured investments. Which lead to financial problems and to incomplete use of their assets. In this 

research, the steering on finance by housing associations is based on a separation in two different markets: the 

real estate market and the capital market. This research will only contain steering by the real estate market, 

because of the focus of this study on physical real estate and not on financing. Steering on financial continuity 

of the organization by using the real estate market consists of steering on cash flows, steering on value 

development and steering on returns. In this way, structured and well considered choices can be made. By 

investing on behalf of the quality of the real estate, the financial assets will be optimally used and will be 

spread over the years without having one big investment every x year. It will improve and stabilize the financial 

position (including the liquidity) of the organization. 

The housing association policy should be focus on continuity in tough economic times. The continuity of the 

organization will be supported by an actual stable financial situation. Also the quality of the portfolio can 

contribute to the continuity, because quality can realize reliability and guarantees. Therefore it is important to 

steer on an stable financial situation in combination with a high quality portfolio. Structured and well 

considered choices has to be made, so only those adjustments and investments will be made that are actually 

needed to ensure the quality and continuity of the organization. Hereby, it is important that the choices are 

based on the actual condition, quality of the real estate and the financial situation of the organization. 

 

Exploring the previously developed models 

It is important to create efficiency and regularity in the ‘strategisch voorraadbeleid’ process. Here, a model-

based steering on structure can support, so that each object will be tested equally.  The previously developed 

models didn’t provide an overall solution, yet. Most of the time, there is a lack of integrality between 

organizations policy, the real estate, the investments on behalf of the ‘strategisch voorraadbeleid’ and the 

associated financial impact. None of the models develops a ‘strategische veranderingsopgave’ by taking into 

account the actually real estate and finance as compiled in this research. Therefore, there is developed a new 

decision support model for this kind of steering; called ‘Corporatie Assistent bij Strategisch voorraadbeleid’. 

 

Model CAS 

The model contribute to the steering in three phases: phase one, an analysis and evaluation of the housing 

portfolio; phase two, the formation of the ‘veranderingsopgave’ based on the portfolio analysis and phase 

three, the calculation of the associated financial impact. The model supports an optimal use of financial assets 

by steering on portfolio quality.  

Firstly, it is important to analysis the current portfolio, to begin with a structured starting point based on the 

current quality. 

This will occur in first phase. Here the object will be evaluated base on 31 criteria becoming of three genres 

(housing association policies, real estate and finance), who are dived over eight categories: general 

information, market perspectives, technical condition, size, price, lettability, accessibility and finances. These 

categories and their associated criteria, were compiled based on analysis of previous studies about steering on 

‘strategisch voorraadbeleid’ for Dutch housing associations.  



 

 

Pagina | 15  
 

 

 

Each object is been assessed on each category.  The sum of all scored criteria creates the total score of an 

category, who is graphically displayed by a traffic light ‘stoplicht’ per category. Green means good, orange 

means average and red means relatively bad compared to other object in the portfolio. For an optimal 

implementation of an unique policy, it is possible to assign a weighting on each category.  The total of eight 

light (each category gives one light) combined with the weightings, results in a medal (figure 3). These medals 

characterize the total assessed quality of the real estate. In this way, each object is assessed in the same 

structured way.  

 

 

Figure 3 Rating process phase 1 

In phase two, each object-rating will be converted into an advice for the ‘strategische veranderingsopgave’ of a 

housing association. The model uses four steps to provide a ‘strategische veranderingsopgave’ based on the 

medals, the remaining technical life of the real estate body and foundation, the remaining economical lifetime 

(operational period) of the real estate and the proportion between a potential investment (as a result of a 

potential renovation) and the current ‘bedrijfswaarde’ (figure 4). 
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Figure 4 Process phase 2 

In phase three, the financial effects of the ‘veranderingsopgave’ will be calculated. Either the new cash flows as 

the new ‘bedrijfswaarden’ will here be determined. The development of the ‘bedrijfswaarde’ creates a proper 

perspective for a possible investment. In the model three scenarios can be compared: the current basic 

scenario without modifications, the recommended scenario developed by the model and the scenario made 

after some manual adjustments to the recommended scenario. In this way, transparent choices can be made 

on behalf of the integral steering on financial continuity. 

In this research, the model is frequently checked, verified, tested and adjusted by using ‘Woonstichting 

Leystromen’ to test it on current practices. Woonstichting Leystromen is a medium sized Dutch housing 

association, who pays a lot of attention to the improvement of her ‘strategisch voorraadbeleid’. The actual 

developed model is seen as useful and of value for the policy of this housing association. Because it is a generic 

model, who can interpret policies of various housings associations, it is also implementable for other housing 

associations operating in the sector. 

It supports and justified the decision-process and the portfolio manager in his daily tasks. 

 

Conclusions and recommendations 

The academic context and the practice were implemented in a new developed decision support model. In this 

way, the research provides an added value to the ‘strategisch voorraadbeleid’ of housing associations. The 

model is tested and analysed in cooperation with housing association ‘Woonstichting Leystromen’. Which 

shows that the model provides a useful support to make structured strategic choices, by optimal using of the 

financial assets and by maintaining the quality of real estate portfolio. It is supporting an integral policy, which 

provide a dynamic development of continuous feedback, analysis, evaluation, implementation and control, 

instead of the tedious process that it used tot be. 
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Still, there are some recommendations who can further extend and optimize this research.  

 For example, the research can extended by: 

 Including financial steering on ‘the capital market’ (instead of only financial steering on the real estate 

market) by using financials and interests; 

 Extension of the evaluation criteria in phase one of the model; 

 Specification of the process from a medal to the ‘strategische veranderingsopgave’, in phase two. 

For example, the model can optimized with: 

 Expansion of the three ‘strategische veranderingsopgaven’ in phase two; 

 Connecting of the ‘veranderingsopgaven’ of object with those of complexes; 

 Addition of choosing the investment period in phase three. 

Altogether, the research provides a structured guidance for the policy of a housing association and offers 

several opportunities for further development and research. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

 

1.1 Aanleiding 

De corporatiesector is momenteel hevig in ontwikkeling, er is veel onrust. De afgelopen tijd komt de sector 

veelvuldig negatief in het nieuws.  

 

 

‘Intern toezicht corporaties mislukt’. (Verwer in het FD, 1 augustus 2012) 

‘Banken trekken zich terug uit corporatiesector’. (Nu.nl, 12 juni 2012) 

‘Bestuurder woningcorporatie moet zijn limousine inleveren’. (Boon in het FD, 11 augustus 2012) 

 ‘Al het vastgoed van Vestia nu bij WSW in onderpand’. (Verbraecken in het FD, 23 augustus 2012)  

‘Aanpak scheefhuur gaat mislopen’. (Koot in het FD, 2 augustus 2012) 

‘Borging van corporatieleningen: zes actuele vragen en antwoorden’. (Aedes, 14 Augustus 2012) 

 

 

Corporaties worden onder de loep genomen. Een corporatie wordt geacht juist nu in kennis te groeien. Na de 

privatisering van de corporatiesector in de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er de afgelopen jaren veel taken 

voor corporaties bijgekomen. Niet elke corporatie kan mee met deze ontwikkeling; o.a. de groeiende 

verantwoordelijkheid voor portefeuillemanagement vergaat moeizaam. Door de economisch zware tijden is 

het belang van een gedegen te voeren beleid gegroeid. Corporaties dienen terug te gaan naar hun kern, zoals 

opgenomen in het Rutte-2, het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen (PropertyNL, 2012). 

Bij corporaties bestaat hierdoor de vraag naar kennis, grondig onderzoek en advies voor hun organisatie. De 

sector heeft hierdoor behoefte aan sturing op haar financiële situatie en haar vastgoed. Dit onderzoek vormt 

een bijdrage aan de optimalisatie van het strategisch voorraadbeleid bij corporaties.  

Ter verheldering van de gebruikte begrippen in dit onderzoek is er een register opgesteld. 

1.2 Probleem beschrijving corporaties 

Menig corporatie vindt het lastig  de vertaalslag te maken van het beleid naar initiatieven op 

wijkniveau/complexniveau, en omgekeerd. Er mist integraliteit in de organisatie: er ontbreekt een 

gestructureerd beleid waarin de tweeledige taak van corporaties (zowel sociaal-maatschappelijk als financieel) 

optimaal tot haar recht komt. Een corporatie is naast ‘drager’ van de woondienst (sociaal-maatschappelijk) ook 

‘houder’ van het kapitaal (financieel) (Van Os, 2007). De grip op een groot deel van de organisatie ontbreekt 

(Middendorp, 2010). 

 

Momenteel overheerst veelal de zelfstandigheid van projectmanagers en mist er structuur in aansturing op 

portefeuilleniveau.(Nieboer, 2009) Er bestaat een slechte wisselwerking (moeizame koppeling) tussen de 

organisatielagen. Er dient een integraal proces te worden ontwikkeld; een koppeling tussen strategisch- en 

tactisch/operationeel niveau (figuur 5). Dit is een ingewikkeld proces, doordat het te voeren beleid tussen 

corporaties aanzienlijk verschilt. Het enige dat ze direct gemeen hebben is dat ze in ieder geval een minimale 

prestatie moeten leveren aan de zes prestatievelden van het BBSH (hoofdstuk twee).  
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Figuur 5 Koppeling organisatielagen 

Ondanks de verschillen dient elke corporatie haar financiën te continueren om ook in de toekomst haar 

doelstellingen te kunnen realiseren (PwC, 2011). Echter de grenzen van een gezonde financiële situatie bij 

corporaties zijn bereikt; dit komt door tegenvallende verkoop, stijgende onrendabele toppen van investeringen 

en stijgende bedrijfslasten (Middendorp, 2010). De financiële sturing bij corporaties moet onder de loep 

worden genomen. 

 

“De financiële sturing kan enkel worden gebaseerd op de kasstromen omdat deze niet 

kunnen worden beïnvloed door boekhoudkundige keuzes en daardoor een stabiele basis 

vormen voor sturing. Bij adequate financiële sturing wordt de sturing op kasstromen 

gekoppeld aan resultaat- en rendementsdoelstellingen, waardeontwikkeling van het 

bezit en vermogensontwikkeling op basis van actuele waarde.”(PwC, 2011)  

Er is nog veel onwetendheid over de kasstromen ten gevolge van toekomstige investeringen. Echter ze hebben 

grote gevolgen voor het rendement, het vermogen en de waarde van het vastgoed. Het is daarom belangrijk 

om hier op in te spelen. Zo draagt spreiding van de investeringen, al positief bij aan de financiële continuïteit. 

 

Een terugkomende beleidspijler waar tegenwoordig niemand meer om heen kan is ‘verduurzaming’. 

Duurzaamheid staat al bij veel bedrijven hoog op de kaart. Daarnaast is de volledige corporatiesector 

overeengekomen om de komende jaren meer aandacht te besteden aan de verduurzaming van de totale 

portefeuille. Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer er tegenwoordig gerenoveerd wordt, dit over het 

algemeen niet meer zonder duurzaamheidsgedachte kan worden gerealiseerd. Elke corporatie dient daarom in 

de toekomst te sturen op verduurzaming van de woningportefeuille.  
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Er dient een integraal strategisch voorraadbeleid te worden ontwikkeld dat zowel rekening houdt met 

vastgoedontwikkeling als de financiële gevolgen van een te voeren beleid. Hierbij is een constante 

terugkoppeling van groot belang.  

 

In dit onderzoek wordt hiervoor een beslissingsondersteunend model ontwikkeld dat een voorzet doet tot een 

wenselijke veranderingsopgave van een corporatie en daarbij inzicht geeft in de bijbehorende financiële 

gevolgen. Hierdoor kan er gestuurd worden op een (financieel) reële investeringsopgave.  

 

Hierbij is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Er mist integraliteit en sturing tussen de verschillende organisatielagen binnen het strategisch voorraadbeleid 

bij corporaties, waardoor de vertaling van de ambities in concrete en realistische investeringsopgaven 

moeizaam verloopt (gebrek aan doorrekeningen, spreiding en prioritering) met een mogelijk mismatch tussen 

strategie en uitvoering als gevolg. 

Daarnaast is de volgende doelstelling van het onderzoek geformuleerd: 

Het wetenschappelijke kennisniveau omtrent strategisch voorraadbeleid vergroten door middel van de 

ontwikkeling van een beslissingsondersteunend model dat bijdraagt aan de integraliteit en sturing rondom het 

strategisch voorraadbeleid bij woningcorporaties.  

Hierbij is het uiteindelijk doel; de realisatie van een dergelijk model dat dit vertaald in een praktische, reële 

strategische veranderingsopgave dat rekening houdt met zowel vastgoed technische kenmerken als de 

financiële gevolgen. 

Hierbij is de volgende onderzoeksvraag (hoofdvraag) ontwikkeld: 

Hoe kan een beslissingsondersteunend model, gebaseerd op portefeuilleanalyses en marktontwikkelingen ten 

behoeve van het vastgoed bij corporaties, betrouwbaar en adequaat bijdragen aan de bepaling van een reële 

(financiële) strategische veranderingsopgave van corporaties, door een koppeling tussen strategisch en 

operationeel-tactisch niveau en omgekeerd? 

 

Bij deze onderzoeksvraag worden de volgende deelvragen onderzocht: 

 

1) Wat zijn de kenmerken van woningcorporaties in Nederland (met betrekking tot de woningcorporatie, 

corporatiesector in cijfers, historische ontwikkeling, typen en wet- en regelgeving)? (Hoofdstuk 2) 

2) Wat wordt er verstaan onder ‘portefeuillemanagement’ bij woningcorporaties in Nederland? 

(Hoofdstuk 3) 

3) Wat betekent ‘vastgoedsturing binnen strategisch voorraadbeleid’ bij woningcorporaties?  

(Hoofdstuk 3) 

4) Wat betekent ‘financiële sturing bij het strategisch voorraadbeleid’ bij woningcorporaties? 

(Hoofdstuk 4) 

5) Welke theoretische en softwarematige modellen rondom strategisch voorraadbeleid bij 

woningcorporaties zijn reeds ontwikkeld? (Hoofdstuk 5) 
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6) Hoe kan een theoretische sturing op strategisch voorraadbeleid bij woningcorporaties worden vertaalt 

tot een generiek beslissingsondersteunend model? (Hoofdstuk 6) 

7) Hoe zou een ontwikkeld beslissingsondersteunend model kunnen worden ingepast en geoptimaliseerd 

in het strategisch voorraadbeleid in de corporatiesector? (Hoofdstuk 7) 

1.3 De maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie bestaat uit de toepasbaarheid van ‘Model CAS’ ter ondersteuning van het 

strategisch voorraadbeleid bij corporaties. Het ‘Model CAS’, dat het resultaat is van dit onderzoek, kan voor 

een portefeuillemanager een beslissingsondersteunende werking bieden. Door middel van het model worden 

de organisatielagen gekoppeld en de financiën integraal meegenomen. Op elk niveau kan er hierdoor inzicht 

worden verkregen in een volledig strategisch voorraadbeleid en kan er optimaal gestuurd worden op het 

vastgoed van een organisatie. Het onderzoek kan hierdoor worden ingezet voor zowel corporaties die 

simplistisch als een uitgebreid strategisch voorraadbeleid hanteren. De integraliteit en het inzicht in de 

financiële gevolgen zorgen ervoor dat het voor veel corporaties interessant is. 

 

De wetenschappelijke relevantie wordt gerealiseerd door het onderscheidende karakter van ‘Model CAS’ en 

de insteek van het onderzoek. Het onderscheidende karakter van ‘Model CAS’ wordt uitgebreid behandeld in 

hoofdstuk vijf en zes. De onderscheidende insteek van het onderzoek bestaat uit de integraliteit van alle drie 

de organisatielagen in combinatie met de financiële doorrekening en bepaling van de investeringsruimte van 

een corporatie. De reeds gerealiseerde onderzoeken hebben voornamelijk betrekking op de ‘werking’ van een 

strategisch voorraadproces en/of de ‘financiële doorrekening’ ervan.  Er zijn weinig tot geen onderzoeken die 

de integraliteit en impact tussen de organisatielagen behandelen.  

1.4 Onderzoeksopzet 

Door middel van de onderzoeksopzet wordt er structuur aangebracht in het onderzoek. De onderdelen worden 

chronologisch uiteengezet en de onderlinge relaties worden hiermee gevisualiseerd. In figuur 6 wordt de 

onderzoekopzet weergegeven. De onderzoekopzet bestaat uit de omschrijving van het probleem waarna 

achtereenvolgend een theoretisch- en praktisch onderdeel behandeld worden. Het theoretische deel zorgt 

voor de wetenschappelijke achtergrond en kaders ter input van de modelontwikkeling. Het praktische deel 

realiseert in verschillende fasen het ‘Model CAS’. Het model wordt daarna uitvoerig nabesproken met de 

testcase organisatie ‘Woonstichting Leystromen’. Uiteindelijk worden er conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan ter bevordering van het model en het strategische voorraadbeleid met behulp van 

‘Model CAS’ binnen corporaties in Nederland. 
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 Figuur 6 Onderzoeksopzet 
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1.5 Onderzoek afbakening 

 

De corporatiesector is veelbesproken; reeds uitgevoerde onderzoeken hebben een gedetailleerd beeld 

gecreëerd van de sector en een corporatie als organisatie. Het is daardoor, voor een nieuw onderzoek rondom 

corporaties, van belang om te verdiepen in een specialistisch onderdeel van deze organisaties. De juiste 

afbakening is hier belangrijk. Dan kan er een onderzoek worden gedaan dat van toegevoegde waarde is voor de 

sector en de wetenschap. Daarnaast is een juiste afbakening van belang om je als onderzoeker volledig te 

kunnen richten op een bepaald onderdeel in een relatief kort tijdbestek.  

 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de focus te leggen op de sturing binnen strategisch voorraadbeleid 

waarbij de combinatie tussen vastgoed en financiën centraal staat. Doormiddel van het onderzoek wordt er 

een afweging gemaakt voor het te voeren beleid; gebaseerd op vastgoed technische kenmerken en mogelijke 

financiële ontwikkelingen. Hierbij dient verduurzaming altijd te worden meegenomen in een nieuw te 

ontwikkelen beleid. 

Daarnaast worden ontwikkelingen in de markt (woon- en trendonderzoek), financieringen en demografie als 

gegeven input beschouwd. In het onderzoek worden geen uitspraken gedaan over bijvoorbeeld de optimale 

analyse van demografische ontwikkelingen of over de keuze van de juiste financieringsconstructies. 

 

Indien er in een onderdeel specifieke afbakeningen worden gemaakt, worden deze verantwoord in de 

desbetreffende paragraaf. De afbakening zorgt ervoor dat het onderzoek overzichtelijk blijft en er een 

betrouwbaar en nauwkeurig resultaat wordt gerealiseerd. 

1.6 Brink Groep 

Brink Groep is een bedrijf dat actief is binnen de bouw-, huisvesting- en vastgoedmarkt. Ze adviseren bij 

complexe projecten en leveren specialistische softwaretools om plannen te beheersen. Het onderzoek is 

uitgevoerd bij de afdeling ‘Vastgoed en huisvesting’. Hier zit veel kennis op het gebied van onder andere 

portefeuillesturing, portefeuilleanalyses, strategisch voorraadbeleid en risicosturing bij zowel corporaties als 

gemeenten, overige overheidsinstanties, zorginstellingen en commerciële partijen. Waardoor Brink Groep  veel 

kennis heeft van de praktijk en de wensen van de markt. Hierdoor krijgt het onderzoek niet alleen sturing uit 

verschillende markten maar ontstaat er naast een wetenschappelijk-, ook een maatschappelijk relevant 

resultaat. Brink Groep heeft zorggedragen voor twee actieve begeleiders en voor toegang tot vele andere 

specialisten uit het vakgebied, zowel uit hun eigen organisatie als van andere partijen. 
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1.7 Leeswijzer 

In de leeswijzer wordt kort de inhoud van deze scriptie behandeld. 

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van dit onderzoek geformuleerd. Hierin komen de aanleiding, 

probleembeschrijving (inclusief probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag, deelvragen), maatschappelijke- en 

wetenschappelijk relevantie, onderzoeksopzet, onderzoek afbakening, Brink Groep, begripsbeschrijving en 

uiteindelijk de leeswijzer aan bod. 

In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van de woningcorporatiesector uiteengezet. Hierin wordt begonnen met 

de ‘woningcorporatie’.  

Daarna worden achtereenvolgens de sector besproken aan de hand van cijfermateriaal, de geschiedenis van de 

sector, de verschillende typen corporaties en de huidige wet- en regelgeving zowel landelijk als Europees. 

Hoofdstuk 3 gaat in op het portefeuillemanagement bij corporaties, waarbij de nadruk ligt op vastgoedsturing 

binnen het strategisch voorraadbeleid. Dit hoofdstuk vormt een belangrijke pijler voor het te realiseren model. 

Het beschrijft de manier waarop strategisch voorraadbeleid zou moeten worden doorlopen in deze sector. 

In hoofdstuk 4 wordt de basis voor de andere belangrijke pijler geformuleerd, namelijk de financiën binnen 

woningcorporaties. In dit hoofdstuk wordt het sturen op financiën uitgebreid behandeld. 

In hoofdstuk 5 wordt de verkenning van de reeds ontwikkelde modellen rondom strategisch voorraadbeleid bij 

corporaties behandeld. Hierin worden er verschillende soorten modellen geanalyseerd en getoetst die 

resulteren in de input voor het nieuw te ontwikkelen beslissingsondersteunend model.  

In hoofdstuk 6 wordt uiteindelijk het beslissingsondersteunend model, CAS,  gerealiseerd en besproken. Hierin 

komt aan bod wat er aan ten grondslag ligt en wat de werking van het model is. Daarnaast zullen beslissingen 

worden verantwoord en wordt het model gepresenteerd. 

Daarnaast wordt het model in hoofdstuk 6 getest in een real life case. Dit gebeurt aan de hand van de 

portefeuille van woningcorporatie ‘Woonstichting Leystromen’. Het voorlopige model kan worden verbeterd, 

waarna het definitieve model kan worden gerealiseerd. 

Afsluitend wordt in hoofdstuk 7 de conclusie gegeven van het onderzoek. Naast de conclusie zullen er in dit 

hoofdstuk een aantal aanbevelingen worden gedaan; voor de corporatiesector, voor optimalisatie van het 

model en voor verder wetenschappelijk onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader: ‘De Woningcorporatie’ 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een algemene benodigde basis over woningcorporaties gecreëerd. Voor het vervolg van 

het onderzoek is het van belang dat men een aantal gegevens, begrippen, gebeurtenissen en organisaties op 

voorhand leert kennen.  

Allereerst wordt er een algemene beschrijving gegeven over het bestaan van de woningcorporatie. Vervolgens 

behandelt paragraaf drie de corporatiesector aan de hand van een aantal kerncijfers. De sector heeft een 

uitgebreide geschiedenis, daarom beschrijft paragraaf vier bondig de historische ontwikkeling. Na de historie 

gaan we dieper in op de verschillen tussen corporaties onderling, in paragraaf vijf  ‘Typen corporaties’. Om het 

algemene beeld compleet te maken, wordt in paragraaf zes de huidige ‘wet- en regelgeving’ behandeld en 

wordt het hoofdstuk afgesloten met een conclusie in paragraaf zeven. 

2.2 De ‘Woningcorporatie’ 

 

“Een woningcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend werkzaam is 

op het gebied van volkshuisvesting, voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te 

voorzien (de doelgroep)”. (KEI Centrum, 2009) 

 

 

Woningcorporaties zijn unieke vastgoedmanagementorganisaties in de vastgoedsector. Ze hebben primair een 

sociaal maatschappelijke functie te vervullen in tegenstelling tot commerciële partijen die het maken van winst 

als primair doel beschouwen. Daarnaast maakt het ze uniek tegenover andere ‘maatschappelijke’ instellingen, 

doordat ze beschikken over eigen kapitaal dat ze nodig hebben om hun taken te verrichten. ( Van Os, 2009) 

 

Hun sociaal maatschappelijke functie strekt ver, een corporatie dient aan een aantal basis prestaties te voldoen 

maar neemt vaak een bredere taak op zich. Zo verzorgt een corporatie niet alleen huisvesting voor hun 

doelgroep maar dragen ze voornamelijk ook bij aan de kwaliteit van stad en land. De basis prestaties waaraan 

ze moeten voldoen zijn opgenomen in Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Een corporatie moet voldoen 

aan deze basisprestaties en daarnaast is er een koninklijk besluit nodig om officieel de term ‘Sociale 

verhuurder’ te verkrijgen (KEI Centrum, 2009). 

 

In de BBSH worden de prestatievelden als volgt beschreven (Aedes, 2012): 

 In stand houden van de kwaliteit (verduurzaming) van de woningvoorraad, 

 Verhuur van de woningen; huisvesting bieden voor de doelgroep, 

 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer, 

 Waarborgen van de financiële continuïteit, 

 Leefbaarheid verzorgen, waarborgen binnen het verzorgingsgebied, 

 Wonen en zorg combineren en optimaliseren. 
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Daarnaast bevinden er zich in de BBSH, regels over de verslaglegging en het toezicht op corporaties. Het 

toezicht op corporaties wordt steeds belangrijker geacht. De corporatiesector wordt meer en meer onder de 

loep genomen, mede door negatieve ontwikkelingen omtrent de financiële situaties van een aantal van deze 

organisaties. Het is daarom belangrijk dat een corporaties naast haar maatschappelijke taak, haar financiële en 

haar huisvesting taak erkend. Deze twee functies zijn onlosmakelijk  met elkaar verbonden. Beslissingen in de 

één hebben altijd consequenties op de ander. Een corporatie dient hiermee rekening te houden in zijn te 

voeren beleid. Een corporatie is  daarom voortdurend in strijd met zichzelf. Als vastgoedondernemer die zijn 

vastgoed wil verhuren en tegelijkertijd als een ondernemer die zoveel mogelijke maatschappelijk wil bij dragen 

aan de volkshuisvesting en haar omgeving.  Het beleid binnen een corporatie is complex en kan lastig eenduidig 

worden ingevuld.  

 

Eén van de basisonderdelen die ten grondslag ligt aan dit te voeren beleid is de ‘te faciliteren  doelgroep’. Een 

maatschappelijke instelling dient te handelen in het belang van de doelgroep en dient daarbij zijn eigen 

voortbestaan te continueren. In Nederland wordt deze doelgroep primair gedefinieerd als  huishoudens met 

een inkomen tot  €34.000, groepen  met specifieke woonbehoeften of speciale woonproblemen zoals ouderen, 

gehandicapten, studenten, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, ex-psychiatrische patiënten, 

statushouders en anderen met specifieke woonbehoeften. Het is echter ook mogelijk dat corporaties nog 

andere doelgroepen huisvesten echter dan niet vanuit de sociaal maatschappelijke taak van een corporatie. Dit 

zijn dan commerciële diensten die zijn bedoeld om financiële middelen te generen voor andere 

maatschappelijke taken. 

2.3 Corporatiesector in cijfers 

De organisatie die over veel data van corporaties beschikt is het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Dit is de 

(financieel) toezichthouder voor woningcorporaties. Zij hebben de missie om het inzicht en het vertrouwen in 

de sector te verschaffen door onafhankelijk toezicht. Hierbij maken ze gebruik van de volgende drie 

doelstellingen (CFV, 2012): 

 

 Het uitoefenen van het financiële toezicht op de kwaliteit van het door corporaties gevoerde beheer 

van het maatschappelijk vermogen. 

 Het toekennen van subsidies ter bevordering van de financiële continuïteit van individuele corporaties 

dan wel ter bevordering van politiek-maatschappelijk gewenste investeringen. 

 Het verstrekken van informatie die het Fonds heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de 

toezichttaak. 

 

Vanuit deze laatste doelstelling wordt er elk jaar een rapport van elke corporatie gepresenteerd, het zogeheten 

Corporatie In Perspectief (CIP), die de transparantie van de sector moet vergroten. Hierin is te zien hoe de 

volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie zich verhouden tot die van collega corporaties. 

Deze rapporten van het CFV zijn gebaseerd op aangeleverde gegevens vanuit de corporaties zelf, verstrekt ten 

behoeve van de toezichtstaak van het CFV. 
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Corporaties 

Volgens het CFV waren er in verslagjaar 2010, 418 woningcorporaties die te samen een woningaanbod hadden 

van 2,4 miljoen woningen dat neer komt op 31,5% van totale woningbezit in heel Nederland in 2010 (figuur 7). 

In vergelijking met de jaren ervoor is het aantal woningcorporaties fors gedaald. Zo waren er in 1998, 751 

corporaties en in 1985 zelfs 1152. Deze daling heeft alles te maken met de vele fusies de afgelopen decennia. 

Hierdoor bleef het woningaanbod nagenoeg gelijk maar daalde het aantal corporaties flink. Er zijn veel fusies 

geweest  omdat corporaties niet meer mee konden komen met alle (markt)ontwikkelingen en alleen via een 

fusies het hoofd boven water konden houden. 

 
Figuur 7 Ontwikkeling van het aantal woningcorporaties en percentage woningaandeel bewerking CFV, 2011 

 

 

Nederland versus buitenland 

In vergelijking met het buitenland is de procentuele omvang van de sociale huursector in Nederland groot. In 

vergelijking met andere West-Europese landen is het procentuele aandeel van de sociale sector binnen de 

Nederlandse woningsector (35%) bijna twee keer zo groot; Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Frankrijk 

en Finland tussen 17% en 21%. Daarnaast is er in andere landen een stuk minder betrokkenheid van de 

overheid binnen de sociale huursector. De Nederlandse sociale huursector is daardoor vrij uniek in zijn beleid 

en omvang. 

 

Woningen 

Gemiddeld had een corporatie in 2010 zo’n 5800 woningen. Er zit veel verschil in omvang tussen corporaties; 

zo heeft de ene corporatie circa 1.000 eenheden in bezit en de andere corporatie ruim 70.000 eenheden in 

bezit.  Het is daarom belangrijk om bij een eventuele analyse, te bekijken of corporaties qua profiel en omvang 

te vergelijken zijn. In de loop van de tijd zijn steeds minder corporaties ontstaan met steeds meer bezit, figuur 

8.  
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Figuur 8 Verloop aantal woningen per corporatie CFV, 2010 

Bouwopgave 

De bouwopgave in de corporatiesector is van groot belang voor totale bouwsector in Nederland. Zo werden er 

in 2010 ruim 36.500 nieuwe wooneenheden gebouwd. Dit is een relatief grote bouwopgave, aangezien het 

57,4% beslaat van de totale nieuwbouw productie in 2010 in Nederland. Dit terwijl de corporatiesector slechts 

1/3 van de bestaande voorraad bezit. Om deze bouwopgave in perspectief te plaatsen met de overige mutaties 

in 2010: er zijn circa 15.100 eenheden verkocht en 13.100 eenheden gesloopt (figuur 9).  

 

 
Figuur 9 Nieuwbouwproductie en bouwopgave in Nederland bewerking CFV, 2011 

 

Woningvoorraad 

Om wat meer in detail te treden is het belangrijk om de samenstelling van de woningvoorraad van corporaties 

te analyseren. Het grootste deel van de woningvoorraad, in 2010, zijn naoorlogse woningen (ca. 91%) welke 

voor het grootste deel bestaan uit woningen uit de jaren 70 en 80. De woningen bevinden zich in vier 

huurklassen: ‘goedkope woningen (tot €357,37); betaalbare woningen (€357,37 tot €548,18); dure woningen < 

huurtoeslaggrens (€548,18 tot €664,66) en dure woningen > huurtoeslaggrens (vanaf €664,66)’. Het aandeel 

per huurklasse ligt respectievelijk op 23,2%; 67,2%; 7,2% en 2,4% landelijk in 2010. Het zijn voornamelijk 

eengezinswoningen met een kleiner aandeel meergezinswoningen tot en met 4 woonlagen en hoogbouw. 
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Figuur 10 Samenstelling woningvoorraad op bouwperiode en woningtype bewerking van CFV, 2012 

 Naast het bouwjaar en de huurklassen zijn er nog tal van andere eigenschappen waarop de samenstelling kan 

worden vergeleken. Een andere relevante factor is het energielabel van de woning. Het overgrote deel van de 

Nederlandse woningbouw heeft momenteel nog in een C of D label (figuur 11). De ambitie is om dit echter 

binnen aanzienlijke tijd de energieprestatie van de woning met twee labels te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste factoren om een algemene 

indruk van de woningvoorraad van 

woningcorporaties te verkrijgen zijn in deze paragraaf gegeven. In het vervolg van dit onderzoek zullen er 

meerdere kernmerken worden aangehaald en toegelicht. 

 

2.4 Historische ontwikkeling van corporatiesector 

Deze paragraaf is opgesteld aan de hand van verwerking en implementatie 

van de volgende bronnen: Eskinasi, 2008; Smeets, 2010; Bieleman, 2010 

(overzicht is opgesteld in figuur 12). 

  

Op weg naar de ‘Woningwet’ 

Halverwege de negentiende eeuw zijn de eerste woningcorporaties opgericht, 1850. Dit begon met 

kleinschalige initiatieven voor wijkgerichte projecten. Langzaamaan werden deze initiatieven uitgebreid tot 

serieuze corporaties met circa 500 woningen en de bijbehorende sociaal maatschappelijke functie in het begin 

van de twintigste eeuw. 

 

Figuur 11 Nederlandse woningen en hun energielabels CBS, 2011 
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Van Woningwet (1901) tot 1914  

In 1901 werd de ‘Woningwet’ ingevoerd. Hierdoor was het voor corporaties mogelijk om staatssteun te 

ontvangen om daarmee volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren. In deze Woningwet werden de eerste 

bepalingen over woningkwaliteit, verbetering van huisvesting en financiële steun van de overheid voor private 

initiatieven vastgelegd. De sector ontwikkelde zich langzaam. De meeste ideeën werden door private sector 

geïnitieerd en betroffen over het algemeen projecten die in de nabije omgeving van deze corporatie lagen. Tot 

aan 1914 bestonden zo de corporaties voornamelijk op papier en was het aantal projecten mager. 

Van 1914 tot en met 1925 

Ondanks de WOI (1914-1918) kwam de woningbouwproductie door corporaties in 1914 verder op gang. Vanaf 

1914 tot en met midden jaren twintig (circa 1925) werd er behoorlijk gebouwd en werden er nieuwe projecten 

geïnitieerd.  

Van 1925 tot en met de WOII 

In de jaren 30 sloeg de wereldwijde crisis toe, 

die begon met ‘Zwarte donderdag’ op 24 

oktober 1929. Nieuwe projecten initiëren was 

niet meer vanzelfsprekend. Projecten kwamen 

in deze periode nauwelijks van de grond en de 

nieuwbouwproductie stortte in. De Tweede 

Wereld Oorlog verergerde de situatie 

doorverwoesting en verloedering. In deze 

periode was er weinig sprake van een nauwe 

samenwerking tussen de overheid en private 

partijen.  

Van ‘Wederopbouw’ tot en met de ‘sprong 

van de corporatiessector’ (1945-1969) 

Aan het einde van de Tweede Wereld Oorlog 

was het tijd om de handen uit de mouwen te 

steken. Er was een hoge woningnood. Er moest 

een grote productie opgang komen die het land 

weer zou opbouwen. Hierin zou de overheid en 

de gemeentelijke woonbedrijven een grote rol  

gaan spelen.  

 

Zij initieerden een groots bouwprogramma en overspoelden hiermee de corporatiesector met sociale 

woningbouw. Woningcorporaties werden volledig door de overheid gefinancierd met als gevolg een bulk aan 

regels voor corporaties. Corporaties bevonden zich alleen in de uitvoerende tak waarbij alle winsten moesten 

worden afgestaan aan de opdrachtgever: de overheid. Corporaties hadden voornamelijk een administratieve 

functie; het eenvoudige beheer van de sociale woningvoorraad. De overheid initieerde en bepaalde alles. De 

kwaliteit was duidelijk van ondergeschikt belang ten opzichte van de kwantiteit. De focus lag voornamelijk op 

hoe er in een zo kort mogelijk tijd zoveel mogelijk woningen konden worden gerealiseerd, zodat er aan de 

woningbehoefte kon worden voldaan.  

Figuur 12 Overzicht historie van de corporatiesector  

(Swagemakers, 2012) 
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De echte sprong voorwaarts voor de corporatiesector kwam vanaf 1968. Het bouwprimaat werd geïnitieerd in 

1969: de rol als zelfstandige corporatie kwam hierdoor pas echt van de grond. Corporaties mochten hun eigen 

sociale woningen ontwikkelen en exploiteren. De gedachte van ‘corporaties als opdrachtgever’ ontwikkelde 

zich steeds verder en zo ontstond er een belangrijke extra taak namelijk het ‘beheer van vermogen’, waar veel 

corporatie nog weinig van af wisten.  

 

Op weg naar kapitaalmarkt en het  ‘Waarborgfonds Sociale Woningbouw’ (1969-1993) 

Binnen het beleidskader werd de positie van corporaties versterkt. In 1975 werd het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting ingevoerd (BTIV), met drie belangrijke pijlers: zelfstandigheid van corporaties 

vergroten; de rechten en zeggenschap van huurders uitbreiden en de maatschappelijke doelstellingen van het 

volkshuisvestingsbeleid waarborgen. Het te voeren beleid bij corporaties werd zo vastgelegd, ingeperkt met 

regels en uitgebreid met toezicht om de sector te ontwikkelen en te beschermen tegen o.a. gemeenten. 

Corporaties hadden nu de mogelijkheid zich te ontwikkelen. 

Midden jaren 80 wilde de overheid de sector meer vrijheid geven. Ze zagen namelijk hun lasten stijgen en de 

sector groeien. Het idee groeide om corporaties hun eigen financiële risico’s op te laten vangen. Zo ontstond 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW  werd in 1983 opgericht door de Nationale 

Woningraad (NWR) en NCIV Koepel voor woningcorporaties (de voorlopers van Aedes*, branchevereniging van 

woningcorporaties). Het WSW was geen overheidsinstelling. Het fonds werd destijds opgericht omdat de 

overheid bezuinigingen op huursubsidie en woningverbetering doorvoerde. Corporaties moesten daardoor op 

een andere manier aan financieringen komen. Het WSW zorgde ervoor dat een corporatie geborgd kon lenen 

om de bestaande voorraad te onderhouden en/of te verbeteren. Dit betekent dat met een borging van het 

WSW een financiering bij een financiële instelling kon worden aangevraagd. Door deze borging werd er een 

aanzienlijk lagere rente gevraagd, waardoor er als het ware relatief goedkoop geleend kon worden. In het 

begin was deze borgstelling nog beperkt tot investeringen in de bestaande voorraad. In de loop van de jaren 

kwamen hier steeds meer onderdelen bij, waaronder de ontwikkeling van nieuwbouw waarvoor het WSW borg 

kon staan. Door de maatschappelijke insteek van het WSW probeerden ze een optimale financiering van 

vastgoed in de publieke sector mogelijk te maken en zijn ze de enige financiële organisatie in Nederland die 

deze sociaal maatschappelijke insteek heeft. Deze lage rentetarieven werden mogelijk gemaakt doordat ze 

garanties verstrekken aan financiers met behulp van landelijke en lokale overheden. De taak van het WSW is 

daardoor het beheersen van de financiële risico’s zodat ze deze garanties kunnen blijven uitgeven. Uiteindelijk 

verstrekte de overheid vanaf 1988 helemaal geen woningwetleningen meer. Corporaties moesten de 

kapitaalmarkt op om hun nieuwbouwprojecten te financieren. Met hulp van het WSW kwam deze financiering 

rond. De WSW garanties voor  ‘gesubsidieerde nieuwbouw’ bestonden pas vanaf 1989. In de loop van tijd zijn 

hier steeds meer garanties bij gekomen, zoals onder andere verzorgingstehuizen (1999), wijkgebouwen (2000) 

en bijvoorbeeld verpleeghuizen (2005). Tot op heden wordt dit uitstekend door het WSW gedaan en worden ze 

beoordeeld door onafhankelijke kredietbeoordelaars S&P en Moody’s met de triple A status, ofwel de hoogste 

beoordeling voor ‘zekerheid’.  (WSW, 2012)  
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Zo ontstond eind jaren 80, begin jaren 90 een kanteling van publieke corporaties naar zelfstandige organisaties 

en kwamen de corporaties meer aan de private kant van de markt te liggen met alle bijbehorende risico’s tot 

gevolg.  

 

*Aedes: Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties. Ze hebben 424 leden en geassocieerde 

leden. Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder corporaties als maatschappelijke 

ondernemingen hun werk kunnen doen. Ze geven voorlichting en informatie en initiëren onderzoek en 

productontwikkeling. Daarnaast is Aedes ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche 

waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen. Verder 

waakt Aedes over de financiële continuïteit  van de aangesloten corporaties. (Aedes, 2012) 

 

Op weg naar de BBSH, Bruteringswet en de professionalisering tot ontwikkelaar (1993-2000) 

In 1993 werden de voormalige verenigingen omgezet in stichtingen; ‘Woningcorporaties’. Hierdoor moesten 

corporaties zichzelf gaan sturen. Er kwam een privatisering van het bestuur van een corporatie. Corporaties 

werden echter niet geheel onafhankelijk, er bleef algemeen toezicht vanuit de Rijksoverheid en corporaties 

kregen een Raad van Toezicht toegewezen vanuit de gemeenten. Deze schakeling in regelgeving (van volledige 

voorschriften naar toezicht op afstand en verantwoording achteraf) werd opgenomen in het Besluit Beheer 

Sociale Huursector (opgesteld in 1993). De BBSH vermeld ‘de taken van’ en ‘het toezicht op’ de 

woningcorporaties.  

Vanaf 1995 werden corporaties officieel ook ‘financieel’ verzelfstandigd, dit werd vastgelegd in de 

‘Bruteringswet’ (informele aanduiding voor ‘Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting’ opgesteld 

in 1994). De subsidies van het Rijk werden afgeschaft, met als compensatie een bedrag (alle lopende 

subsidieregelingen min de schulden van een corporatie bij het Rijk) dat ineens werd verrekend. In totaal betrof 

dit circa 26,6 miljard gulden en werd dit afgelost tot het jaar 2000. Corporaties doen sindsdien aan 

vermogensbeheer en gaan de kapitaalmarkt op. Het worden marktgerichte dienstverleners.  

Deze bestuurlijke en financiële verzelfstandiging zorgde voor een differentiatie in de corporatiesector. 

Corporaties gingen zich van elkaar onderscheiden en namen zoveel mogelijk nevenfuncties op zich. Corporaties 

werden in deze jaren 90 echte ontwikkelaars. Ze initieerde, ontwikkelde en exploiteerde zelf projecten. De 

corporaties ontwikkelden zich hard. Het beleid binnen corporaties maakten een professionaliseringsslag  en 

werd steeds iets verder uitgebreid. Corporaties die niet konden meekomen of dachten meer te bereiken in 

samenwerking met anderen, fuseerden. Het aantal gefuseerde corporaties schoot omhoog. De kwaliteit van de 

corporaties ging omhoog. De ergste woningnood was voorbij en er werd inhoudelijk (kwalitatief) naar de 

vastgoedvoorraad gekeken. 

 

De eenentwintigste eeuw; van ontwikkelaar naar vastgoedmanagement en -sturing 

Er werd eind jaren 90 nog lastig invulling gegeven, door een aantal corporaties, aan het te doorlopen 

professionaliseringsproces; van een overheid gestuurde organisatie naar een zelf reddende organisatie met 

haar maatschappelijke taken. Daardoor werd er getracht dit proces te sturen; er kwam een uitbreiding van de 

BBSH en er werden extra afspraken tussen overheid (gemeenten) en corporaties gemaakt. In de loop van de 

jaren vonden corporaties steeds meer hun plek en gaven ze daarbij ook meer invulling aan hun 

financiële portefeuille (ze zorgden voor financiële continuïteit van hun organisatie).  
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Er werden steeds meer strategische aankopen en investeringen gedaan om middelen te generen waarmee ze 

hun sociaal maatschappelijk taken konden volbrengen. De rol van ontwikkelaar maakte langzaam plaats voor 

vastgoedbeheerder, -manager, -investeerder en -beleidsontwikkelaar.  

 

Financieel bood het WSW voor een groot deel de oplossing. Voor andere gewenste projecten moest men de de 

‘commerciële’ kapitaal markt op. Zo wordt er vanaf 2007 officieel een onderscheid gemaakt tussen Diensten 

voor Algemeen Economisch Belang (DAEB) met WSW borging en Diensten Niet voor Algemeen Economisch 

Belang (niet-DAEB). Alleen voor DAEB (activiteiten die door de overheid aan organisatie zijn opgedragen) mag 

staatssteun worden ontvangen. DAEB activiteiten worden geformuleerd als (bewerking van Finance Ideas, 

2012; Rijksoverheid, 2012): 

 Woningen met een kale huur van minder dan €664,66 (prijspeil 2012), waarvan minimaal 90% wordt 

toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen van minder dan €34.085 per jaar (prijspeil 

2012), 

 Maatschappelijk vastgoed dat is opgenomen in de gelimiteerde lijst uit de Europese beschikking, 

 Overige DAEB activiteiten zoals infrastructuur die verbonden is met de woning, investeringen in 

leefbaarheidsactiviteiten en bijvoorbeeld de aanpak van wijken en dorpen. 

De corporatiesector ontwikkelde zich zo in de eenentwintigste eeuw tot de rol van beheerder van haar 

portefeuille. De eenzijdige ontwikkelaars rol, opkomend in de jaren 90, vervaagde en men ging zich steeds 

meer bezig houden met het sturen en managen van hun woningvoorraad. Er was veel winst te behalen uit deze 

vastgoedsturing en het liet de sector verder professionaliseren. Corporaties gingen terug naar hun focus ‘het 

beheren van woningvoorraad’. Daarnaast werd verduurzaming een steeds belangrijk wordende pijler binnen 

het beleid. Er moest in de toekomst rekening worden gehouden met het milieu. 

Deze ontwikkelingen bleven ook na 2007 gaande. De afgelopen jaren heeft er een grote 

professionaliseringsslag plaatsgevonden, maar heeft er zich ook een negatief imago voor de sector ontwikkeld. 

Een aantal corporaties zijn de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak gekomen in verband met eventuele 

fraudeaffaires. Daarnaast is het algemene beeld dat de professionaliseringsslag nog vele malen groter kan 

en/of moet zijn om als sector te blijven groeien en te continueren. Vervolgens zijn er in 2012 een aantal 

corporaties in opspraak gekomen vanwege problemen met hun financiën. Verschillende corporaties zijn 

risicovolle financieringsconstructies (zogeheten ‘derivaten’; zie paragraaf 4.3) aangegaan om meer financiële 

middelen te generen voor de toekomst. Hierdoor wordt de corporatiessector momenteel (2012) grondig 

doorgelicht en bediscussieerd om een goede toekomst voor de sector te realiseren en het negatieve imago om 

te buigen tot een positieve. Strategievorming, transparantie en vastgoedsturing gaat daarom de komende tijd 

een belangrijke rol spelen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina | 40  
 

 

 

 

 

2.5 Typen corporaties 

 

Een corporatie is een complexe organisatie door haar combinatie van een zelfstandige commerciële functie en 

haar maatschappelijk sociale taak. Elke corporatie geeft hier zijn eigen invulling aan. Het is daardoor lastig om 

een indeling te maken waarin je alle corporaties kan typeren. Er is veel onderzoek gedaan naar een mogelijke 

verdeling van de corporatiesector, echter is er nog geen eenduidige oplossing gevonden. Bobbe en Reimerink 

(2006) hebben zo een onderverdeling gemaakt naar taakopvatting en de rendementsopvatting van een 

corporatie. Hiermee beschrijven ze vijf typen (Bobbe & Reimerink, 2006): 

 

 

 

Figuur 13 De Vijf archetypen (Bobbe & Reimerink, 2006) 

Echter een indeling van organisaties in vijf vaste categorieën is nooit allesomvattend, tussenvormen zullen er 

altijd bestaan. Deze onderverdeling heeft daardoor niet het gewenste resultaat. Een andere verdeling zou 

kunnen zijn a.d.h.v. de kerntaken uit de BBSH (Smeets, 2010). Hierdoor worden corporaties niet in vaste 

categorieën geplaatst, maar worden op een overzichtelijk manier de eigenschappen van een corporatie 

weergegeven. Corporaties moeten in hun focus voldoen aan de regelementen van de BBSH,  waarbij ze op alle 

zes de focusonderdelen in ieder geval een minimale inspanning verrichten. Het is daardoor wenselijk om juist 

op deze onderdelen corporaties te vergelijken en in te delen. Eén van de zes onderdelen is de afgelopen tijd 

veel in ontwikkeling; ‘kwaliteit van woningen’. Er worden steeds meer eisen gesteld waaraan het vastgoed zou 

moeten voldoen. Belangrijk hierbij is de verduurzaming. Alle woningen worden geacht de komende jaren 

steeds duurzamer en energiebesparender te worden. Wanneer een corporatie zich dan voornamelijk richt op 

de ‘kwaliteit van de woningen’ dan richt hij zich tegenwoordig automatisch ook op verduurzaming. Door de zes 

BBSH taken uit te zetten in een spindiagram kun je per corporatie aangeven waar hun focus ligt, zie ter 

illustratie figuur 14. Hierdoor kan in één oogopslag verschillende corporaties worden getypeerd en worden 

vergeleken. 

Nieuw beslissingsondersteunend model 
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Koppeling met een nieuw te ontwikkelen beslissingsondersteunend model: 

In een nieuw te ontwikkelen model dient men rekening te houden met alle vier de onderdelen van de theorie 

van Bobbe & Reimerink; financieel economisch rendement, maatschappelijk rendement, het vastgoed en de 

mensen. Wanneer een model rekening houdt met alle vier de factoren, zou er een situatie kunnen worden 

ontwikkeld zodat alle taken van een corporatie, worden behartigd. Een nieuw te ontwikkelen model kan 

daardoor schematisch in de kern van het figuur worden geplaatst (figuur 13).  

Schematisch kan er gesteld worden dat van de vijf archetypen, de emancipatiemachine er het meeste baat bij 

heeft, om met behulp van een dergelijk model inzicht te verkrijgen in financiële impact van een te voeren beleid, 

doordat die momenteel nog het minst stuurt op haar financiën.  

  

 

 

 

Figuur 14 Spindiagram 

In het voorbeeld zie je het verschil tussen corporatie A en B, de focus op ‘Kwaliteit van de woningen’, 

‘Bewoners betrekken’ en op het gebied van ‘Wonen & zorg’ verschillen substantieel van elkaar. Dit verschil in 

focus vormt ook het verschil in de bakermat van het te voeren beleid door de betreffende corporatie. Op deze 

manier kan er makkelijk gecommuniceerd worden over het te voeren beleid richting derden, andere 

organisatielagen en controlerende organisaties. Hierdoor zullen corporaties zich meer gaan richten op hun 

kerntaken, om een optimaal beleid te generen. 
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2.6 Wet- en regelgeving 

Corporaties werken zowel op het publieke- als op het commerciële vlak. Om dit in goede banen te leiden zijn er 

een aantal regels, kaders en wetten opgesteld. In deze paragraaf worden de belangrijkste onderdelen hiervan 

besproken. Er wordt een onderscheid gemaakt in de Nederlandse en Europese wetgeving.  

Deze paragraaf is opgesteld medio 2012 waardoor het mogelijk is dat er in de loop van tijd veranderingen 

opgetreden zijn, doordat de wet- en regelgeving omtrent corporaties  voortdurend in beweging is. Zo is in 

november 2012, de formatie Rutte-2 rond en volgt de nieuwe wetgeving snel. 

 

Nederlandse wetgeving: 

 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV, 2012) 

Het CFV is geen overheidsinstelling, echter het heeft als financieel toezichthouder op de corporatiesector, 

verscheidende taken en bevoegdheden. Voor de sector is het CFV een belangrijke partij, ze kunnen veel invloed 

uitoefenen op het te voeren beleid van een organisatie. De wet en regelgeving omtrent het CFV is vastgelegd in 

artikel 71 t/m 73 van de Woningwet. Hierin is vastgelegd wat er wordt verwacht van het fonds en wat haar 

beperking is, zo staan er regels in over het beschikbaar stellen van informatie, vastleggen van gegevens en over 

de toezichttaak van het CFV. Artikel 71a geeft kort de kerntaken van CFV weer: toekennen van subsidie en 

toezicht houden op de sector (zonder verlening van garanties, dit doet het WSW). In het kader van haar 

toezichttaak, dient het CFV een jaarlijkse vergelijking te maken van alle corporaties in Nederland.  

 

Hiervoor dient elke corporatie vijf stukken jaarlijks aan te leveren, zodat er een optimaal beeld kan worden 

gecreëerd van de totale sector en elke corporatie afzonderlijk.  

 

Deze jaarstukken bestaan uit: 

- Jaarrekening en jaarverslag, 

- Volkshuivestingsverslag, 

- dPi (de Prospectieve informatie), 

- dVi (de Verantwoordingsinformatie), 

- De voorgeschreven accountantsverklaring, -mededelingen en –rapportages 

 

Het CFV bepaalt zo of een corporatie te veel risico loopt en kans heeft om in de toekomst in de problemen te 

komen. Een dergelijke corporatie behoort dan eventueel tot de risicogroep en wordt onder extra toezicht 

geplaatst. Analyse van de financiële positie van corporaties is niet de enige toezichttaak van het CFV. Deze taak 

bestaat uit: rapportage over de financiële positie van individuele corporaties, rapportage van de gehele sector 

(landelijk plus eventuele differentiatie in gebiedsdelen), advisering over de financiële onderdelen van nieuwe 

toelatingen (toegelaten corporaties), fusies, statutenwijzigingen, investeringen in het buitenland en melding 

plichtige verkoop aan beleggers, advies over de financiële aspecten van een ministeriële aanwijzing en 

uiteindelijk de financiële beoordeling van nevenactiviteiten van een corporatie (CFV, 2012). 

 

Woningwet 

De wetgeving omtrent ‘bouwen en volkshuisvesting’. Een uitgebreide wet bestaande uit 153 wetsartikelen met 

kaders en regelgeving. De wet is uitgewerkt in twee algemene maatregelen van bestuur, namelijk Besluit 

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV) en Besluit beheer sociale huursector (BBSH).  
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Het ‘Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting’ stelt kaders en regels omtrent toezicht, beleidsregels, 

subsidies, sanering- en projectsteun. In het ‘Besluit Beheer Sociale Huursector’ worden de kaders en regels 

voor corporaties uitgewerkt en beschreven. Het BBSH bevat tevens de prestatievelden waarin de corporaties 

een minimale inspanning moeten leveren, met het oog op de officiële definitie van een woningcorporatie. Zo 

bevat artikel 70 van de woningwet de eisen waaraan een organisatie officieel moet voldoen om als corporatie 

aangemerkt te worden. De woningwet kan gezien worden als het kern-regelement van de corporatiesector, 

waarin eigenlijk alle wetten en regels omtrent volkshuisvesting zijn vastgelegd. 

 

Huurprijs en huurtoeslag 

De huurprijs van een corporatiewoning wordt opgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. De 

maximale kale huur(zonder servicekosten, gas, water of licht)  waarbij sprake is van een sociale huur woning is 

in 2012 €664,66; voor bewoners jonger dan 23jaar geldt een maximale kale huur van €366,37 per maand. De 

minimale kale huur van €215,50 geldt voor bewoners tot 65jaar en voor bewoners ouder dan 65 geldt een 

minimale kale huur van €213,68. De maximale kale huur is ook de maximale huurprijs waarvoor huurtoeslag 

kan worden aangevraagd bij bewoners met een leeftijd vanaf 23jaar en met een inkomen van €22.025 (indien 

alleenstaand), €29.900 (indien samenwonend), €20.675 (indien 65+ en alleenstaand) en €28.225  per jaar 

(indien 65+ en samenwonend). Voor bewoners jonger dan 23jaar geldt een hetzelfde inkomen van €22.025 

(indien alleen) en €29.900 per jaar (indien samenwonend). Huurtoeslag is een subsidie om er voor te zorgen 

dat iedereen betaalbaar kan wonen. Waarschijnlijk zullen corporaties vanaf 2014 hier zelf aan gaan moeten 

bijdragen. (Rijksoverheid, 2012) 

 

Nederlandse regelgeving: 

 

Toekomstige verplichte verkoop 

Het kabinet wil corporaties gaan verplichten om 75% van het woningen te koop aan te bieden tegen de 

marktprijs aan hun huurders (Rijksoverheid, 2012). Het kabinet verwacht (indien bewoners een koopwoning 

bewonen) dat de bewoners dan meer hart voor hun woning en woonomgeving zullen hebben waardoor de 

kwaliteit van wijken verbeterd. Daarnaast kan het financieel (voor corporaties) bijdragen aan het aflossen van 

eventueel hoge schuldenposten. Ten derde ontstaat hierdoor een groot aanbod goedkope koopwoningen, 

waar momenteel veel vraag naar is. 

Er is ook verzet tegen deze regeling. Corporaties zijn bang om hun grip kwijt te raken. Minder woningen 

betekent minder invloed op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de wijk. Ook een gesepareerd woningaanbod 

draagt daar aan niet bij. Daarnaast is men van mening dat deze verkoop ten koste gaat van de Nederlandse 

brede sociale huursector en ten koste gaat van het aanbod sociale huurwoningen. Aedes is van mening dat 

verkoop wel een goede maatregel is maar dat gedwongen verkoop negatief uitpakt, het refereert hier aan het 

‘Right to Buy’ in 1980 in Groot Brittannië dat averechts uitpakte (Woonbond, 2011). 

Er blijven altijd voor- en tegenstanders van een wetsvoorstel. Het is mogelijk dat de ene sector (goedkope 

koopsector) opbloeit ten koste van de andere (sociale huursector). Alleen de toekomst kan uitwijzen wat de 

invloed zal zijn op de sector. Voorlopig is het nog een wetsvoorstel en moet het nog worden goedgekeurd door 

de Tweede en de Eerste Kamer. 
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Toekomstige verduurzaming van de woningvoorraad 

Tegenwoordig speelt in elke sector duurzaamheid een rol. Duurzaamheid in vastgoed is relatief gemakkelijk 

concreet te vertalen; het verhogen van het energielabel van een woning kan al gezien worden als 

verduurzaming van het vastgoed. Daarnaast kan er ook verduurzaamd worden in de procesvoering, organisatie 

en bijvoorbeeld in uitvoering. Toch stellen veel corporaties hun duurzaamheidsgedachte op als de stijging van 

het energielabel (twee labels omhoog). Hoogstwaarschijnlijk ontwikkelt verduurzaming zich in de wet- en 

regelgeving de komende jaren verder tot een serieus prestatieveld voor corporaties. 

Momenteel bestaat er het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ (28 Juni 2012), tussen de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes, Woonbond en Vastgoed Belang
1
, waarin is overeengekomen 

tussen Aedes en Woonbond in 2020 een gemiddelde Energie Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te 

bereiken voor de totale huurwoningvoorraad van corporaties. Dit komt overeen met een energiebesparing van 

33% vanaf 2008 tot en met 2020. Hierdoor ondergaat de vastgoedvoorraad een grote verandering. 

Daarnaast zal het Vastgoed Belang* haar woningvoorraad verbeteren met als doel dat 80% of meer van de 

woningen een label C of hoger heeft in 2020. (Rijksoverheid, 2012) 

 

 

Duurzaamheidsgolf door corporatiesector 

 

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy komt naar voren dat een kwart van de corporaties aangeeft dat 

investeringen op het gebied van duurzaamheid zullen toenemen. 

Uit eerder onderzoek van USP onder corporatiemedewerkers bleek al dat duurzaamheid bij corporaties hoog op het 

prioriteitenlijstje staat. Niet alleen zeggen vrijwel alle corporaties (91%) zich actief bezig te houden met energiebesparingen 

en milieubewust bouwen, ook zal het budget voor deze activiteiten niet als eerste in aanmerking komen voor bezuinigingen 

en geeft een kwart van de corporaties zegt zelfs aan dat investeringen op dit gebied zullen toenemen.... 

 

Duurzaamgebouwd, 22 augustus 2012 

 

 

Het is het belangrijk om in nieuw te ontwikkelen modellen rekening te houden met deze 

duurzaamheidgedachte. Voor strategisch voorraadbeleid bij corporaties wordt dit onder andere vertaald naar 

duurzaam vastgoed. In dit onderzoek kan de duurzaamheidsgedachte voornamelijk worden vertaald naar een 

wenselijk energielabel voor de gehele portefeuille.  

 

Europese wetgeving: 

 

DAEB-wetgeving (Europese wetgeving) 

DAEB staat voor ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’; Diensten voor publiek belang die door 

ondernemingen  worden verricht en waar de overheid bepaalde eisen aan stelt. De DAEB wetgeving geeft de 

kaders omtrent de staatsteun bij deze activiteiten en de regels omtrent de uitvoering ervan (o.a. over de wijze 

van administreren van vastgoed met geborgde leningen). Deze wetgeving zorgt ervoor dat oneerlijke 

(Europese) concurrentie door de betrokkenheid van de overheid wordt voorkomen.  

 

                                                           
1
 Vastgoed Belang: Vereniging van particulieren beleggers in vastgoed.  
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Voor corporaties geldt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen sociale huurwoningen (huur: €0-€664,66)  

en woningen in de vrije sector (huur: >€664,66).  De sociale huurwoningen worden gezien als DAEB activiteiten. 

De vrije sector zijn daardoor niet-DAEB activiteiten. Indien een project tot een DAEB behoort, komt het in 

aanmerking voor een geborgde lening van het WSW. Hierdoor kan dat project goedkoper gefinancierd 

worden.(zie ook paragraaf 4.4). (Rijksoverheid, 2012) 

 

90% Regeling (Europese wetgeving) 

De 90% regelgeving houdt in dat van de totaal vrijgekomen sociale woningvoorraad er 90% moet worden 

toegewezen aan de inkomensgroep tot €34.085 (prijspeil 2012). Binnen de DAEB activiteiten geldt een 

maximaal inkomen van €45.000 per jaar. Aan de inkomensgroep (€34.085 tot €45.000) die men overhoudt voor 

sociale huurwoningen kan nog relatief een klein percentage van 10% worden toegewezen (Rijksoverheid, 

2012). In de pijpleiding zit een verruiming van deze regelgeving ten gevolge van Rutte-2 (PropertyNL,2012).  

 

2.7 Conclusie 

De woningcorporatie is een complexe organisatie met een relatief groot aandeel op de woningmarkt. Hierdoor 

is gedegen kennis van de markt van groot belang  om een dergelijk publieke partij de goede kant op te sturen. 

Er zijn binnen deze sector veel veranderingen gaande. De overheid probeert door wet- en regelgeving en 

verschillende instanties, de sector te begeleiden en te sturen echter niet altijd met het gewenste resultaat. In 

de beginperiode van de corporatiesector was het hoge overheidsaandeel nadelig voor de ontwikkeling van de 

sector. Nadat de sector meer vrijheid kreeg, zijn ze zich gaan ontplooien tot zelfstandige ontwikkelaars. Echter, 

door onder andere de economische ontwikkelingen werd het lastig voor corporaties om zich aan al deze taken 

te houden. Daarnaast benadeelde deze toenemende vrijheid het risicoprofiel, meer vrijheid betekende meer 

risico, waar niet iedereen mee om kon gaan. Corporatie moeten terug naar de kern. Hierdoor ontwikkelen de 

corporatie zich tot manager van het vastgoed. Hierbij is in ieder geval één aspect belangrijk, namelijk sturing op 

het vastgoed. Vastgoed vormt de basis van een corporatie. Een corporatie dient daarom in haar beleid hier 

genoeg aandacht aan te besteden. Vastgoedsturing blijft een belangrijke pijler binnen eenieders beleid. 

Corporaties worden vastgoedbeheerders, -managers met een maatschappelijke taak. 
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Portefeuillemanagement 

Vastgoedsturing 

in strategisch 

voorraadbeleid 

 

Hoofdstuk 3 Portefeuillemanagement 

 

 

3.1 Inleiding 

Door de jaren heen verschillen de meningen over de taakopvatting van een corporatie. Van een 

administratieve rol tot ontwikkelaar en weer terug naar de oorspronkelijke rol van beheerder (met een sterke 

focus op strategievorming); één van de schommelingen binnen de corporatiesector. De huidige tijdgeest 

(financiële crisis 2012) geeft weinig ruimte voor projectontwikkeling of beleggingen door corporaties, waardoor 

corporaties terug gaan naar de kern (sturing en beheer van vastgoed en de woningbehoefte). Corporaties zien 

hierdoor het belang van de basis van hun ondernemen; het vastgoed. Dit vormt samen met het 

maatschappelijke karakter en de financiën van een corporatie, de rode draad binnen de organisatie. Vastgoed 

heeft hierdoor een belangrijke rol binnen het te voeren beleid en hieruit wordt het grootste deel van de 

inkomsten geput. De juiste sturing is daarom van groot belang om de financiële continuïteit te waarborgen. De 

financiële continuïteit is gericht op het financieren van de organisatie en eventuele nieuwe initiatieven, 

aangezien de corporatie een non-profit organisatie is, waardoor ze geen winstuitkering aan aandeelhouders 

kennen. 

Het te voeren beleid met betrekking tot vastgoed valt onder het begrip 

portefeuillemanagement. Binnen het portefeuillemanagement is één van 

de belangrijkste onderdelen  de sturing op strategisch voorraadbeleid.  

Dit hoofdstuk start met de beschrijving van het begrip 

‘portefeuillemanagement’. Hierna wordt er ingezoomd op één van de 

belangrijkste onderdelen, de vastgoedsturing binnen het strategisch 

voorraadbeleid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

 

3.2 Basisprincipes voor portefeuillemanagement 

Het portefeuillemanagement vormt de schakel tussen vastgoed, de te huisvesten doelgroep, de gemaakte 

kosten en de te generen financiële middelen. Portefeuillemanagement bestaat uit keuzes, waarvoor op 

verschillende niveaus beslissingen dienen te worden genomen. Het is een complexe opgave om binnen het 

portefeuillemanagement alle belangen te behartigen. Over de juiste invulling zijn veel theorieën en 

onderzoeken verschenen. Echter het gros van de theorie erkent dezelfde basisprincipes. Van Os (2007) 

beschreef dit in zijn boek ‘Mensen, stenen, geld’ als de drie basisprincipes voor portefeuillemanagement: 

Managementtriade, de Beleidscyclus en de Top-down & Bottum-up pendel. 

 

3.2.1 Managementtriade 

De gelaagdheid in een organisatie wordt ook wel de hiërarchie of classificatie van een bedrijf genoemd. Elke 

laag heeft zijn eigen taken en bevoegdheden. Dit brengt structuur in het beleidsvoering proces. Personen met 

een hoge positie hebben veel beslissingsbevoegdheid en sturen het beleid op een hoog aggregatie niveau aan. 

De genomen beslissingen worden via de juiste lagen vertaald naar het beleid van de uitvoerende laag. Alle 

tussenlagen vormen de schakels en dragen zorg voor een juiste vertaling van het beleid. De managementtriade 

geeft de relatie weer tussen het aggregatieniveau, de hiërarchie en de grootte van een betreffende laag binnen 

de organisatie. Bovenin het beleidsvoeringproces bevindt zich de bestuurlijke laag. In een lager 

aggregatieniveau (hiërarchieniveau) neemt het betreffende deel van de organisatie in omvang toe.  

 

Figuur 15 Structuur beleidsproces 
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Uiteindelijk is de organisatie in het uitvoerende onderdeel het grootst, aangezien hier voornamelijk uitvoerend 

werk wordt verricht. Binnen de managementtriade wordt zo een onderscheid gemaakt tussen drie 

beleidsniveaus: strategisch (portfoliomanagement), tactisch (asset management) en operationeel 

(propertymanagement) beleid.  Deze worden gestapeld ter illustratie van de beslissingsbevoegdheid en grootte 

van de organisatie. In figuur 16 wordt de managementtriade grafisch weergegeven.  

 

Strategisch niveau: Dit is het hoogste aggregatieniveau binnen de piramide. Hier bevindt zich de 

besluitvorming over het te voeren beleid. Hier worden beslissingen genomen en wordt er een beleid 

ontwikkeld. 

Tactisch niveau: Hier wordt er invulling gegeven aan het opgestelde beleid. Hierin worden concrete taken, 

aanpassingen, afspraken gemaakt om het beleid (opgesteld op strategisch niveau) optimaal te realiseren. 

Hierin worden zo de complexkaders en de projectdefinities gevormd ter input van het operationele niveau. 

Operationeel niveau: Hierin bevindt zich de beheer- en verhuuractiviteiten en de eventuele 

ontwikkelactiviteiten voortbordurend op de complexkaders en projectdefinities uit het tactisch niveau. Dit is de 

uitvoerende fase van het beleid. Hier wordt getracht de opgestelde doelen te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch niveau 

Tactisch niveau 

Operationeel niveau 

Portfolio management 

Asset management 

Property management 

Portefeuilleplan 

Gebiedsvisie 

Complexkaders & 

Projectdefinitie 

Complexstrategie 

Figuur 16 Managementtriade (bewerking van Van Os, 2007) 
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3.2.2 De Beleidscyclus 

Het tweede basisprincipe, de ‘Beleidscyclus’, geeft het te doorlopen proces weer van de totstandkoming van 

een beleid binnen het portefeuillemanagement. Deze besluitvorming is constant in beweging, door nieuwe 

interne en externe factoren. Het beleid dient hierdoor elke keer weer opnieuw te worden overwogen en 

geanalyseerd om de actualiteit ervan te behouden. In de beleidscyclus zijn vier verschillende fasen te 

herkennen (Demingcirkel van W.Edwards Deming (Van Os, 2007)): plan, do, check en act. Een organisatie dient 

bij de beleidsvoering deze stappen steeds te doorlopen. Er wordt een plan ontwikkeld, waarna dit verder wordt 

uitgevoerd. Deze handelingen worden gecontroleerd en beoordeeld, waarna er vervolgens op wordt 

gereageerd. Het beleid wordt periodiek steeds geanalyseerd waardoor dit proces 

steeds weer opnieuw wordt doorlopen, ofwel een oneindige cirkel  vormt (figuur 17). 

Dit proces speelt zich op verschillende aggregatieniveaus binnen een organisatie af, 

waardoor er vaak interactie plaatsvindt tussen verschillende cirkels binnen één beleid.  

 

 

 

3.2.3 De Top-down & Bottum-up pendel 

 

Het derde basisprincipe, de ‘Top-down & Bottum-up pendel’, moet zorgdragen voor de interactie tussen de 

drie beleidsniveaus zoals opgesteld in paragraaf  3.2.1 aangezien deze los van elkaar niet kunnen functioneren. 

Elke organisatie laag heeft input en/of output nodig uit de overige twee lagen. Zo ontwikkelen beleidsmakers 

op portefeuilleniveau, via het tactisch niveau, de kaders voor het operationele niveau en geven andersom de 

operationele activiteiten input aan het opstellen van een beleid op strategisch niveau. Het is van belang dat er 

een constante informatiestroom/terugkoppeling is vanuit elk aggregatieniveau, zowel van boven naar beneden 

als van beneden naar boven. Alleen dan weet men wat er speelt en kan men daarop het beleid aanpassen 

en/of aanscherpen. 

 

Een te voeren beleid hangt sterk samen met de focus van het portefeuillemanagement. De focus bepaalt waar 

prioriteiten liggen en welke voorkeuren bestaan. Uit onderzoek is gebleken dat de focus van het 

portefeuillemanagement in de praktijk nog niet ligt bij de sturing van het strategisch voorraadbeleid. Het is 

daarom voor corporaties belangrijk hun focus te vergroten. (Middendorp, 2010) 

Sturing op vastgoed komt voor in alle drie de organisatielagen van de managementtriade. Voor een te voeren 

beleid, is het van belang dat er in acht wordt genomen dat portefeuillemanagement integraal geschiet over alle 

lagen. Op strategische niveau worden de beslissingen omtrent dit portefeuillemanagement genomen, maar de 

input komt veelal uit de andere twee lagen. Volledige interactie tussen de niveaus is daardoor gewenst om een 

integraal beleid te kunnen blijven voeren. 

 

 

Figuur 17 Demingcirkel (Van Os, 2007) 
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3.3 Vastgoedsturing binnen het strategisch voorraadbeleid 

Reeds is de achtergrond van het portefeuillemanagement binnen corporatie beschreven, waarna nu op één van 

de belangrijkste onderdelen wordt ingegaan; de vastgoedsturing binnen het strategisch voorraadbeleid. 

Het doel van strategisch voorraadbeleid is het creëren van een toekomstbestendige en een op de toekomst 

inspelende vastgoedvoorraad.  

Op strategisch niveau worden kaders ontwikkeld, doelen gesteld en beleid geschreven.  Hiervan speelt een 

belangrijk deel in op de vraag ‘wat te doen met de vastgoedvoorraad de komende x aantal jaar?’. Het inspelen 

op ontwikkelingen en trends met betrekking tot het vastgoed behoren tot de  vastgoedsturing.  

Vastgoedsturing is de vertaling van de bedrijfsstrategie naar de vastgoedingrepen, waarbij de relatie tussen de 

maatschappelijke opgave, vastgoedstrategie en verankering daarvan in de organisatie in concreet beleid, 

processen, projecten en begrotingen, centraal staat (Eskinasi, 2008).  

Hiermee willen corporaties zorgdragen dat ze tijdig de juiste beslissingen nemen en niet in te toekomst voor 

verrassingen komen te staan. Er worden strategische beslissingen genomen over de huidige vastgoedvoorraad 

zodat de belangrijkste zes taken uit het BBSH worden gewaarborgd. Deze vastgoedsturing wordt in 

verschillende fasen doorlopen. De vastgoedsturing aan de hand van strategisch voorraadbeleid is in dit 

onderzoek van groot belang. De te doorlopen stappen en fasen om tot een portefeuillestrategie (3.3.2) met 

bijbehorende veranderingsopgave(3.3.3) te komen, worden weergegeven in figuur 18.  

In deze paragraaf en in het volgende hoofdstuk wordt de vastgoedsturing aan de hand van strategische 

voorraadbeleid, behandeld in vier fasen: Missie & visie; Portefeuillestrategie; Vorming van de 

veranderingsopgave en in hoofdstuk vier de Financiële ruimte. 
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Portefeuillestrategie (intern & extern) 

Veranderingsopgave 

Wenselijke portefeuille Bestaande portefeuille 

Missie 

Visie 

Beleid 

    Doelstellingen, 

    strategieën incl. 

    verduurzaming 

Veranderingsopgave t.g.v. 

gebouwkenmerken: continueren met 

eventueel aanpassingen (kwalitatieve 

wensen) 

Veranderingsopgave t.g.v.  ontwikkelingen en 

markt: relatief uitgebreide veranderingsopgave 

d.m.v. sloop, transformatie, verkoop, renovatie  

(kwantitatieve wensen) 

Combineren van veranderingsopgaven: 

1. Opgave onderling uitwisselen. 

2. Selecteren van geschikte objecten voor 

wensenport. 

3. Eventueel nieuwbouw of sloop 

Aanpassen 

wensportefeuille 

Voorlopige strategie per complex 

Financiële doorrekening: 

- Basis variant 

- Advies variant 

- Uiteindelijke variant 

Mogelijkheden rondom veranderingsopgave 

getoetst aan de financiële middelen: 

Duurzame renovatie bv. 90% 

Continueren  bv. 100% 

Afstoten   bv. 95% 

 

Reële veranderings(investerings)opgave 

Markt – Omgeving – Product 

DESTEP-Analyse 

- Demografisch 

- Economie 

- Sociaal/cultureel 

- Technologisch 

- Ecologie 

- Politiek 

Prioritering  

 

Alles 100%? Ja 

Alles 100%? Nee 

Figuur 18 Stappenplan (Swagemakers, 2012) 
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3.3.1 Missie en Visie  

 

 

 

Elke corporatie bepaalt een eigen focus op verschillende kerntaken uit het BBSH. Daarnaast 

geeft het haar eigen invullingen aan maatschappelijke en financiële 

ondernemingsdoelstellingen. Ten grondslag hieraan liggen de missie en visie. De missie en 

visie zorgen ervoor dat er binnen de organisatie een gelijk doel wordt nagestreefd waarbij de 

gewenste toekomstige situatie in kaart wordt gebracht. Uiteraard is dit ook van belang bij 

vastgoedsturing. De missie en visie vormen zo de bakermat voor het opstellen van de portefeuillestrategie. 

Altijd zullen daarin twee taken van het vastgoed terugkomen; naast dat het uitwerking geeft aan het te voeren 

beleid, dient het als fysiek middel om financiële middelen te generen om de maatschappelijke doelstellingen 

vanuit de missie & visie te realiseren.  

3.3.2 Portefeuillestrategie 

 

 

”Strategische hoofdlijnen voor de vastgoedportefeuille. Benoemt maatschappelijke doelstellingen, geeft een 

‘smart’ veranderopgave voor de middellange termijn. Gebaseerd op externe informatie, omgeving en interne 

informatie. Schetst ontwikkelkader op hoofdlijnen voor projectontwikkeling en de bestaande voorraad”.  

(CFV, 2012) 

 

In de portefeuillestrategie wordt er nadere invulling gegeven aan de opgestelde missie en visie. De 

portefeuillestrategie wordt geformuleerd aan de hand van interne en externe analyses om de uitgangssituaties 

van het vastgoed in kaart te brengen. De portefeuillestrategie brengt de gewenste ondernemingsdoelstellingen 

in kaart en geeft de voorzet voor concrete acties. Hier ligt de basis van het te voeren beleid. Het is van belang 

dat deze strategie specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden is, ofwel hij moet SMART 

geformuleerd worden zodat er niets ontbreekt. Op zijn beurt zorgt de portefeuillestrategie voor de kaders van 

de veranderingsopgave en de financiële ruimte.  

De interne en externe analyses geven ieder op hun beurt vorm aan de portefeuillestrategie. Ze brengen de 

kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten in beeld. 

Intern wordt er gekeken naar de markt in combinatie met de klant, het bestaande vastgoed, de financiën, het 

beleid en de missie en visie. Klant vs. markt wordt geanalyseerd met behulp van tevredenheidsonderzoeken; 

onafhankelijke marktonderzoeken en klantenpanels. Bij het vastgoed worden de huidige kenmerken van het 

vastgoed beschouwd; de woonruimteverdeling, mutaties en toewijzing en het huidige en toekomstige 

onderhoud. De financiën worden gestuurd door jaarrekeningen, managementrapportages, jaarbegroting, 

meerjarenbegroting, CIP rapportages van het CFV (genaamd Corpodata) en financiële vergelijkingen met 

benchmarks via aeDex/IPD Index annual files. Als laatste wordt er intern gekeken naar de wensen vanuit de 

organisatie door middel van rapportages, plannen, nota’s en notities. (Eskinasi, 2008) 
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Misschien wel net zo belangrijk als de interne factoren zijn de externe factoren die van invloed zijn op de 

vorming van de portefeuillestrategie. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in feitelijke omgevingsfactoren en 

belangen, strategieën, wensen en doelen van derden. De feitelijk omgevingsfactoren komen uit analyses zoals 

DESTEP (Demografie, Economie, Sociaal/Cultureel, Technologisch, Ecologie, Politiek), 

woningmarktonderzoeken, leefbaarheid monitors, woonmilieu- en leefstijlonderzoeken. De belangen, 

strategieën, wensen en doelen van derden komen voort uit structuurvisies, woonvisies, beleidstukken, 

concurrentieanalyses, samenwerking analyses en bijvoorbeeld prestatieafspraken. (Eskinasi, 2008) 

 

Al deze analyses dienen te worden meegenomen in de vastgoedsturing van de portefeuille. Er wordt zo een 

basis gevormd voor het te voeren beleid. Nu is het van belang dit te vertalen naar een gewenste 

toekomstbestendige vastgoedvoorraad.  

3.3.3 Vorming van veranderingsopgave 

De veranderingsopgave voor corporaties is complex. In de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de kaders worden 

opgesteld. In deze paragraaf wordt er toegelicht hoe aan deze kaders invulling kan worden gegeven. Allereerst 

is het van belang om een onderscheid te maken in twee soorten portefeuilles: de bestaande portefeuille en de 

wenselijke portefeuille (die volgt uit de analyses), hier de ‘wensportefeuille’ genoemd. Vervolgens wordt de 

vertaling gemaakt van portefeuillestrategie naar complexstrategie. Hierbij spelen de besliscriteria en de 

veranderingsopgave een belangrijke rol. Al deze onderdelen zullen in deze paragraaf worden besproken.  

 

3.3.3.1 Bestaande- en wenselijke portefeuille 

Een (vastgoed)portefeuille is een verzameling vastgoedobjecten die behoren tot één partij. In 

dit geval de corporatie. Het vastgoed dat ze reeds al in bezit hebben vormt de ‘bestaande 

voorraad’. Dit is de werkelijk vastgoedvoorraad van de organisatie. Vanuit de 

portefeuillestrategie en analyses wordt gesteld aan welke vastgoedvoorraad er in de toekomst 

behoefte is; de wenselijke voorraad. 

 

De bestaande portefeuille bestaat uit een lijst met complexen en bijbehorende kenmerken, hun locaties en 

hun bewoners. Een grondige analyse van de portefeuille is daarom belangrijk om de toekomstige risico’s te 

kunnen inschatten die sommige objecten met zich mee brengen. Nauwkeurig en gestructureerd dienen alle 

objecten te worden beoordeeld en samengevoegd in één compleet overzicht. Hierdoor ontstaat inzicht in de 

sterkten en zwakten van de vastgoedportefeuille. Deze analyse vormt vervolgens de input voor de 

veranderingsopgave, zie paragraaf 3.3.4.  

 

De wenselijke portefeuille komt voort uit de portefeuillestrategie en marktanalyses. Hierin dienen de interne 

en externe wensen van de organisatie te worden vertaald in concrete veranderingen van het vastgoed. Volgens 

Rigo (2012) wordt de  wenselijke opgave geformuleerd door middel van de aantallen koop-huurverhouding, 

onderscheid tussen eengezins- of meergezinswoningen, huurgrenzen, inkomensdoelgroepen en de leeftijd van 

een betreffende doelgroepen. Een uitgebreidere wensportefeuille wordt geformuleerd door Nieboer (2005) 

door middel van de bouwkundig aanpak; woon-technische kwaliteit, productgroep; doelgroep en 

verhuurbaarheid; woonmilieu, leefbaarheid en sociaal beheer; exploitatietermijn; huurbeleid,  
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streefhuren; exploitatievorm, verkoopbeleid; bouwtechnische kwaliteit. Zo ziet men veel verschil tussen de 

formulering van wensportefeuilles. Echter alle wensen komen voort uit één van de maatschappelijke taken van 

een corporatie, namelijk welke doelgroepen ze willen huisvesten. Over het algemeen worden productmarkt 

combinaties gemaakt om de wensen en eisen van de gewenste doelgroepen te vertalen naar een daadwerkelijk 

product. Allereerst wordt hiervoor onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen. Deze worden vervolgens 

gekoppeld aan hun wensen (kenmerken en productgroepen van het vastgoed). De productgroepen zijn 

vervolgens geformuleerd met een aantal kenmerken. Hierdoor kan er een vertaalslag worden gemaakt van een 

te huisvesten doelgroep naar bv. woningtype, grootte, kwaliteit en prijs (figuur 19). De wensportefeuille 

bestaat uiteindelijk uit de te huisvestte doelgroep inclusief bijbehorende gewenste huisvesting en is zo 

opgesteld om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. 

 

 

 

 
Figuur 19 Voorbeeld PMC woningcorporaties 'Mitros' (Van Os, 2007) 
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3.3.3.2 Selectieve en participatieve procedure 

Vertaling van een portefeuillestrategie naar een complexstrategie kan op twee manieren, 

waarbij wordt gekozen voor een selectieve of voor participatieve procedure. De selectieve 

procedure bestaat uit het zoeken van de juiste complexen bij de juiste veranderingsstrategie 

door middel van besliscriteria en via modelmatige analyses (meer snelheid en consistentie). 

De participatieve procedure neemt alle complexen één voor één door met behulp van 

sessieteams (nadruk op communiceren, standpunten uitwisselen en tot consensus komen) om een gewenste 

strategie te formuleren. Beide hebben hun voor- en nadelen. Het is daarom van belang een goede afweging te 

maken welke procedure wordt gevolgd. (Eskinasi, 2008)  

Eén van de doelstellingen van het onderzoek is het koppelen van verschillende beleidsniveaus in een vroeg 

stadium van de strategievorming. Er wordt een model ontwikkeld dat op strategische niveau, een strategisch 

voorraadbeleid kan ontwikkelen door middel van de analyse van de vastgoedportefeuille (complexniveau). 

Consistente, modelmatige systemen en snelheid lijken hiervoor gewenst (selectieve procedure). Ter 

optimalisatie kan vervolgens een portefeuillemanager aan de knoppen draaien en kunnen speciale projecten 

nogmaals worden bekeken en gecontroleerd op de participatieve manier. 

 

3.3.3.3 Besliscriteria 

De analyse van de vastgoedportefeuille kan ondersteunend werken bij het maken van beslissingen omtrent de 

gewenste veranderingsopgave van een complex (paragraaf 3.3.4). De strategiekeuze voor een complex wordt 

door middel van het strategisch inzicht van een portefeuillemanager (eventueel met behulp van 

beslissingsondersteunende modellen en/of software) genomen. Een strategische keuze dient nauwkeurig te 

worden afgewogen en is afhankelijk van de gewenste doelstellingen van de organisatie. Zo hebben alle 

corporaties vanuit het BBSH zes prestatievelden gekregen waarop ze zich moeten richten. Uit deze focus volgt 

de weging van de verschillende besliscriteria. De 31 besliscriteria worden opgebouwd vanuit drie genres 

(beleid, vastgoed en financieel) en onderverdeeld in  acht categorieën: algemene informatie; marktperspectief 

en de vastgoedkenmerken bestaande uit technische staat, grootte, huurprijs, verhuurbaarheid, 

toegankelijkheid en financiën. De volledige lijst is opgesteld aan de hand van een bewerking van Van den 

Broeke, 1998; Gruis, 2003; Smeets, 2010; Woonstichting Leystromen, 2012; Eskinasi 2008 (bijlage A). Na 

uitgebreid onderzoek is er een overzicht gecreëerd zoals in figuur 20, enkele besliscriteria worden uitgewerkt in 

het register. Het is belangrijk dat de verschillende factoren daadwerkelijk meetbaar zijn, zodat ze 

gestructureerd kunnen worden beoordeeld in een portefeuilleanalyse. Er is voor gekozen om zo min mogelijk 

subjectieve beoordelingscriteria mee te nemen in het model, om de betrouwbaarheid te bevorderen. Het 

onderzoek legt haar focus op de vastgoedexploitatie(criteria). Hierdoor zijn vastgoedkenmerken ten behoeve 

van ontwikkeling en exploitatie van de vastgoedportefeuille, in combinatie met de bijbehorende financiële 

opgave voor de realisatie, verandering en/of behoud, van belang voor het te realiseren model. Dit wil niet 

zeggen dat de bewonersbelangen, -beoordelingen, -voorkeuren, -wensen, -lasten  en stedenbouwkundige 

ontwikkelingen niet worden meegenomen, maar deze factoren worden meegenomen bij de creatie van de 

kwantitatieve wensportefeuille. Hierin wordt een wenselijke portefeuille geformuleerd ten gevolge van sociaal 

maatschappelijke ontwikkelingen (DESTEP), zo ook ten gevolge van de wensen van bewoners en de 

stedenbouwkundige ontwikkelingen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid tot uitbereiding van het model door 

toevoeging van deze kwalitatieve besliscriteria, zoals ‘woonlasten’ (zie hoofdstuk 7). 
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In dit onderzoek wordt er een dergelijk beslissingsondersteunend model ontwikkeld, dat een voorzet doet voor 

een mogelijk veranderingsopgave van de vastgoedportefeuille. De besliscriteria kunnen daarnaast op 

eenvoudige wijze worden gebruikt om complexen te selecteren die in aanmerking kunnen komen voor 

transformatie ten behoeve van de kwantitatieve wensportefeuille.  

Sommige onderzoeken trachten de keuze van een veranderingsopgave volledig te automatiseren  door middel 

van wiskundige formules, echter doordat elk vastgoedcomplex in combinatie met haar locatie uniek is, zal een 

menselijke beoordeling altijd gewenst zijn. In dit onderzoek kan de softwarematige voorzet overzichtelijk 

worden beoordeeld, geanalyseerd en worden aangenomen of afgewezen door de portefeuillemanager van een 

betreffende corporatie. Het gewenste sturingsproces wordt zo modelmatig ondersteund.  

 

Resterende levensduur 

Een besliscriterium dat in de toekomst steeds een belangrijkere rol gaat spelen in de keuze voor een 

veranderingsopgave, is ‘de resterende levensduur’. De resterende levensduur bepaalt onder andere de waarde 

van het vastgoed; hoe langer de resterende levensduur, hoe langer het geëxploiteerd kan worden en hoe meer 

het waard is (zie hoofdstuk 4). Daarnaast zorgt de focus op de resterende levensduur ervoor dat er geen grote 

investeringen worden gedaan in projecten die op korte termijn uit te markt (afgekeurd casco) worden gehaald; 

het voorkomen van zogeheten kapitaalvernietiging. In het verleden werd hier weinig naar gekeken, toen was 

het onderhoudsbeleid voornamelijk gebaseerd op het afschrijvingstermijn van de levenscyclus voor 

verschillende onderdelen van het vastgoed, in samenhang met het na te streven kwaliteitsniveau, zonder veel 

aandacht te besteden aan de marktpositie van een complex (Smeets, 2010).  

Echter tegenwoordig wordt er steeds meer waarde gehecht aan sturing op deze resterende levensduur. De 

resterende levensduur bepaalt of een investering wel al dan niet gewenst is en in welke levensstadium het 

vastgoed zich momenteel bevindt. Hierdoor kan er toekomstbestendig worden geïnvesteerd. De keuze van de 

veranderingsopgave wordt gebaseerd op een drietal resterende fasen (Smeets, 2010): 0-5 jaar, 5-15 jaar en 

15jaar of meer. In dit onderzoek wordt er voor gekozen om deze drie fasen als basis in te voeren en aanpasbaar 

te maken voor de persoonlijke wensen van een corporatie. Zo kan een gewenst beleid optimaal worden 

doorgevoerd. De resterende levensduur bepaalt op voorhand of er al dan niet wordt geïnvesteerd in een 

project en in welke mate dit gebeurt. Hierbij is het van belang om in de afweging van een investering een 

levensduurverlening mee te nemen. Grotere renovaties (investeringen) zorgen over het algemeen voor een 

langere levensduurverlening, waardoor de waarde van het vastgoed stijgt. Daarnaast is er een mogelijkheid dat 

vastgoed met een korte levensduur wellicht met minder investeringen een grotere levensduurverlening kan 

realiseren dan vastgoed met een lange levensduur. Zo kan er gesteld worden dat een woning met minder 

resterende levensjaren, niet automatisch ook minder geschikt is voor bepaalde investeringen. Het is daarom 

belangrijk niet alleen de directe kosten tegen de directe opbrengsten af te wegen, maar ook gebruik te maken 

van de resterende levensduur ten behoeve van waardestijging en levensduurverlening. 
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Figuur 20 Overzicht besliscriteria veranderingsopgave per complex (Swagemakers, 2012) 
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3.3.3.4 Mogelijke veranderingsopgave 

 

 

 

Vanuit de confrontatie tussen de bestaande- en de wensportefeuille wordt de basis gelegd 

voor eventuele veranderingen. Het doel is inzichtelijk gemaakt en de weg er naartoe  wordt 

gevormd aan de hand van de veranderingsopgave. Deze beschrijft alle wijzigingen van de 

vastgoedvoorraad die moeten worden doorgevoerd om het gewenste doel te bereiken. Deze 

opgave kan worden verdeeld in negen mogelijke strategieën (Smeets, 2010):  

 

- Continueren: de exploitatie wordt onder de huidige omstandigheden voortgezet; 

- Renderen: de huurprijs wordt verhoogd zonder additionele investeringen; toegepast indien een 

complex nu en in de toekomst verhuurd kan worden; 

- Herprijzen: de huurprijs stijgt minder dan gemiddeld of wordt zelfs verlaagd; toegepast indien een 

complex nu en in de toekomst lastig verhuurbaar is; 

- Promoten: een complex beter in de markt leggen, verder geen aanpassingen; toegepast indien er 

tevredenheid heerst maar toch een afnemende verhuurbaarheid is; 

- Optimaliseren: geen extra investeringen, wel meer optimale matching van verhuurproducten en 

doelgroepen; 

- Investeren: het doen van additionele investeringen t.b.v. van de zittende doelgroep; 

- Opwaarderen: het doen van additionele investeringen t.b.v. van de huisvesting van een andere 

doelgroep; 

- Verkopen: verkopen van vastgoed aan de zittende huurder of aan derden, echter op voorhand dient 

eerst de afweging te worden gemaakt wel of niet additionele investeringen te doen; 

- Herstructureren: sloop gevolgd door nieuwbouw inclusief additionele investeringen. 

 

In het kader van die onderzoek worden niet alle negen strategieën los van elkaar ingezet. Er wordt een nieuwe 

indeling gemaakt met betrekking tot de kern van het onderzoek die betrekking heeft op fysieke veranderingen, 

bijbehorende investeringen en het financiële resultaat van het vastgoed. Hiervoor is het belangrijk een 

onderscheid te maken in ‘het aanhouden van vastgoed’ (eventueel met kleine investeringen); ‘aanhouden van 

vastgoed na grote investeringen en/of transformaties’ en ‘het afstoten van vastgoed’ (door middel van verkoop 

of sloop). Er zijn zo drie mogelijke veranderingsopgaven gecreëerd: 

- Continueren: zonder aanpassingen doorexploiteren met de bestaande onderhoudsplanning, 

planmatig onderhoud; 

- Duurzaam renoveren: aanpassen van de vastgoedvoorraad door middel van renovatie; tegenwoordig 

dient in elke sociaal maatschappelijke renovatie, duurzaamheid te worden meegenomen; 

- Afstoten: 

- Sloop-nieuwbouw: Sloop gevolgd door nieuwbouw; voor de juiste afweging van de gewenste 

veranderingsopgave is het belangrijk om uit te gaan van een gelijkblijvende portefeuille; 

- Verkoop: verkopen van vastgoed aan zittende huurder of aan derden; vanuit het beginsel van het 

onderzoek wordt er getracht de grootte van de portefeuille gelijk te houden. Het is uiteraard 

altijd het voordeligst om alles te verkopen, echter is dit niet mogelijk gezien de markt en de 

maatschappelijk taak die corporaties hebben, waardoor deze strategie alleen wordt ingezet 

indien het strategisch wenselijk is.  
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De mate waarin een bepaalde strategie wordt gerealiseerd wordt bepaald in combinatie met de resterende 

levensduur. Deze combinaties worden vertaald naar een gedetailleerdere strategie. Deze gedetailleerde 

strategieën worden volledig ingevuld aan de hand van de InvesteringsKostenWijzer (2012), adviseurs binnen 

Brink Groep (2012) en aan de hand van BREEAM-NL (2011), zie figuur 21 (Swagemakers, 2012). In hoofdstuk 6 

wordt de verantwoording verder uitgewerkt, doordat hier de verdere praktische invulling wordt gegeven aan 

de gekozen strategieën. 

 

 

 

0 - 5 jaar resterende exploitatieduur (kort) 

- Continueren  Planmatig onderhoud, 

- Sloop – nieuwbouw: Sloopbesluit. 

5 - 15 jaar resterende exploitatieduur (middel lang) 

- Continueren  Planmatig duurzaam onderhoud, 

- Duurzaam renoveren, 

- Verkoop indien strategisch gewenst. 

15 jaar of meer resterende exploitatieduur (lang) 

- Continueren  Planmatig duurzaam onderhoud plus groot onderhoud, 

- Duurzaam renoveren (relatief duur), 

- Verkoop indien strategisch gewenst (hogere opbrengsten). 

Figuur 21 Uitgewerkte veranderingsopgave a.d.h.v. InvesteringsKostenWijzer (2012), Brink Groep (2012) en BREEAM (2011) 
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De veranderingsopgaven zijn opgesteld en worden gekoppeld aan alle eenheden. Een gedetailleerder 

stappenplan voor de toewijzing van de veranderingsopgaven aan complexen wordt behandeld in hoofdstuk 6. 

Uiteraard heeft een corporatie een reeds opgestelde veranderingsopgave. Deze opgave kan worden 

geoptimaliseerd met deze nieuwe veranderingsopgaven, door alle wenselijke aanpassingen door te voeren. Het 

vroegtijdig inspelen op kwaliteitsachteruitgang, voorkomt grote investeringen in een laat stadium en genereert 

continuïteit. 

Voor elk complex is het doel en de weg er naar toe geformuleerd. Twee belangrijke aspecten waarop de 

veranderingsopgave hierna valt of staat zijn; de financiën en de project specifieke kennis van de 

portefeuillemanager. Zijn de veranderingsopgaven ook betaalbaar? Hierop wordt in hoofdstuk vier, de 

financiën, uitgebreid ingegaan. 

De portefeuillemanager dient de voorzet voor de veranderingsopgave te analyseren om een uiteindelijke keuze 

te kunnen maken. De portefeuillemanager voorkomt zo dat er onlogische, nadelige of uitzonderlijke 

beslissingen worden genomen ten gevolge van het model. Het kan voorkomen dat een complex, strategisch 

gezien, zonder renovatie moet worden gecontinueerd, terwijl het model aangeeft op basis van de besliscriteria 

en de beslisboom dat een complex moeten worden gerenoveerd of worden afgestoten. Uitzonderingen krijgen 

hierdoor de gewenste strategie toegewezen zonder dat ze op gaan in het geheel en daardoor een verkeerde 

veranderingsopgave zouden hebben meegekregen. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van de 

combinatie tussen de selectieve en participatieve procedure om het gewenste resultaat te behalen. Hierdoor 

wordt de combinatie gemaakt tussen het model dat de veranderingsopgave bepaalt aan de hand van 

vastgoedkenmerken en de portefeuillemanager, die door middel van project specifieke kennis de 

uitzonderingen eruit pikt. 

3.4 Conclusie 

Eén van de belangrijkste onderdelen binnen het beleid van een corporatie is portefeuillemanagement. De 

vastgoedportefeuille is één van de middelen waarmee direct vermogen wordt gegenereerd bij een corporatie. 

Dit vermogen zorgt ervoor dat een corporatie haar maatschappelijke taken kan blijven uitvoeren en realiseert 

financiële continuïteit van de organisatie. Echter portefeuillemanagement is complex. Het is een constant 

proces van analyse, evaluatie, uitvoering en sturing. Onderschatting kan leiden tot (financiële) problemen 

binnen de corporatie.  

Portefeuillemanagement kan worden ingestoken op de hiërarchische manier van de managementtriade, echter 

is integraliteit tussen de organisatielagen van essentieel belang. Zo ook bij de sturing op vastgoed. 

Vastgoedsturing vormt één van de belangrijkste pijlers om te kunnen sturen binnen een organisatie. 

Het vastgoed (de portefeuille) zal altijd blijven bestaan, zoals de corporatie bestaat. Sturing van het vastgoed 

komt ten goede aan niet alleen de organisatie, maar ook het financiële resultaat van de corporatie. Hierdoor 

kunnen er meer maatschappelijk taken worden vervuld en profiteert uiteindelijk de doelgroep.  
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Vervolg met de financiële toetsing in hoofdstuk vier: 

Het vastgoed dient te worden geanalyseerd in combinatie met de financiële toetsing en -

analyse om een optimaal toekomstbeeld te generen. Hierbij is het belangrijk om zowel de 

interne als externe factoren mee te nemen. Uiteindelijk krijgt elke woning (elke verhuurbare 

eenheid) haar eigen toekomststrategie; de veranderingsopgave.  

 

Deze worden getoetst en eventueel bijgesteld om ook een haalbare veranderingsopgave te ontwikkelen. Op 

deze manier kan er gestructureerd een beleid opgezet worden, die de toekomst van een corporatie verbeterd. 

De grote verantwoordelijkheid als portefeuillemanager dient ten alle tijden in acht te worden genomen. Het is 

belangrijk dat hij vroegtijdig inspeelt op toekomstige situaties. Hij dient de opgestelde voorzet te analyseren en 

beoordelen, om hem op zijn manier mee te nemen in het uiteindelijk uit te voeren beleid.  
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Hoofdstuk 4 Theoretisch kader: ‘Financiën binnen woningbouw corporaties’ 

 

 

4.1 Inleiding 

Niet alleen organisatorisch probeert de overheid invloed uit te oefenen op de corporatiesector, ook op 

financieel vlak heeft ze aardig wat zeggenschap. Sommige analisten vinden dat dit nog lang niet genoeg is, 

anderen zijn juist voorstander van extra verzelfstandiging van de corporatiesector. Echter, in beide gevallen 

moet er op de financiën worden gestuurd; of een corporatie nu verantwoording moet afleggen aan een 

organisatie of overheid, of dat een corporatie zelf verantwoordelijk is,  haar financiële positie is altijd bepalend 

voor de continuïteit. 

In het verleden werden de hogerop gestelde plannen voornamelijk enkel doorgerekend. Tegenwoordig 

ontstaat er inbreng en terugkoppeling tussen de planontwikkeling en de financiën. Een corporatie moet de 

financiële sturing aanpakken en niet naast zich neerleggen. Financiën zijn nodig om een toekomst voor de 

organisatie te genereren. In dit hoofdstuk komt aan bod, hoe hier mee wordt (moet) omgegaan. Het hoofdstuk 

begint met een actueel artikel over de jaarresultaten van ‘Staedion’ (behoord tot de twaalf grootste 

corporaties in Nederland), om nogmaals de actualiteit van financiële sturing bij corporaties te benadrukken: 

 

 

Staedion: positief resultaat en gezonde organisatie 
DEN HAAG - Over het boekjaar 2011 heeft Staedion uit gewone bedrijfsuitoefening en voor belasting een positief resultaat 

geboekt van € 2,6 mln. Het eigen vermogen is met 88 mln. versterkt, in het bijzonder door mutaties in de bedrijfswaarde. De 
solvabiliteit is met 4% toegenomen naar 22,4%. 

 
Jan-Peter Duijvestijn, directeur Financiën & Bedrijfsvoering: 'Staedion is financieel gezond en we werken er aan om de 

financiële continuïteit de komende jaren verder te versterken. Onze derivatenpositie is stabiel en zo ingevuld, dat 
renteschommelingen geen effect hebben op onze liquiditeitspositie.'  

Staedion heeft op basis van de ingediende prognoses 2010 - 2015 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) het A1-
oordeel gekregen. Dat betekent dat de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie. Jan-Peter Duijvestijn: 'Een 

gezonde liquiditeits- en vermogenspositie staan centraal. Daarbij houden we rekening met de Europese regels rond 
staatssteun en corporaties en zorgen we ervoor dat onze financieringen daarmee geheel in lijn zijn.'  

Staedion gebruikt diverse instrumenten om financiële risico's af te dekken. De renterisico's worden beheerst door het 
spreiden van aflossingsmomenten en het inzetten van derivaten, Interest Rate Swaps. Deze zijn alle gekoppeld aan 

onderliggende leningen, waarbij de onderpandverplichting van negatieve marktwaarde is gelimiteerd door een zogeheten 
cap. Staedion maakt gebruik van diverse banken, om zo te kunnen beschikken over meerdere kredietfaciliteiten  

De kasstroom uit operationele activiteiten is positief. Aan huur ontving Staedion in 2011 een bedrag van € 179.754 mln, 5,9 
mln. meer dan in het jaar ervoor. De overige bedrijfsopbrengsten stegen met 5 mln. ten opzichte van 2010. De inkomsten uit 

verkoop van nieuwbouw en bestaand bezit, daalden met € 2 mln.  
Staedion leverde in 2011 244 nieuwe woningen op, waarvan 136 huurwoningen en 108 koopwoningen. Daarmee waren 

totale stichtingskosten gemoeid van € 28,9 mln. Staedion gaf in 2011 € 26,6 mln. uit aan planmatig onderhoud. Aan service- 
en mutatieonderhoud werd in dat jaar ruim € 23 mln. uitgegeven. 

 

PropertyNL, 20-07-2012 

 

 

In paragraaf twee wordt de context van de complexe vermogenspositie bij de corporatie besproken. Belangrijk 

voor de ontwikkeling van de vermogenspositie en de financiële situatie van een corporatie zijn de kasstromen 

uit vastgoed en de bedrijfswaardeontwikkeling van het vastgoed. Daarom wordt in paragraaf drie de ‘sturing 

op kasstromen, bedrijfswaardeontwikkeling en rendement’ uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf vier de 

waarde en de inhoud van de ‘WSW borging’ besproken. Hierna worden de toekomstige ontwikkelingen in acht 

worden genomen in paragraaf zes. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 
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4.2 Context van het complexe corporatievermogen 

 

 

 
Figuur 22 Overzicht context van corporatievermogen inclusief WSW en CFV invloed (bewerking van Eskanasi, 2008) 

Corporaties opereren autonoom maar zijn ingekaderd door wetgeving en spelregels van het WSW 

(Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting). De onderlinge invloed en 

relaties zijn in figuur 22 weergegeven. In deze paragraaf wordt deze inkadering beschreven. Vereenvoudigt kan 

het corporatievermogen als volgt uiteen worden gezet: Een corporatie bezit als basis een bepaald vermogen, 

dat wordt opgebouwd uit het resultaat van de ingaande kasstromen en de uitgaande kasstromen. Indien de 

inkomende kasstromen hoger zijn dan de uitgaande ontstaat er winst. Indien het tegenovergestelde plaatst 

vind ontstaat er verlies. De ingaande kasstromen bestaan uit huurinkomsten en inkomsten uit de verkoop van 

vastgoed uit de voorraad. De uitgaande kasstromen bestaan voor een groot deel uit rente en aflossingen van 

openstaande financieringen. Zo vormen de rentelasten één van de grootste lasten voor de totale organisatie, in 

2010 was dit gemiddeld 28% van de totale lasten (Aedes, 2011). Daarnaast wordt er (maatschappelijk) 

geïnvesteerd in bijvoorbeeld renovatie, nieuwbouw en leefbaarheid en ontstaan er terugkerende lasten zoals 

salarissen en kantoorkosten. (Eskanasi, 2008) 

Door de sociale huisvestingstaak van corporaties, kunnen ze, in tegenstelling tot commerciële instellingen, niet 

even grote huurstijging doorvoeren. De Rijksoverheid stelt namelijk maximale huurstijgingen op voor sociale 

woningbouw om de toekomstige huurder te beschermen. Daarnaast bestaan er twee andere publieke fondsen 

die grote invloed uitoefenen op het vermogen van een corporatie, genaamd het WSW  en de CFV. Dit zijn 

echter geen directe overheidsinstanties, maar zorgen voor de inkadering doormiddel van wet- en regelgeving. 

Ze zijn aangesteld door de overheid om de controle op de sociale huursector te behouden.  

Het CFV houd financieel toezicht en formuleert onder andere de ondergrens voor het vermogen van een 

corporatie. Het WSW en CFV samen, formuleren zo de ruimte/beperking voor een eventuele borging en 

bijbehorende financiering. Naast de wet en regelgeving van het WSW en CFV dient een corporatie ook nog 

vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de gemaakte winst. 
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Zo ontstaat er een soort netwerk waarbinnen de corporatie moet gaan handelen en moet gaan optimaliseren. 

Corporaties verliezen hun borging indien ze verlies maken en ze betalen extra vennootschapsbelasting indien 

ze meer winst maken. Het CFV stelt een ondergrens en bovengrens voor het vermogen om respectievelijk de 

financiële continuïteit te waarborgen en om de financiële bijdrage aan volkshuisvesting te sturen (indien er 

meer winst wordt gemaakt dan de bovengrens, dient er meer in de maatschappelijke taak van de 

volkshuisvesting te worden geïnvesteerd). (Eskanasi, 2008)  

Het WSW en CFV kaderen zo de corporaties in en kunnen indirect invloed uitoefenen op de investeringen, 

winst en inkomsten van corporaties.  

 

4.3 Sturen op ‘kasstromen, bedrijfswaardeontwikkeling en rendement’  

Elke corporatie dient middels haar financiële beleid vermogen te genereren om haar maatschappelijke 

doelstellingen te verwezenlijken. De kasstromen vormen hierbij een stabiele basis voor financiële sturing, 

aangezien ze niet kunnen worden beïnvloed door boekhoudkundige keuzes. Voor het financieel-

risicomanagement binnen corporaties dienen deze kasstromen te worden gekoppeld aan resultaat- en 

rendementsdoelstellingen, waardeontwikkeling van het bezit en vermogensontwikkeling (op basis van actuele 

waarden). (PwC, 2011) 

De jaarlijkse kasstroom wordt getypeerd als het saldo van alle exploitatiekasstromen, lopende 

financieringskasstromen, kasstromen uit nieuwe financieringen en de kasstromen uit mutaties. Het 

exploitatierendement wordt gebruikt om de onrendabele investeringen te bekostigen en een financiële 

(risico)buffer te realiseren. Het bedrag dat hieruit overblijft is de beleidsruimte (Woonbedrijf 2011). De 

kasstromen hebben grote invloed op het vermogen en de financiële positie waarin een organisatie zich 

bevindt. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten kasstromen: een kasstroom uit operatie 

(operationele activiteiten), kasstroom uit financiering en een kasstroom ten behoeve van investeringen 

(mutaties) (PwC,2011). 

In deze paragraaf bespreken achtereenvolgend de gebruikte waarden voor financiële sturing, een financieel 

sturingsmodel ter overzicht van de financiële situatie binnen corporaties, exploitatiekasstromen, 

financieringskasstromen, kasstromen uit nieuw aangetrokken financieringen, kasstromen uit investeringen, 

direct- en indirect rendement, gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en het belang van liquiditeit en 

solvabiliteit. 

Het afgelopen jaar benadrukte het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) nog eens het belang van 

sturing op kasstromen: 
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 “Juist omdat de verwachte verkoopopbrengsten tot aan 2015 amper hoger zullen uitvallen, 

kunnen corporaties niet voorbij gaan aan mogelijk tegenvallende ontwikkelingen. Als zowel 

de heffingsbijdrage voor de huurtoeslag als een stijgende rente een feit wordt, dan 

ontkomen zij niet aan het maken van ingrijpende keuzes. Bij een groeiende schuldpositie 

door hoge investeringen zullen ze immers snel tegen hun financiële grenzen aanlopen. In dat 

geval moeten worden bekeken welke onderdelen in de kasstroom kunnen worden beïnvloed. 

Omdat de huurprijs is gereguleerd zijn aanpassingen vooral te maken aan de kant van de 

uitgaven. Corporaties kunnen zich gedwongen zien om drastisch te snijden in onderhoud en 

de bedrijfslasten. Het kan ook inhouden dat corporaties wat minder investeren in woningen 

en andere maatschappelijke gewenste projecten. Het dilemma waar een aantal corporaties 

de komende jaren zeker mee te maken zal krijgen.”(WSW, 2011) 

 

Gebruikte waarden: 

In vastgoedsturing komen veel verschillende waardenbegrippen voor. Het is van belang om consequent te zijn 

in het vergelijken en kiezen van een bepaalde waarden, zodat er geen verkeerde conclusies worden getrokken. 

Er dient overwogen te worden welke waarde er bij welk onderdeel van kasstroomsturing, wordt gebruikt. Niet 

overal is dezelfde waarde gebruikelijk (zie begrippen). Alle waarden zijn van belang bij de afweging van een 

investering. Echter de juiste betekenis van een waarde dient in acht te worden genomen bij het nemen van de 

juiste beslissing. Elke waarde heeft zo zijn eigen insteek van de definitie; o.a. boekhoudkundig, rekenkundig of 

ter verantwoording aan derden. Om een overzicht te krijgen van de gebruikte waarden, zijn ze hier opgesomd, 

inclusief hun bijbehorende definities: 

 

Bedrijfswaarde: Het saldo van alle toekomstige netto contant gemaakte kasstromen die voortvloeien uit de 

exploitatie van het vastgoed tot aan het einde van de levensduur van het vastgoed.(Van Os, 2007) 

(wordt gebruikt bij o.a. Direct rendement, Loan to Value berekeningen) 

Boekwaarde: De waarde van een bepaalde bezitting, vordering of schuld, zoals die staat aangegeven in de 

financiële  administratie. (CFV, 2011) 

Marktwaarde: Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige 

verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waarde 

peildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden moeten hebben 

gehandeld. (NVM, 2010) 

(wordt o.a. gebuikt bij Indirect rendement, Direct rendement berekeningen) 

Beleidswaarde: De bedrijfswaarde met daarbij opgeteld alle toekomstige netto contant gemaakte kasstromen 

die het gevolg zijn van investeringen en desinvesteringen of exploitatieveranderingen conform het 

corporatiebeleid voor het betreffende complex. (Van Os, 2007) 

(wordt gebuikt bij o.a. Direct rendement berekeningen) 
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De WOZ waarde is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin 

deze wordt gebruikt voor de belastingheffing. Als in het voorafgaande jaar een wijziging van het WOZ object 

plaatsvindt (bouw, verbouw, wijziging objectafbakening, sloop, etc.), wordt de waardeverandering die hiermee 

samenhangt meegenomen in de WOZ waarde (artikel 18 Wet WOZ). (Waarderingskamer, 2012) 

 

 

Financiële sturing 

De (financiële)kasstroomsturing wordt in deze paragraaf uiteengezet, op voorhand wordt het overzicht en de 

relaties die verschillende onderdelen met elkaar hebben gevisualiseerd. In figuur 23 en 24 is een sturingsmodel 

opgesteld door middel van een bewerking van een opgesteld model van PwC in 2011. In het model wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen de sturing op de onroerendgoedmarkt (rood omrand) en de kapitaalmarkt, 

horizontaal. Het beleid van de organisatie wordt daarentegen verticaal uitgezet (figuur23). Elke corporatie is in 

beide markten actief, om vermogen te genereren. Dit vermogen bestaat uit de waarde die gecreëerd is door 

middel van het onroerend goed en de hoogte van de resultante lening die gerealiseerd is op de kapitaalmarkt. 

Vervolgens wordt weergegeven welke parameter/kengetallen op welke plaats en op welke manier invloed 

uitoefenen op de te maken keuzes (figuur 24). Zo wordt getracht een overzicht te creëren van de relaties 

tussen beleidsonderdelen en kasstromen.  

Zowel de onroerendgoedmarkt als de kapitaalmarkt zijn complex. Voor het vervolgonderzoek is er daarom voor 

gekozen om de focus te leggen op één van de twee markten; namelijk die van sturing op de 

onroerendgoedmarkt. Zo wordt er alleen direct gestuurd op de vastgoedportefeuille en enkel ‘indirect’ op de 

financieringsportefeuille. In dit hoofdstuk worden de verschillende financieringsinvloeden aangehaald echter 

daarom niet uitgebreid behandeld. 

Figuur 23 Financiële sturing voor corporaties vereenvoudigd (bewerking van PwC, 2011) 
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Exploitatiekasstromen: 

Deze kasstromen hebben betrekking op het bestaande vastgoed- en de financiële portefeuille van een 

corporatie. Na de ontwikkelingsfase komt het vastgoed in de exploitatiefase terecht. Dit is de langste fase van 

het vastgoedproces, waaruit een groot deel van de opbrengsten wordt gegenereerd. De exploitatiefase brengt 

niet alleen geld op maar heeft ook haar lasten. In deze fase worden vier basis kasstromen onderscheiden: de 

huuropbrengsten; de jaarlijkse exploitatiekosten (o.a. jaarlijks onderhoud, rente, onroerende zaakbelasting, 

heffingen, verzekeringen en mutatiekosten); het groot onderhoud en de restwaarde (opbrengst uit verkoop) 

(Nozeman, 2010).  

 

Financieringskasstromen: 

Geld lenen kost geld. Deze lopende financieringen zijn afgesloten onder de voorwaarde dat er rente over wordt 

betaald. Hierdoor ontstaat er de negatieve kasstroom ten gevolge van deze lopende financieringen. Deze 

kasstromen zullen zonder tussenkomst volgens afspraak door lopen.   

Zonder uitgebreid op verschillende financieringsvormen in te gaan, is er één financieringsvorm die 

tegenwoordig buitengewoon vaak negatief (dan wel positief) in het nieuws opduikt; de zogeheten ‘derivaten’. 

Een aantal corporaties hebben hierbij de verkeerde keuzes gemaakt. Derivaten hebben een sterke relatie met 

de actuele rentestanden en een te verlenen onderpand, dat veelvuldig is onderschat. 

De exploitatie- en lopende financieringskasstromen spelen zo een grote rol in het voortbestaan van 

corporaties.  

Figuur 24 Financiële sturing voor corporaties (bewerking van PwC, 2011) 
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Ze genereren de bestaande inkomsten en uitgaven voor een corporatie, die niet zomaar kunnen worden 

teruggedraaid of op korte termijn veranderbaar zijn. Wel kan er op gestuurd worden, om deze kasstromen nu 

en in de toekomst in goede banen te leiden. 

 

Kasstromen uit nieuw aangetrokken financieringen: 

Naast de lopende financieringskasstromen bestaan er de ‘nieuw’ aan te gaande financieringen. Dit zijn leningen 

die corporaties aan gaan met een externe financier om nieuwe projecten te realiseren of om investeringen in 

de bestaande voorraad te kunnen bekostigen. Het eigen vermogen is vaak niet toereikend. Hierbij wordt het 

risico om aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen wel groter door stijging van de leningenportefeuille. 

Daarnaast gaan nieuwe leningen gepaard met nieuwe financieringen, ergo nieuwe rentelasten. Die vormen een 

negatieve kasstroom op het totale vermogen. Het totale vermogen van een corporatie bestaat uit vreemd en 

eigen vermogen. Kasstromen creëren dit vermogen.  

Een juiste verhouding vreemd- en eigenvermogen dient als (een gedeeltelijke)basis voor het financiële beleid. 

Belangrijk is de juiste sturing op en inzicht in de vermogensportefeuille. Er kan op verschillende 

financieringsaspecten worden gestuurd, waaronder de ‘verhouding totaal geïnvesteerd vermogen versus 

vreemd vermogen’ (investerings-/financieringsratio), solvabiliteitspositie (zie verderop in de paragraaf) en de 

‘verhouding leningen versus waarde van tegenoverstaande vastgoed’; voornamelijk gefocust op kasstromen en 

projectfinancieringen (Loanto Value) (PwC, 2011).  

 

Kasstroom uit investeringen (mutaties): verkoop, sloop, nieuwbouw, renovatie, transformatie: 

Deze kasstroom komt voort uit mutaties in het vastgoed. Vastgoed kan op allerlei manieren veranderingen 

ondergaan; door middel van verkoop, sloop, nieuwbouw, renovatie en transformatie. Deze  ‘mutaties’ zorgen 

er voor dat er meer of minder moet worden geïnvesteerd; de huidige kasstroom zal hierdoor worden 

aangepast. Deze kasstroom is de financiële vertaling van het gevoerde beleid omtrent het strategische 

voorraadbeleid. De ambities van een organisatie worden door middel van deze mutaties gerealiseerd. Deze 

mutaties kosten over het algemeen geld dat zich vertaald in een uiteindelijke negatieve directe bijdrage aan de 

totale kasstroom. Daarnaast dienen voor (toekomstige) investeringen veelal externe financieringen te worden 

aangetrokken. Deze extra externe financiering zorgt voor hogere rentelasten en afbetalingen. 

Een corporatie kan deze kasstromen beïnvloeden door te sturen op deze mutaties. Als deze veranderingen 

strategisch worden gekozen kan dit ten goede komen aan de kasstromen van een organisatie. Naast dat het 

vaak geld kost om iets te veranderen creëer je er ook een bepaalde waarde mee. Indirect creëer je vermogen. 

Er kan daardoor gestuurd worden op direct- en indirect rendement (PwC, 2011). Het is voor een 

portefeuillemanager van belang om daarbij de verschillende waarde-definities in acht te nemen, om zo onjuiste 

vergelijkingen te voorkomen. 

 

Direct rendement 

Elke vastgoedobject heeft een eigen exploitatiekasstroom. Het directe rendement geeft aan in welke mate het 

betreffende vastgoed winstgevend is. Het kengetal fungeert als factor voor de verhouding ‘netto 

exploitatiekasstroom’ versus ‘bedrijfswaarde van het bijbehorend vastgoed’. Hoe hoger het directe rendement, 

hoe winstgevender het project is. Op voorhand wordt er gestuurd op een wenselijk direct rendement voor de 

nieuwe investering. Hierdoor worden alleen die projecten gerealiseerd die ook financieel en maatschappelijk 

gunstig zijn voor de ontwikkeling van de organisatie.  
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Dit ‘gewenste’ directe rendement wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de te lopen risico’s; de 

financieringen; doelstellingen en beleid van de organisatie. Een corporatie bepaalt zo zelf haar gewenste 

rendement. Minimaal moet een project de rente op de lening en de inflatie op het eigen vermogen kunnen 

dekken uit het behaalde rendement. Alleen dan wordt het eigen vermogen van een corporatie niet nadelig 

beïnvloed. 

 

Direct rendement = (netto exploitatie kasstroom / bedrijfswaarde van het onderliggende vastgoed) x 100% 

(De waarden ligt gemiddeld de NAR(netto aanvangsrendement) circa op 4,6% voor 2010, en de BAR (bruto 

aanvangsrendement op 5,75%, voor corporaties) 

 

Indirect rendement 

Het indirect rendement is de waarde mutatie van de bestaande portefeuille. De bedrijfswaarde van het 

vastgoed wordt bepaald door de (toekomstige) kasstromen uit exploitatie en/of verkoop. Hierdoor wordt de 

waarde van het vastgoed bepaald door de markt. De marktwerking (vraag-aanbod) zorgt er voor dat de 

exploitatiekasstromen toe- of afnemen en of er eventueel hogere verkoopwaarden kunnen worden gevraagd 

bij afstoting. Wanneer het vastgoed minder waard wordt, dienen eigenaren het vastgoed af te waarderen in de 

boeken. Echter in veel gevallen wordt dit, tegen beter weten in, niet gedaan. Twee voorbeelden hiervan zijn de 

hedendaagse (2012) grondwaarden van gemeente’ en de waarden van veel oude kantoorpanden. Deze 

waarden dienen drastisch te worden afgewaardeerd om de markt weer opgang te helpen. Zo worden er 

nauwelijks nog gronden of kantoren verkocht en wil een investeerder in veel gevallen niet de huidige 

boekwaarde (zonder afwaardering) betalen. (FD, 2012) 

Naast de toenemende of afnemende waarde ten gevolg van de marktontwikkelingen, kan de waarde van het 

vastgoed worden beïnvloed door de mutaties die het ondergaat. Deze veranderingen realiseren over het 

algemeen een verbetering van de portefeuille. Ze kunnen zorgdragen voor bijvoorbeeld een betere 

gebruikskwaliteit, een hoger energielabel, langere resterende levensduren en een betere aansluiting bij de 

doelgroep. Deze kwalitatieve verbetering ziet men terug in de waardestijging van het vastgoed, dit noemt men 

de ontwikkeling van het indirect rendement. Het CFV onderscheidt drie typen indirecte waardeontwikkelingen: 

rekenkundige waardeontwikkeling (ten gevolge van veranderingsopgave en/of de markt); het effect van 

parameterwijzigingen (bijvoorbeeld inflatie ten gevolge van de markt) en het effect niveauwijzigingen (ten 

gevolge van de markt) (CFV, 2004). 

 

 

Gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet 

Een corporatie heeft zonder dat het nieuwe investeringen doet en haar doelstellingen gelijk houdt, vermogen 

nodig om te continueren. Dit is het gevolg van inflatie en de gemiddelde rente die de corporatie betaald over 

haar leningenportefeuille (vreemd vermogen). Dit dient gecompenseerd te worden met genoeg rendement uit 

andere investeringen (direct of indirect). Hiervoor is er een minimum opgesteld voor het te behalen rendement 

van de totale investeringen en exploitaties, om aan deze betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Dit noemt 

men de gemiddelde vermogenskostenvoet. Het zijn de kosten die een bedrijf maakt voor het vermogen 

waarmee het bedrijf wordt gefinancierd.  
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Liquiditeit en Solvabiliteit 

De kasstromen zijn van groot belang voor de financiële situatie van een corporatie. Het bepaalt onder andere 

de bekwaamheid van een corporatie om aan haar lopende financieringsverplichtingen te kunnen voldoen 

(middellange termijn). De operationele kasstroom dient positief te zijn, wil de corporatie zich blijven 

continueren. Wanneer bij een corporatie ‘verkopen’ van bezit nodig is om voldoende liquide (financieel 

gezond) te blijven, dan kom je in de huidige marktomstandigheden in de problemen.  

Als toetsingsmiddel voor de totale financiële situatie van een corporatie gebruikt men veelal de liquiditeits- en 

solvabiliteitswaarden. Deze waarden doorgronden het vermogen van de corporatie; het vermogen dat is 

ontwikkeld door kasstromen. Sturen door middel van solvabiliteit en liquiditeit wordt gezien als 

vermogenssturing. Toekomstige ontwikkelingen hebben ieder op hun eigen manier invloed op het vermogen. 

In het verleden werden deze toekomstige ontwikkelingen beoordeeld op hun directe toegevoegde waarde. Zo 

werd er een besluit genomen over een toekomstige investering, die werd vervolgens doorgerekend en die had 

zijn invloed op het totale vermogen. Hierdoor werden andere mogelijkheden over het hoofd gezien. 

Tegenwoordig wordt het steeds wenselijker om verschillende investeringsmogelijkheden door te rekenen en zo 

verschillende investeringsscenario’s af te wegen. Deze investeringsscenario’s hebben ieder hun eigen invloed 

op het vermogen, waardoor na een vergelijking de beste kan worden gekozen. Sturing op scenario’s en 

kasstromen ter optimalisatie van het vermogen wordt steeds meer van belang geacht. De 

investeringscapaciteit wordt zo optimaal benut, dat ten goede komt aan de organisatie en de te huisvesten 

doelgroep. Er ontstaat een overzicht van de mogelijkheden rondom de financiële sturing. Dit is belangrijk voor 

de liquiditeit en solvabiliteit posities, doordat er hierdoor een stabielere financiële situatie ontstaat.  

De liquiditeitspositie wordt bepaald aan de hand van de operationele kasstromen en de contractuele 

aflossingen. Het staat voor het vermogen om direct aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Inzicht in 

de investeringsmogelijkheden helpt hierbij om een juiste liquiditeitspositie in te kunnen nemen. Er wordt 

verwacht dat na aftrek van de contractuele aflossingen (WSW gaat uit van minimale aflossing van 2%) van de 

operationele kasstromen er nog een positieve kasstroom overblijft. Wanneer deze waarde die overblijft 

negatief is, noemt men dit een liquiditeitstekort en is de organisatie niet in staat om eventuele directe 

betalingen te kunnen voldoen. In dat geval geeft het WSW geen borging voor een lening. Daarom wordt er 

gestuurd op een positieve liquiditeitspositie. Een veel gebruikt kengetal bij liquiditeitsposities is de ‘current 

ratio’. Hiermee kan de liquiditeit van verschillende corporaties met elkaar worden vergeleken. (Aedes, 2010) 

 

Current ratio = (vlottende activa + liquide middelen)/ kort vreemd vermogen 

 

Vlottende activa = zaken die binnen één jaar in geld kunnen worden omgezet 

Liquide middelen = geld, giraal of chartaal geld 

Kort vreemd vermogen = middelen die voor korte tijd ter beschikking staan voor een organisatie 

(korter dan één jaar) 

MKB Nederland, 2011 
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Nu het belang van sturing op liquiditeitspositie is bepleit betekend dit niet dat de solvabiliteitspositie kan 

worden vergeten. De solvabiliteitpositie geeft de stabiliteit en de financiële kwaliteit van een organisatie op 

lange termijn weer. Het geeft antwoord op de vraag: Heeft de organisatie voldoende eigen vermogen om bij 

geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen? Het is belangrijk om 

de grenzen (voor een financieel economisch gezonde organisatie) van de solvabiliteitpositie in acht te nemen, 

waardoor je het financiële risicoprofiel beperkt. De solvabiliteitspositie wordt door CFV (2010) geformuleerd 

als: “Met dit oordeel wordt vastgesteld of de woningcorporatie op basis van voortzetting van het beheer haar 

verplichting kan nakomen. De financiële effecten van voorgenomen activiteiten na balansdatum blijven hierbij 

buiten beschouwing. Het solvabiliteitsoordeel is gebaseerd op twee bouwstenen: het volkshuisvestelijk 

vermogen op balansdatum en het vermogen dat op de balansdatum beschikbaar moet zijn om de risico’s  te 

kunnen opvangen”. Indirect zegt deze waarde iets over hoe afhankelijk een organisatie is van vreemd 

vermogen en de daarbij horende financiers. Voor financiers is dit een kengetal om het risicoprofiel van een 

organisatie in te schatten. Wanneer een organisatie een lage solvabiliteit heeft, is de kans groter dat het in de 

toekomst eventueel niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit bij corporaties wordt bepaald 

door de verhouding van de hoogte van algemene bedrijfsreserves ten opzichte van het totale vermogen, 

uitgedrukt in procenten. 

 

 Solvabiliteit eigen vermogen = (Algemene bedrijfsreserve / Totale vermogen) x 100% 

  Algemene bedrijfsreserve = eigen vermogen 

  Totale vermogen = vreemd + eigen vermogen 

 

 

De solvabiliteitswensen voor corporaties zijn verschillend van die van commerciële instellingen. Een corporatie 

dient als maatschappelijke instelling haar opbrengsten te investeren in sociale doeleinden. Zodoende mag er 

niet een onbeperkt deel worden opgeslagen als financiële buffer (CFV, 2012). Hierdoor ontstaat er een andere 

solvabiliteitspositie dan een organisatie die niet beperkt is door vermogensgrenzen. Deze vermogensgrenzen 

worden opgesteld door het CFV en WSW. Een corporatie dient zo verantwoording af te leggen omtrent de 

solvabiliteitspositie van haar organisatie. De solvabiliteit dient zo als belangrijk communicatiemiddel. Het WSW 

toetst daarmee de stabiliteit van de organisatie. Een corporatie ondervindt zowel een boven- als ondergrens 

voor de solvabiliteitspositie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina | 71  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen solvabiliteit: 

- Minimaal 0%; plus eventuele verhoging naar min grens van WSW  

(gebruikmaken van de bedrijfswaarde van het vastgoed); 

- In 2009 was de gemiddelde solvabiliteit 29,3% (CFV, 2010); 

- Spreiding van onder 0% tot en met boven de 75% (CFV, 2010). 

- Onvoldoende solvabiliteit; wanneer  op balansdatum het risico groter of gelijk is aan het vermogen, 

beoordeelt het CFV de corporatie als onvoldoende solvabel (CFV, 2010); 

- De financiële effecten van voorgenomen activiteiten na balansdatum blijven hierbij buiten 

beschouwing. Het solvabiliteitsoordeel van het CFV, is gebaseerd op het volkshuisvestelijk vermogen 

op balansdatum en het vermogen dat op balansdatum beschikbaar moet zijn om de risico’s te kunnen 

opvangen. (CFV, 2010) 

 

 

Voor optimale sturing op de financiën zijn zowel de solvabiliteit als de liquiditeit van belang. Waar vroeger er 

meer sturing was op de solvabiliteitspositie is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor de liquiditeitspositie 

(“rendements-denken”). Inzicht in beide posities maakt het beeld van het vermogen compleet. 

4.4 WSW Borging 

Corporaties dienen een groot deel van hun opgebouwde vermogen te investeren in maatschappelijke opgaven. 

Het vermogen is niet alleen afkomstig uit de verhuur en verkoop van vastgoed, maar komt ook uit geleend 

vermogen dat eventueel geborgd is via het WSW. Een corporatie is niet alleen afhankelijk van een aantal 

partijen, het moet ook verantwoording afleggen aan verschillende organisaties. Een aanvraag voor een 

geborgde lening wordt op een aantal zaken getoetst voordat borging wordt verleend. Het WSW (2012) en CFV 

(2012) hebben hiervoor een beleid opgesteld. Er wordt gelet op: de eigendomssituatie (is het vastgoed in 

volledige eigendom van een corporatie of gedeeltelijk); de waarde van het onderpand; het toegekende 

faciliteringsvolume; de gemeentelijke achtervang; het rentemaximum; DAEB en niet-DAEB; de 

kredietwaardigheid van de corporatie en of de corporatie een wettelijk toegelaten instelling is. 

Het onderpand dient van voldoende waarde te zijn om garant te staan voor een eventuele lening (gebaseerd 

op de huidige WOZ-waarde). Daarnaast moet het faciliteringsvolume niet overstegen worden door de aan te 

trekken langlopende leningen. Ten derde dient de gemeentelijke achtervang geregeld te zijn, zodat plannen 

actiever en flexibeler kunnen worden doorlopen. Ten vierde moet de geborgde lening voldoen aan het 

maandelijks geijkte rentemaximum. Hiermee wil het WSW voorkomen dat het onnodig voor meer 

betalingsverplichtingen (renteschommelingen) borg komt te staan. Vervolgens mogen de schuldrestanten van 

de geborgde leningen niet meer bedragen dan 50% van de WOZ-waarde van het onderpand (recht van erfpacht 

kan ook worden ingebracht als onderpand). En tot slot dient de corporatie, nu en in de toekomst, 

kredietwaardig te zijn. De kredietwaardigheid van een corporatie wordt bepaald aan de hand van verschillende 

factoren; de financiële situatie, het onderpand, de organisatie, de markt en eventuele risico’s. Het WSW dient  

door middel van deze factoren, de risico van ‘het niet kunnen terugbetalen door een corporatie’ in te schatten. 

Risicomanagement is voor het WSW belangrijk, het gaat niet in zee met organisaties die niet aan de regels en 

wensen kunnen voldoen.  
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Een harde eis van het WSW is dat de kasstroomprognose in ieder geval positief moet zijn wil het überhaupt in 

aanmerking komen voor een geborgde lening. Uiteindelijk zijn voor het WSW; toekomstige kasstromen, 

toekomstige marktrisico’s en het verschil tussen DAEB- en niet-DAEB activiteiten, drie belangrijke factoren 

waarop gestuurd wordt. 

 

WSW en toekomstige kasstromen: 

Voor de financiële positie van de corporatie wordt er gekeken naar de toekomstige kasstromen van deze 

organisatie. Hierbij wordt een aflossingsfictie van 2% in acht genomen. Hierdoor zouden corporatie ten alle 

tijden in de mogelijkheid zijn om hun leningen binnen 50 jaar te kunnen aflossen met gegenereerde 

operationele kasstromen.  Om er voor te waken dat deze operationele kasstromen daadwerkelijk genoeg zijn 

om de aflossing en rente te kunnen dekken is er een ‘Debt Service Coverage Ratio’ (DSCR) opgesteld.  

WSW en toekomstige marktrisico’s:  

Het WSW heeft als primaire taak het inschatten van de risico’s van de uitgeleende borging. Naast de risico’s die 

een organisatie vormt, vormt de markt en haar omgeving een belangrijk risico. Het is onmogelijk om in te 

schatten hoe de markt zich precies zal ontwikkelen, echter kan men wel proberen de negatieve gevolgen 

zoveel mogelijk te beperken. Het WSW volgt hierdoor de markt op de voet. Het speelt in op nieuwe 

ontwikkelingen en het stelt scenario’s (best-, normal- & worst case) op om negatieve gevolgen van toekomstige 

ontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken. 

 

DAEB en niet-DAEB activiteiten: 

Het onderscheid tussen DAEB en Niet DAEB activiteiten is reeds gemaakt. Dit onderscheid komt terug in de 

financiering van deze activiteiten. Het is niet mogelijk om beide categorieën op dezelfde manier te financieren. 

Alleen voor DAEB activiteiten mag staatsteun worden ontvangen. De voorwaarden hiervoor zijn gelijk aan de 

voorwaarden voor borging. Hierdoor kan DAEB bezit gezien worden als borgbaar bezit. Het WSW staat garant 

en verleend een borging aan de corporatie. Voor niet-DAEB activiteiten geldt dat er geen borging kan worden 

aangevraagd en dat de financiering daardoor op een andere kapitaalmarkt moet worden gezocht. In de meeste 

gevallen zal dit geschieden door middel van een ongeborgde lening. In enkele gevallen is het mogelijk om via 

eigen liquide middelen en/of verkoopopbrengsten de financiering rond te krijgen. In de toekomst is dit 

waarschijnlijk niet meer mogelijk, om oneigenlijk gebruik van de opbrengsten in de corporatiesector te 

voorkomen. Er bestaat het idee dat de DAEB en niet-DAEB activiteiten volledig financieel worden gescheiden 

waardoor er twee onafhankelijke potjes ontstaan. De wet- en regelgeving is hard in ontwikkeling, waardoor de 

komende tijd hoogstwaarschijnlijk inhoudelijk een aantal veranderingen zullen worden doorgevoerd. 

De toekomstige kasstromen en marktomstandigheden kunnen de toekomst van een organisatie maken of 

kraken. Belangrijk is namelijk de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Zowel voor een corporatie als 

voor het WSW en CFV zijn dit belangrijke begrippen. Het WSW moet er voor zorgdragen dat ze alleen borging 

verlenen aan corporaties die financieel capabel genoeg zijn om de opgestelde financiering te kunnen aflossen 

en de rente te kunnen blijven betalen.  

Zo wordt er veelal gekeken naar de liquiditeit- en solvabiliteitspositie van deze corporaties. Die vertalen de 

verhouding vreemd- versus eigen vermogen van een organisatie en de mate waarin een organisatie capabel 

genoeg is om haar schulden af te lossen. De organisaties worden in hun totaliteit beoordeeld in plaats van per 

project. 
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4.5 Ontwikkelingen 

De maatschappij staat niet stil. De economie, markt, bevolking en technologie zijn constant in beweging. Voor 

optimale sturing is het van belang om in te spelen op deze toekomstige ontwikkelingen. Er moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van een wenselijke 

portefeuille (door middel van marktonderzoek) en de ontwikkelingen in de financiële situatie van de 

corporatie. De ontwikkelingen met betrekking tot de wenselijke portefeuille worden beoordeeld met behulp 

van een marktonderzoek naar bijvoorbeeld de benodigde kernvoorraad voor de komende x aantal jaar voor 

een specifieke corporatie. Een veel gebruikt marktonderzoek is de DESTEP-methode. DESTEP staat voor 

Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek-Juridisch analyse. Deze 

methode realiseert een zo compleet mogelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen, waarmee een 

benodigde kernvoorraad kan worden geformuleerd. Voor dit onderzoek wordt een verdere uitleg van de 

marktanalyse en bijbehorende ontwikkelingen buiten beschouwing gelaten. Voor het te realiseren model 

wordt wel de output uit een dergelijk onderzoek (Rigo, 2012) meegenomen. 

De ontwikkeling van de financiële situatie is van belang voor de continuïteit van een corporatie. Het is daarom 

belangrijk om zoveel mogelijk risico’s in te perken en om vroegtijdig in te spelen op eventuele financiële 

tegenslagen en/of meevallers. Door de huidige economische crisis (2012) is de financiële toekomst namelijk 

uitermate onzeker. De schuldencrisis in Europa, de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de onrust op de 

beurzen laten zich moeilijk voorspellen (Rigo, 2012). De meeste voorspellingen verwachten een verdere daling 

van de economische situatie, echter de mate ervan, kan een groot verschil uit maken voor een organisatie. In 

het vervolg onderzoek dient het model toekomstbestendig te worden gemaakt. Het model biedt reeds wel de 

mogelijkheid om rekenwaarden aan te passen zodat er constant kan worden ingespeeld op nieuwe 

ontwikkelingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om verschillende scenario’s door te rekenen. 

 

Het model probeert een betere continuïteit te genereren voor de corporatie door een reële investeringsopgave 

te realiseren. Door een betere continuïteit is de corporatie ook toekomstbestendiger, de financiële middelen 

worden zo optimaal benut. Op deze twee manieren draagt het model bij aan de risicobeperking van 

toekomstige ontwikkelingen.  

Door de huidige ontwikkelingen kennen corporaties beperkingen in hun te voeren beleid; o.a. door 

stagnerende verkoop, toenemende beheerskosten en stijging van stichtingskosten. Het is belangrijk om de 

kwaliteit van voorraad en de eigen omstandigheden van een corporatie in de toekomst te blijven behouden. De 

kans bestaat dat de nadruk steeds sterker op de financiële continuïteit komt te liggen, waarbij de 

maatschappelijke ambities veelal onder druk komen te staan. Een goede balans tussen de rendement gedreven 

corporatie en de maatschappelijke corporatie kan dit voorkomen. Het is daarom belangrijk om financieel te 

sturen met oog voor kwaliteit en aanbieding van sociale huisvesting. (KPMG, 2011) 
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4.6 Conclusie 

Financiële sturing van woningcorporaties vraagt veel inspanning van de corporatiesector. Verschillende partijen 

zijn ermee gemoeid; controlerende, verlenende, financierende, adviserende partijen en natuurlijk de 

corporaties zelf. Beleidsaanpassingen zijn daardoor niet makkelijk gemaakt. Wat altijd terug komt is de 

financiële positie (kasstroom en vermogen) waarin een corporatie zich bevindt. Mede door crisis en politieke 

ontwikkelingen is deze positie een steeds belangrijkere plek gaan innemen. Indien corporaties hun financiële 

beleid op orde hebben, kan er met een gerust hart worden gekeken naar de toekomst.  

 

De financiën kunnen alleen optimaal worden gestuurd wanneer men de context en doelstellingen van 

corporaties in acht neemt en daardoor rekening houdt met de sociale huisvestingstaak van de corporatie. 

In het verleden is er nog weinig gestuurd op financiën, waardoor het in enkele gevallen een nieuw aspect 

vormt in het te voeren beleid. Hierdoor zit er veel verschil in de manier waarop en de mate waarin er gestuurd 

wordt. Echter er ontstaat steeds meer aandacht voor ‘sturen op vermogen door middel van kasstromen’. Ze 

zullen er ongeacht eventuele boekhoudkundige compensatie altijd zijn. Dit maakt ze uitermate geschikt voor 

lastig te voorspellen toekomstige situaties en de complexiteit van de financiële structuur die samenhangt met 

een corporatie. Het is wenselijke om hier optimaal inzicht in te verkrijgen om de juiste keuzes te kunnen 

maken.  

Daarom wordt er in dit onderzoek een faciliterend model gecreëerd die inzicht geeft in de kwaliteit van de 

verschillende complexen uit de vastgoedportefeuille in combinatie met eventuele toekomstige kasstromen, 

waardoor er gegronde keuzes op zowel maatschappelijk als financieel gebied kunnen worden gemaakt voor de 

toekomstige investeringsopgave. Het model ondersteunt de sturing om een goede verhouding tussen de 

maatschappelijk taak en de financiële continuïteit van een corporatie te realiseren, zodat er niet onevenredig 

veel op één van de twee wordt gestuurd. 
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Hoofdstuk 5 ‘Verkenning van de reeds ontwikkelde modellen rondom SVB 

 

 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de verkenning van de markt; de reeds gerealiseerde modellen en softwaresystemen 

rondom de ontwikkeling van strategisch voorraadbeleid bij corporaties in Nederland. Op voorhand is er een 

selectie gemaakt met modellen die ontwikkeld zijn voor beleidsontwikkeling binnen corporaties op het gebied 

van strategisch voorraadbeleid. De uiteindelijk geanalyseerde modellen worden in drie verschillende 

categorieën verdeeld (paragraaf twee), zodat de juiste modellen onderling worden vergeleken. In paragraaf 

drie worden de kaders gegeven waaraan de modellen worden getoetst, zodat elk model gericht wordt 

geanalyseerd en de analyse bruikbare informatie oplevert voor het verdere onderzoek. Deze toetsingskaders 

vormen de rode draad door de analyse en zijn opgesteld aan de hand van de wensen van het te ontwikkelende 

model. 

5.2 Geanalyseerde modellen 

Er is in de afgelopen jaren aanzienlijk wat onderzoek gedaan naar strategische voorraadbeleid bij corporaties. 

Zowel wetenschappelijke als commerciële partijen hebben zich hierin verdiept. Er zijn modellen en systemen 

ontwikkeld die dit beleid mogelijkerwijs ondersteunen. De huidige theorieën/systemen verdiepen zich in 

verschillende onderdelen van het strategisch voorraadbeleid. Om vat te krijgen op deze kennis dienen deze 

onderdelen separaat te worden geanalyseerd. 

In dit onderzoek is er een onderscheid gemaakt in drie categorieën: ‘procesmatige beleidsmodellen’, 

‘softwaresystemen’ en ‘verduurzamingsinstrumenten en beoordelingsmodellen’. Hierdoor worden 

respectievelijk de theoretische achtergrond; de commerciële software markt (praktijk); een belangrijke 

hedendaagse veranderingsstrategie ‘verduurzaming’ en de huidige toetsingsmarkt (labels) van complexen, 

geanalyseerd. 

Vanuit de complete markt aan modellen en systemen, worden die modellen geselecteerd, die gezien de 

opgestelde doelstelling en probleemstelling, van belang zijn voor het onderzoek en de ontwikkeling van ‘Model 

CAS’. De te toetsten modellen, dienen vanuit de basis gericht te zijn op het voortbestaan van de corporatie. Het 

te realiseren model is namelijk ter bevordering van het beleid, de organisatie en de financiën van de 

corporatie. Daarnaast dient het te toetsen systeem, gericht te zijn op de vorming van een strategisch 

voorraadbeleid van corporaties. Systemen die gericht zijn op enkel uitvoering van een strategisch 

voorraadbeleid, worden daardoor niet behandeld. De uitgebreide analyse, per getoetst systeem,  wordt 

uiteengezet in bijlage B. In dit hoofdstuk zullen de verschillende modelcategorieën worden besproken en 

worden de behandelde toetsingskaders toegelicht.  

De systemen worden beschreven aan de hand van een korte beschrijving van de inhoud, de overeenkomsten 

met het gewenste model en welke onderdelen kunnen bijdragen of kunnen worden meegenomen in het 

verdere onderzoek.  

 

Procesmatige modellen: 

De procesmatige modellen zijn theoretisch ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk grondslag. Het zijn 

vaak afstudeerverslagen of proefschriften die een aanzet doen tot de werking van het (deel van het) strategisch 

voorraadproces bij een corporaties. In deze onderzoeken wordt een procesmatig stappenplan of een 

beslissingsondersteunend model ontwikkeld dat bijdraagt aan de vorming van het beleid. Uiteindelijk wordt dit 

model veelal getoetst, ter afsluiting en controle van het onderzoek.  
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Onderzochte modellen: 

 Strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties: informatievoorziening en instrumenten. 

Ontwikkeld door R.A. (Rob) Van den Broeke. 

 Financieel economische grondslagen voor woningcorporaties. Het bepalen van de bedrijfswaarde, 

risico’s en het voorraadbeleid. Ontwikkeld door V. (Vincent) Gruis. 

 Doorexploiteren, duurzaam renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw? Aanzet tot 

multicriteria-analyse. Ontwikkeld door R. (Roel) Tijssens. 

 Minimaal rendement bij corporaties. Een onderzoek naar waarborging van continuïteit  bij corporaties 

gericht op investeringen, waarbij de afweging tussen financieel en maatschappelijk belang een rol 

speelt. Ontwikkeld door R. (Roland) Otto. 

Softwaresystemen: 

Over het algemeen hebben de reeds ontwikkelde softwaresystemen een commercieel doel. Ze zijn ontwikkeld 

ter ondersteuning van een strategisch voorraadbeleid bij corporaties en worden op deze manier bij hun 

aangeboden door adviespartijen en/of ontwikkelaars. Bij analyse van deze modellen, gaat het voornamelijk om 

de gedachte, de theorie en de kennis achter het model zonder de totstandkoming op ICT-gebied te analyseren. 

Het is lastig om deze modellen onderling of compleet in een nieuw model op eenvoudige wijze te 

implementeren.  

Zo wordt er een analyse gemaakt van de totstandkoming van beslissingsproces binnen het voorraadbeleid; de 

uiteindelijke resultaten; de gebruikte criteria en eigenschappen van de corporatie. Uiteindelijke worden ook de 

hieraan verbonden conclusies geanalyseerd.  

De geanalyseerde modellen hebben ieder hun eigen invalhoek; ze zijn voor een doel ontwikkeld. De één wil 

een financiële doorrekening van haar beleid en de ander wil juist een analyse van haar portefeuille om een 

gestructureerd beleid te kunnen vormen. Analyses, toetsing en berekeningen worden doorlopen, echter ze 

worden maar op beperkte wijze integraal verwerkt. Het nieuw te ontwikkelen model met integrale analyse, 

toetsing, berekeningen en  intelligentie; is daardoor nog steeds niet overbodig. 

 

Onderzochte modellen: 

 WALS; Woningcorporaties Assets & Liabilities Scenariosysteem. Ontwikkeld door Ortec Finance. 

 Vabi Assets. Ontwikkeld door Vabi. 

 RazZudock. Ontwikkeld door Kabana software. 

 VIM 2.0. Ontwikkeld door Bataviagroep. 

 ViewPoint. Ontwikkeld door Itris. 

 FISS. Ontwikkeld door Finance Ideas. 

Verduurzamingsinstrumenten: 

Deze systemen hebben betrekking op één van de mogelijke veranderingsopgaves binnen het strategisch 

voorraadbeleid van een corporatie; ‘duurzaam renoveren’. ‘Verduurzaming van gebouwen’ is een belangrijke 

strategie waarbinnen veel ontwikkeling gaande is en waarvoor de afgelopen tijd veel instrumenten op de markt 

zijn gekomen. Er zit veel verschil (schaalniveaus) tussen deze instrumenten. Voor dit onderzoek wordt er 

getracht die modellen te analyseren, die het meest in lijn liggen met de kern van dit onderzoek. 
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Zo zijn er uiteindelijk twee modellen volledig geanalyseerd. Deze modellen wegen de mogelijkheid tot 

verduurzaming af. De instrumenten kunnen daardoor eventueel bijdragen aan de vertaalslag van portefeuille 

naar veranderingsopgave; in dit geval ‘duurzaam renoveren’. 

 

Onderzochte modellen: 

 Leaf, IBISapps. Ontwikkeld door Brink Groep. 

 Energiebesparingsverkenner. Ontwikkeld door SenterNovem (Agentschap NL). 

 

Beoordelingsmodellen (labelling & conditiemeting): 

De vierde categorie bestaat uit modellen die projecten beoordelen op hun duurzaamheid, milieubelasting en 

energieverbruik. Er wordt een label, conditiemeting en/of beoordeling toegewezen aan het project. Waarop 

een organisatie haar beleid kan afstemmen. Een vastgoedportefeuille kan op deze manier worden getoetst en 

kan elk project afzonderlijk worden beoordeeld. 

Binnen de corporatiesector worden veelal dezelfde beoordelingsmodellen gebruikt. Deze modellen worden in 

dit hoofdstuk, geanalyseerd en getoetst op hun inpasbaarheid in het nieuwe model. 

 

Onderzochte modellen: 

 BREEAM. Ontwikkeld door Dutch Green Building Council. 

 GreenCalc+. Ontwikkeld door Stichting Sureac. 

 GPR-Gebouw (Gemeentelijke praktijk richtlijn). Ontwikkeld door W/E Adviseurs. 

 EPN – Energieprestatie Nieuwbouw. Ontwikkeld door Agentschap NL. 

 ECO-Quantum. Ontwikkeld door MVO Nederland. 

5.3 Toetsingskaders 

De voorgaande hoofdstukken zijn uitgebreid ingegaan op de theoretische achtergrond rondom strategisch 

voorraadbeleid. Ze hebben hierdoor een aantal wensen gecreëerd die het nieuw te ontwikkelen model zou 

moeten bezitten. Het model vormt een antwoord op de probleem- en doelstelling zoals opgesteld in hoofdstuk 

één. Deze wensen worden onder andere vertaald naar acht toetsingskaders. Aan de hand van deze 

toetsingskaders worden de bestaande modellen geanalyseerd. Het zijn criteria die gezien de 

onderzoeksdoelstelling, zouden moeten terugkomen in het model. Indien er een criteria niet aanwezig is 

betekend dit daardoor niet dat het automatisch een slecht model is. In deze paragraaf worden de acht 

toetsingskader uiteengezet. Gevolgd door een overzicht van de totale analyse, in paragraaf vier. 

1) Bepaling van portefeuillestrategie a.d.h.v. een portefeuilleanalyse: 

Om tot een gedegen strategische keuze te komen voor een veranderingsopgave (continueren, sloop-

nieuwbouw, duurzaam renoveren), is het van belang te weten wat voor complexen en verhuurbare 

eenheden er in de portefeuille zitten. Een portefeuilleanalyse dient daarom opgenomen te zijn in het 

model. Het is belangrijk om hierin de verhuurbaarheid en de financiën mee  te nemen. In dit 

hoofdstuk wordt er getoetst of het model een strategie bepaald aan de hand een portefeuilleanalyse. 
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2) Berekening van de huidige en alternatieve kasstromen als gevolg van een gewenste 

veranderingsopgave (financiële toetsing): 

Omtrent de financiële analyse is het belangrijk om de huidige kasstroom en de kasstroom ten gevolge 

van de veranderingsopgave te bepalen.  Vervolgens deze af te zetten tegen de ontwikkeling van de 

bedrijfswaarde, ten gevolge van de veranderingsopgave. Om uiteindelijk een gestructureerde keuze te 

kunnen maken, die wordt meegenomen in de strategiebepaling.  

De geanalyseerde modellen worden getoetst op de aanwezigheid en het gebruik van financiële 

analyses bij de strategiebepaling van de veranderingsopgave. 

3) Prioritering, spreiding van de investering: 

Om de financiële continuïteit te waarborgen is het onmogelijk om alle gewenste veranderingen in een 

portefeuille in één keer uit te voeren, dit zorgt voor een te grote investering op één bepaald moment.  

Het is belangrijk dat het model die objecten selecteert, die echt een veranderingsopgave nodig 

hebben. Hierdoor wordt de reeds op meerjarige onderhoudsbegroting gebaseerde planning, 

uitgesmeerd. Dit komt de financiële continuïteit van een corporatie sterk ten goede. 

De modellen worden daarom getoetst waarop ze de investeringsplanning baseren. Wanneer dit niet 

gebeurd aan de hand van het vastgoed, komt het niet overeen met het gewenste model. 

4) Portefeuillesturing: 

Het op te stellen model is gericht om bij te dragen aan volledige sturing van de portefeuille. Het is niet 

enkel de vorming van een strategie voor één object maar voor de totale portefeuille. 

Er wordt getoetst of de reeds gerealiseerde modellen gericht zijn op enkele projecten of op aansturing 

van totale portefeuilles.  

5) Integrale top down en bottum up benadering: 

Integraliteit tussen de organisatielagen is van groot belang voor het model. Alle initiatieven, zowel top 

down als bottum up, dienen te worden geanalyseerd en te worden gecommuniceerd. Hierdoor sluit 

het model zowel aan bij het strategisch, tactisch en operationele niveau. 

De modellen worden getoetst op de aanwezigheid van deze integraliteit; onder andere de top-down 

en bottum-up benaderingen. 

6) Toegankelijkheid & gebruiksvriendelijkheid:  

De modellen zijn over het algemeen complex door de vele onderdelen en berekeningen die het maakt. 

Er ontstaat al snel een ‘black box’ waarin iets in gaat, er vervolgens een hoop berekeningen worden 

gemaakt en waar vervolgens iets uitrolt. Dit is voor veel mensen niet te volgen. Gebruikers zetten 

hierdoor sneller vraagtekens bij de uitkomsten. De gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over. 

Hierdoor is het alleen toegankelijk en begrijpelijk voor specialisten.  

Het is daarom de uitdaging om er voor te zorgen dat een complex systeem wordt doorontwikkeld tot 

een handelbaar en gebruiksvriendelijk model waarmee het gros van de corporatiemedewerkers kan 

werken. De modellen worden daarom getoetst op de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid. 

7) Doel van het model, vorming van strategisch voorraadbeleid: 

Op voorhand zijn er modellen geselecteerd die betrekking hebben op de beoordeling van complexen. 

Deze modellen kunnen bijdragen aan de strategiebepaling en uitwerking, echter ze hebben een ander  

gewenst doel. Ze hebben betrekking op de beoordeling, de meting en/of de  labeling van een project 

maar niet op de vorming van een strategisch voorraadbeleid. 
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8) Uniformiteit van het model: 

Om een strategisch voorraadbeleid op te stellen is het van belang om een portefeuille in een vroeg 

stadium in één keer te kunnen analyseren, zonder dat elk project afzonderlijk moet worden bekeken.  

Hiervoor is uniformiteit in de analyse essentieel. Het zorgt voor structuur en overzicht. Daarnaast 

zorgt uniformiteit voor de uitwisselbaarheid van het model. Het model dient zo toepasbaar te zijn op 

verschillende corporatie. De modellen worden daarom getoetst op hun interne en externe 

uniformiteit. 

5.4 Overzicht van de vergelijking tussen de modellen en de toetsingskaders 

Elk model is afzonderlijk geanalyseerd. Er heeft een verkenning en een verdieping in de markt plaatsgevonden. 

De modellen zijn vervolgens extra getoetst op de gewenste kaders voor het onderzoek. Zo worden ze 

beoordeeld op basis van de toepasbaarheid, zonder een uitspraak te doen over de kwaliteit van het model zelf. 

Hiervan is een overzicht gemaakt in figuur 25, met verticaal de modellen uitgezet tegen horizontaal de 

toetsingskaders. Van elke combinatie is aangegeven of dat er aan het toetsingskader in het geanalyseerde 

model, volledig wordt voldaan of dat het volledig aanwezig is (V); beperkt aan is voldaan of beperkt aanwezig is 

(O); of totaal ontbreekt en  er niet aan wordt voldaan (X). 

Figuur 25 Vergelijking modellen aan toetsingskaders 
(Swagemakers, 2012) 



 

 

Pagina | 80  
 

 

 

 

 

5.5 In dit hoofdstuk Conclusie 

zijn verschillende modellen geanalyseerd en besproken. In de meeste gevallen mist de integraliteit tussen een 

te voeren beleid, het vastgoed, een investeringsopgave ten gevolge van het strategisch voorraadbeleid en de 

daarbij behorende financiële impact. 

Geen van de geanalyseerde modellen scoort volledig op alle getoetste onderdelen. De modellen die het hoogst 

scoren zijn de procesmatige MCA van Roel Tijssens; software model Vim 2.0 en software model Viewpoint. 

Echter naast dat deze modellen goed scoren zal een implementatie van de gewenste onderdelen ter 

uitbreiding van een huidig model, niet mogelijk zijn. Dit komt onder andere doordat de insteek van dit 

onderzoek; een integrale sturing op een veranderingsopgave door rekening te houden met het vastgoed, de 

financiën en de wensen van verschillende corporaties (generiek model); ontbreekt. Daarnaast is het praktisch 

onhaalbaar om een bestaand softwarematig model uit te bereiden, in verband met gebrek aan licensies, 

gebrek aan softwarematige kennis. 

In weinig geanalyseerde modellen wordt er een voorzet gedaan voor een te voeren veranderingsopgave. Er 

wordt veelal een overzichtelijk analyse gemaakt als input voor beleidsbeslissingen van een organisatie, waarna 

uiteindelijk nadat er een beleid gevormd is, het uiteindelijk gevolg voor de organisatie en haar financiën in een 

andere model kan worden berekend. De modellen missen de integratie van het totale proces. Waarschijnlijk 

komt dit doordat deze overgang lastig valt te automatiseren. De corporaties willen misschien deze 

automatisering wel, maar ze zetten tegelijk hun vraagtekens erbij wanneer het gerealiseerd wordt met behulp 

van procesmatige en/of wiskundige formules. Het belang van inzichtelijkheid en stapsgewijze toepassingen is 

daardoor groot. 

Na deze analyse is er nog steeds behoefte aan een modelmatige ondersteuning van deze sturing, die structuur 

aanbrengt in het te doorlopen proces. Hiervoor wordt een nieuw beslissingsondersteunend model ontwikkeld; 

dat zowel een integrale analyse,  een voorzet tot het strategisch voorraadbeleid en de financieel doorrekening 

realiseert. Hierdoor ondersteunt het model een realistische advies voor een te voeren beleid binnen de 

corporatie. Het wordt een generiek model dat kan worden toegepast op verschillende corporaties in de sector,  

waarbij het beleid en de wensen van een corporatie tot op zekere hoogte kan worden verwerkt in het model. 

Iedere corporatie heeft namelijk haar eigen unieke beleid dat ze graag terug zien in een modelmatige 

ondersteuning van hun strategische sturing.  
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Hoofdstuk 6 Model CAS 

 

 

 

6.1 Inleiding 

Na een wetenschappelijk geformuleerde context, is het wenselijk om de theorie te vertalen naar de praktijk. 

Wetenschappelijke kennis heeft zonder daadwerkelijke praktische uitwerking een minimale bijdrage aan het 

gestelde probleem. Ter bevordering van het strategisch voorraadbeleid dient er een beslissingsondersteunend 

model te worden ontwikkeld, met input uit de praktijk. Zonder overleg en samenwerking met de praktijk vindt 

het model weinig aansluiting in de corporatiesector. ‘Woningstichting Leystromen’ was volledig bereid om mee 

te werken aan deze ontwikkeling van het model. Van oriënterende gesprekken tot het uiteindelijke model werd 

er constant teruggekoppeld en bijgesteld. Achtereenvolgend wordt in deze paragraaf besproken: 

 Korte beschrijving van het model en Woonstichting Leystromen (paragraaf twee), 

 Volledige beschrijving model CAS (paragraaf drie): 

- Fase één: beoordeling vastgoedportefeuille, 

- Fase twee: strategievorming m.b.v. beslisboom, 

- Fase drie: financiële doorrekening en terugkoppeling naar uiteindelijke strategie. 

- Output en vastgoedsturing met behulp van het model. 

 Case: Woonstichting Leystromen (paragraaf vier) 

 Terugkoppeling, analyse en bijstelling (paragraaf vijf) 

 Conclusie (paragraaf zes) 

6.2 Korte beschrijving ‘Woningstichting Leystromen’  en van model CAS 

Er bestaat een ontwikkelende behoefte voor een ondersteunend model dat bijdraagt aan de versoepeling 

(tussen verschillende organisatielagen) van het strategisch voorraadbeleid binnen een corporatie, rekening 

houdend met de vastgoedportefeuille en de financiële ruimte van een organisatie. Het doel is om door middel 

van de kwalitatieve beoordeling van de huidige portefeuille en inzicht in de financiële situatie, een reële 

investeringsopgave te realiseren die de financiële ruimte van een corporatie optimaal benut.  

Er wordt getracht een veranderingsopgave te realiseren die op dit moment wenselijk zou zijn voor de 

corporatie. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van de financiële ruimte, zodat eventuele investeringen later 

niet voor liquiditeitsprobleem zorgen. De meeste investeringen zijn over het algemeen onrendabel, dit kan het 

model uiteraard niet omkeren, echter door optimaal gebruik te maken van de financiële ruimte en in te spelen 

op de beoordeling van het vastgoed, komt dit ten goede aan de kwaliteit van onder andere de 

vastgoedportefeuille, de financiën en uiteindelijk het woongenot bij de bewoners.  

Het model creëert daardoor niet opeens meer winst maar creëert een (financieel) gezonder beleid waarbij 

integraal inzicht, toezicht en continuïteit van de organisatie voorop staan. Corporaties zitten hedendaags veelal 

in een zwakke financiële positie, waardoor een dergelijk gestructureerd strategisch voorraadbeleid zeker 

wenselijk is. 
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6.2.1 Corporatie ‘Woonstichting Leystromen’  

 

In samenwerking met ‘Woonstichting Leystromen’: 

In een vroeg stadium is deze corporatie betrokken bij de ontwikkeling van het model. Voorafgaand is er een 

oriënterend gesprek geweest om de wensen en behoeften van een corporatie en de praktijk te peilen. Na 

wederzijdse erkenning is begonnen met de ontwikkeling van het model. ‘Woonstichting Leystromen’ was 

enthousiast om mee te werken aan het afstudeeronderzoek, mede doordat de corporatie momenteel de 

ontwikkeling van het strategisch voorraadbeleid hoog in het vaandel heeft staan. In hun te voeren beleid 

zouden ze graag gebruik maken van een dergelijk model om hun beleid te ondersteunen en extra kracht bij te 

zetten. Voor het onderzoek is dit de uitgelezen mogelijk om de praktische haalbaarheid te vergroten en gebruik 

te mogen maken van een portefeuille en de kennis van een middelgrote corporatie in Nederland. In 

samenwerking met de corporatie is er getracht zoveel mogelijk wenselijke input te verkrijgen uit de 

verschillende datasystemen binnen de organisatie. Zonder goede data zullen de uitkomsten van weinig 

betekenis zijn. Na een volledige dataverzameling is het noodzaak de lijnen tussen ontwikkeling en de praktijk zo 

kort mogelijk te houden. Hiervoor is er veelvuldig teruggekoppeld naar de corporatie. De keuzes worden zo 

veelal vanuit wetenschappelijk oogpunt gemaakt en getoetst in de praktijk.  

 

Beschrijving ‘Woonstichting Leystromen’: 

Woonstichting Leystromen is een corporatie met circa tienduizend verhuurbare eenheden in haar portefeuille, 

in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Het is een 

middelgrote corporatie in Nederland met circa 125 medewerkers. De corporatie wordt door het CFV 

beoordeeld als financieel capabel; ze heeft een iets lager volkshuisvestelijk vermogen en iets hoger risicoprofiel 

dan de referentiegroep (‘middelgrote corporaties’ (CFV, 2012)), echter het krijgt een voldoende voor haar 

continuïteits- en solvabiliteitsoordeel. Niet alleen bij ‘Woonstichting Leystromen’ maar ook bij andere 

corporaties wordt momenteel veel aandacht besteed aan het strategisch voorraadbeleid, hierdoor is dit beleid 

volop in ontwikkeling. De verhuurbare eenheden van ‘Woonstichting Leystromen’ bevinden zich voornamelijk 

in sterke wijken en bestaan voornamelijk uit eengezinswoningen met een ontwikkelpiek in de jaren 70. Een 

volledige beschrijving van het bezit en de corporatie is te vinden in het document opgesteld door het CFV; 

Corporatie In Perspectief 2012 (CFV, 2012). 

 

 

 

 

Figuur 26 Logo Woonstichting Leystromen, 2012 
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6.2.2 Beschrijving van Model Corporatie Assistent Strategisch voorraadbeleid 

Het model draagt aan de hand van een te doorlopen proces (figuur 29) bij aan een reële (financiële) 

strategische veranderingsopgave. Het model bestaat uit twaalf Excel-tabbladen (figuur 28). Vanwege de 

complexiteit van het model, is het wenselijk om grafisch de beschreven onderdelen te kunnen volgen. Daarom 

zal in de loop van het verhaal constant de bijbehorende tabbladen worden weergegeven. De grafische 

weergave geeft niet de volledig Excel-tabbladen weer maar een indicatie van het Excel-tabblad, aangezien ze 

vanwege de omvang niet in één opzicht zijn weer te geven. Het totale model kan worden verdeeld in drie 

fasen. 

In fase één wordt de analyse gemaakt van de vastgoedportefeuille. Alle verhuurbare eenheden worden 

beoordeeld en gescoord doormiddel van besliscriteria. Dit wordt uitgebreid uiteengezet in paragraaf 6.3.1. In 

figuur 27 wordt al een grafische weergaven gegeven van het beoordelingsproces van een enkele verhuurbare 

eenheid. Hierin worden acht categorieën beoordeelt aan de hand van eenendertig besliscriteria tot een 

prestatie indicator (het stoplicht). In combinatie met de weging wordt er een totaalscore voor het object 

gerealiseerd, die grafisch wordt vertaald in een medaille. 

 

 

 

 
Figuur 27 Beoordeling van een verhuurbare eenheid 
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Deze beoordeling wordt in fase twee, omgezet tot een voorzet van een strategie voor de veranderingsopgave 

van een verhuurbare eenheid, zie paragraaf 6.3.2.  

Deze strategieën worden doorgerekend in fase drie (paragraaf 6.3.3), tot een uiteindelijk overzicht van 

(totale)investeringen, (totale)bedrijfswaardeontwikkelingen en de financiële gevolgen die de totale 

veranderingsopgave te weeg brengt. Na het in kaart brengen van een mogelijke veranderingsopgave, wordt er 

de mogelijkheid geboden om af te wijken van de voorzet en een uiteindelijke strategie te formuleren die 

gebaseerd is op specifieke vastgoedkennis van de portefeuille. 

 

 

 
Figuur 28 Coverflow van de twaalf Excelbladen van model CAS (Swagemakers, 2012) 

 

De uiteindelijke strategieën worden nogmaals doorgerekend zodat er een financiële check kan plaatsvinden 

met de reeds ontwikkelde strategieën (huidig- en voorzet-). Zo doorloopt het model de stappen die zijn 

opgesteld in het wetenschappelijke kader (paragraaf  3.3). Hierdoor voorkom je dat het model enkel 

toepasbaar is op één enkele corporatie doordat het is opgebouwd vanuit een algemeen geldend theoretisch 

kader. 

Ter bevordering van de betrouwbaarheid, wordt het model getest met een ‘middelgrote’ corporatie in Noord-

Brabant; ‘Woonstichting Leystromen’. Deze corporatie is zich de afgelopen tijd meer gaan richten op 

portefeuillesturing, die hierdoor optimaal aansluit bij het onderzoek. 

Het model is opgesteld in Microsoft Excel 2010, om de toegankelijkheid te vergroten en om zoveel mogelijk 

data uitwisselbaar te maken met huidige datasystemen (bijlage F). 
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6.3 Model CAS (3-deling) 

 

 

In Model CAS wordt de wetenschappelijk achtergrond en de kennis uit de praktijk 

geïmplementeerd tot een beslissingsondersteunend model voor corporaties 

genaamd: Corporatie Assistent bij Strategisch voorraadbeleid, ofwel CAS.  

 

Voor optimale sturing binnen het strategisch voorraadbeleid is het vastgoed één 

van de belangrijkste factoren. Het vastgoed dient in de juiste kwaliteit te zijn voor 

een optimaal woongenot. Door rekening te houden met de daadwerkelijk conditie, kwaliteit en financiën van 

het vastgoed, kunnen toekomstige investeringen worden gespreid en blijft de kwaliteit van het vastgoed 

optimaal. 

In deze paragraaf wordt het volledige model besproken, verantwoord en uitgelegd. Elke fase wordt uiteengezet 

doormiddel van een beschrijving in combinatie met de bijbehorende tabbladen uit het Excelmodel.  

 

 

Vastgoedportefeuille 

Beoordelingscriteria 

Gescoorde portefeuille 

Strategiekeuze (advies) 

Doorrekening 

Uiteindelijke keuze 

Resterende tech. levensduur 

Resterende expl. levensduur 

Delta bedrijfswaarde 

Directe input: 

Portefeuille data, 

‘Woonstichting Leystromen 

Model ‘CAS’ 

Weging 

Reële strat. veranderingssopgave 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

Figuur 29 Bondige weergave van de doorlopen stappen in het model 'Corporatie Assistent Strategisch voorraadbeleid' 
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6.3.1 Fase 1: Beoordeling vastgoedportefeuille 

 

Beschrijving 

In het eerste deel van het model wordt de huidige portefeuille beoordeeld aan de hand van eenendertig 

beoordelingscriteria tot een volledig gescoorde vastgoedportefeuille. Achtereenvolgend wordt fase één 

beschreven beginnend met het overzicht van de huidige portefeuille, daarna moet er invulling worden gegeven 

aan de weging van de categorieën en de beoordelingscriteria. Vervolgens kan de daadwerkelijk analyse 

plaatsvinden in de beschrijving van de operationalisatie van de data. Hieruit volgende de stoplichten, die 

resulteren in een medaille per verhuurbare eenheid. 

 

Overzicht huidige vastgoedportefeuille: 

 

 
Het beoordelingsproces begint met een overzicht van de huidige portefeuille. 

Indien de data achterstallig is of niet compleet, is de beoordeling van de 

portefeuille eerder twijfelachtig. Het kan voorkomen dat de data in verschillende 

systemen staat of lastig te achterhalen valt. De data dient daarom overzichtelijk 

te worden opgeslagen in één overzicht ter input van het model. Uit de theorie 

zijn er de belangrijkste besliscriteria (vastgoedkenmerken) opgesteld (zie 

paragraaf 3.3.3.3), waardoor het wenselijk is om in ieder geval juist deze 

gegevens per verhuurbare eenheid te archiveren.  
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Weging categorieën:  

 
Nadat de data is samengevoegd en in één overzicht is weergegeven kan er 

worden begonnen aan de daadwerkelijk analyse. Na een analyse van voorgaande 

onderzoeken zijn er aan de hand van drie genres (beleid, vastgoed en financieel) 

eenendertig besliscriteria opgesteld (zie paragraaf 3.3.3.3) die zijn onderverdeeld 

in acht categorieën: algemene informatie, marktperspectief, technische staat, 

grootte, huurprijs, verhuurbaarheid, toegankelijkheid en financiën. Op deze 

eenendertig criteria onderverdeeld in acht categorieën worden alle objecten 

beoordeeld. Elke corporatie heeft haar eigen beleid (missie en visie) en hecht meer waarde aan een bepaalde 

categorie dan een ander. Om een dergelijk beleid tot op zekere hoogte te kunnen doorvoeren, is er voor 

gekozen om een weging toe te kennen aan de acht categorieën. Deze weging is opgenomen in het tabblad 

‘wegingsfactoren’. Een corporatie kan hier haar beleidsfocus (missie en visie) vertalen in een weging. Er dient 

een totaal van 100 punten te worden verdeeld over acht categorieën. Het is wenselijk dat alle categorieën 

worden meegenomen en ingevuld, echter het kan voorkomen dat van één categorie de data niet aanwezig is. 

Indien de corporatie toch een beoordeling wil doen van haar portefeuille, kan er ‘0’ worden ingevuld in een 

weging, dit gaat echter ten koste van de betrouwbaarheid van de beoordeling. Het uitgangspunt is dat er 

maximaal voor drie categorieën (van de acht) een score 0 mag worden ingevuld, wil het model een realistische 

beoordeling kunnen ontwikkelen. Bijkomend moeten er minimaal een weging worden toegekend aan de 

categorieën; technische staat, huurprijs, verhuurbaarheid en de financiën  wil de beoordeling betrouwbaar 

blijven.  

Nadat de portefeuille overzichtelijk is weergegeven en het beleid is doorgevoerd in de wegingsfactoren, kan er 

worden gekeken naar de daadwerkelijk beoordeling van de portefeuille met behulp van de eenendertig 

besliscriteria. 
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Beoordelingscriteria: 

 
Er dient een interne vergelijking te worden gemaakt van alle verhuurbare eenheden (objecten) in de 

portefeuille van de corporatie. Hiervoor worden de eenheden getoetst hoe hoog ze scoren op eenendertig 

criteria ten opzichte van de rest van de portefeuille. Wanneer een corporatie een vergelijking wenst te maken 

die corporatie overstijgend is, dus in vergelijking met andere corporaties (externe vergelijking), dan dienen alle 

aannames voor de beoordeling van de criteria inclusief weging voor de categorieën gelijk te worden gesteld. 

Alle besliscriteria inclusief bijbehorende beoordelingssystematiek 

(scoreparameters) worden vervolgens uiteengezet in één tabblad. Er worden 

twee beoordelingswerkwijzen gebruikt binnen de criteria. Eenentwintig van de 

eenendertig criteria gebruikt de interne benchmark methode om haar 

beoordeling te formuleren. Dit betekend dat er voor het betreffende criterium 

een ‘getrimd gemiddelde’ (gemiddelde exclusief extreme waarden) wordt 

bepaald, waarna de grenzen worden geformuleerd doormiddel van een gekozen 

percentage er boven en er onder (figuur 30).  

 

 

 

 

 

 
 

Naast deze methode wordt er gekozen om een overige specifieke scoring (overige tien criteria) handmatig in te 

vullen. Deze scoring wordt vast ingevuld door eventuele  externe factoren, zoals een energielabel (A-B : 3 

punten; C-D : 2 punten; E-F-G : 1 punt).  

Dit is het tweede en laatste tabblad waar het beleid (missie en visie) van de corporatie eventueel kan worden 

doorgevoerd. De ingevulde beoordelingen zijn opgesteld vanuit de theorie en worden beschouwd als een juiste 

aanname, echter wanneer een corporatie een scoring toch wenst aan te passen (vanwege beleidstechnische 

redenen) kan dit tot op zekere hoogte worden doorgevoerd. Dit gaat echter wel ten koste van de 

betrouwbaarheid van de beoordeling, zoals die is opgesteld vanuit de theorie. 

 

 

Getrimd. 

Gem. 

Laag (1 punt) Middel (2 punten) Hoog (3 punten) 

-15% +15% 

Figuur 30 Voorbeeld van een interne benchmark methode zoals gebruikt in Model CAS 
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De besliscriteria-scores worden vervolgens bij elkaar opgeteld tot een totaal score per categorie. Deze 

totaalscore resultaat daarna in een te behalen stoplicht (figuur 27). Groen voor goed, oranje voor matig, rood 

voor slecht en grijs voor onbekend.  

 

Elke stoplicht heeft zo haar eigen bandbreedtes voor de verschillende kleuren; groen, oranje en rood. De 

stoplichtmarges worden eveneens in hetzelfde tabblad met de scores weergegeven. De marges worden als 

uitgangspositie gelijkwaardig gehouden. In bijlage C wordt een overzicht gegevens van alle eenendertig criteria 

met de te behalen scores, waarden en de verantwoording.                                      

 

Operationalisatie van de data aan de hand van beoordelingscriteria; van data naar stoplicht: 

 
De data en de beoordelingscriteria zijn nu bekend. De portefeuille kan worden 

beoordeeld. Voor elke verhuurbare eenheid wordt er een reeks beoordelingen 

gerealiseerd. Er ontstaat een tabblad met de beoordeling vertaald naar scores. De 

som van de scores van de criteria in een betreffende categorie, leiden tot een totaal 

score voor deze categorie. Deze totaal score wordt vertaald naar een te behalen 

stoplicht per categorie, ten gevolge van in welke bandbreedte de scoring is beland. 

Al deze beoordelingen worden onder elkaar uiteengezet in een operationele datasheet. Een overzicht van alle 

scores en bijbehorende stoplichten.  

Het is mogelijk dat bepaalde kenmerken niet voor alle verhuurbare eenheden bekend zijn. Waardoor er data 

ontbreekt. Om er voor te zorgen dat er onbetrouwbare beoordelingen worden gedaan door een gebrek aan 

data, dienen hiervoor maatregelen te worden genomen. Bij zes van de acht criteria (algemene informatie, 

marktperspectief, technische staat, grootte, huurprijs en toegankelijkheid) kan er enkel een stoplicht worden 

gerealiseerd indien alle gegevens bekend zijn. Wanneer dit niet het geval is, ontstaat er een ‘grijs’ stoplicht. Bij 

de andere twee categorieën (verhuurbaarheid en financiën) worden er andere 

maatregelen genomen. Deze categorieën bestaan uit meer dan 2 à 3 

beoordelingscriteria, waardoor de kans aanzienlijk groter is dat er gegevens 

ontbreken. Niet alleen door de hoeveelheid criteria is de kans groter, ook door de type 

criteria in deze categorieën is de kans groter dat deze gegevens niet voor alle 

eenheden bekend zijn. Daarnaast is de invloed van een onbekende waarde in deze 

twee categorieën minder groot. Hierdoor is er voor deze twee categorieën een maximum opgesteld voor het 

aantal ‘onbekende’ waarden. Waar dit in de overige zes categorieën nul was, is dit hier in het beginsel twee. Op 

deze manier wordt er voor zoveel mogelijk categorieën een kwalitatieve beoordeling gerealiseerd. 
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Totale kwaliteitsbeoordeling; van stoplicht naar medaille: 

Per verhuurbare eenheid worden er de stoplichten bepaald. Net als de 

beoordelingscriteria heeft elk stoplicht een waarde.  Deze operationele waarden 

zijn nodig voor de totaalscoring van het object. In het beginsel zijn de waarden 

voor de groene stoplichten gesteld op vijf, de oranje stoplichten op drie, de rode 

stoplichten op één en de onbekende stoplichten op nul. Een categorie kan 

daardoor een waarde van 0 t/m 5 scoren. In combinatie met de wegingsfactoren 

(totaal van 100) kan er zo een maximale score van 500 punten per verhuurbare eenheid worden behaald 

(figuur 27). Indien er een stoplicht grijs wordt weergegeven, betekent dit dat er geen score op dit onderdeel 

kan worden behaald. Hierdoor is de maximale score onmogelijk meer te halen en kan de behaalde totale score 

ten opzichte van de maximale score een vertekend beeld geven, enkel doordat er gegevens onbekend zijn. Het 

is hierdoor mogelijk dat een optimaal scorend object in vijf categorieën in combinatie met onbekende data in 

de andere drie categorieën toch een slechte beoordeling krijgt ten opzichte van de totaal score van 500.  

Hiervoor is er een tweede maximale score opgesteld. Eentje die is gebaseerd op het aantal aanwezige 

stoplichten in combinatie met de toegekende weging per categorie. Hierdoor wordt de vergelijking tussen de 

behaalde- en de maximale score in het juiste perspectief geplaatst en voorkom je dat een object een lagere 

beoordeling krijgt dan dat het zou moeten krijgen (figuur 31 en 32). Er is expliciet voor gekozen om gebruik te 

maken van twee maximale scores, omdat alleen dan de juiste context wordt gevormd. Indien je enkel zou 

gebruik maken van een alternatieve maximale score (exclusief onbekende stoplichten), kan een object worden 

beoordeeld enkel door één of twee stoplichten. Ter optimalisatie, is hiertegen nog een extra zekerheid 

ingebouwd, namelijk een minimum voor het aantal ‘bepaalde’ stoplichten. Hierdoor krijg je alleen een totaal 

score indien er meer stoplichten dan het minimum van drie stoplichten bekent zijn, waarbij in ieder geval het 

stoplicht voor de technische staat, de huurprijs, de verhuurbaarheid en de financiën dient bekend te zijn. 

Hierdoor blijft de beoordeling betrouwbaar en voorkom je dat de belangrijkste categorieën niet wegvallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lage totaal score Matige totaal score  Hoge totaal score 

Maximaal 

500 punten 

Maximaal 

te behalen Vijf groene en drie grijze 

Laag Matig

  

Hoog 

Maximaal 

500 punten 

Maximaal 

te behalen Vijf groene en drie grijze 

Figuur 31 Beoordeling fictief object indien er GEEN rekening wordt gehouden met het aantal onbekende stoplichten 

Figuur 32 Beoordeling fictief object indien er WEL rekening wordt gehouden met het aantal onbekende stoplichten 
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De verhouding van de totaalscores ten opzichte van de maximale scores wordt vertaald naar een te behalen 

medaille (goud, zilver, brons). Er is gekozen voor ‘een medaille’, aangezien een verhuurbare eenheid niet perse 

slecht is, maar vaak in een mindere kwaliteit heeft en hierdoor minder hoog scoort, maar zeker niet slecht 

hoeft te zijn. Net als de scoring van de stoplichten, wordt de scoring van de 

medailles opgenomen in het parameterblad. Elke verhuurbare eenheid heeft nu 

acht stoplichten en een medaille. Hierdoor is snel en gemakkelijk, inzichtelijk hoe 

de verschillende objecten er kwalitatief voorstaan. Deze output 

(kwaliteitsbeoordeling) vormt niet alleen een overzicht voor de 

portefeuillemanager maar een input voor de rest van het model.  

 

Bijbehorende tabbladen fase één in het Excel-bestand: 

Data, Weging, Parameters en Operationele data. 

 

6.3.2 Fase 2: strategievorming m.b.v. beslisboom; van medaille naar strategie 

 

Beschrijving 

 
Het strategisch voorraadbeleid vervolgt zijn weg richting een veranderingsopgave 

voor elke verhuurbare eenheid. Het model vormt modelmatig de beste strategie. 

Echter de praktijk kan weerbarstig zijn en niet alle invloeden kunnen in  het 

model worden opgenomen (politieke wensen en/of afspraken), waardoor de 

keuze in de praktijk kan afwijken van de modelmatige keuze. Het is daardoor  

wenselijk dat het model dit zo overzichtelijk mogelijk doet en daardoor een 

corporatie de kans biedt hier eventueel haar eigen invulling op te geven.  

Waar voorheen voornamelijk de veranderingsopgave werd geformuleerd aan de hand van de meerjarige 

onderhoudsbegroting vormen hier de medailles de input voor de strategiebepaling. Vanuit theoretische kaders 

en praktijkgerichte doelen is er een beslisboom opgesteld die dient te worden doorlopen om van een medaille 

in combinatie met een aantal factoren tot een voorzet van een veranderingsopgave te komen (zie figuur 28). 

Deze paragraaf beschrijft aan de hand van de vier te doorlopen stappen het proces tot de opgestelde 

veranderingsopgaven (zoals in paragraaf 3.3.3.4). 
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Keuzemomenten 3-2-2-3: 

Tijdens het doorlopen van deze beslisboom staat een object schematisch voor vier 

keuzemomenten om tot een voorzet voor een strategie te komen: allereerst de 

formulering van het startpunt aan de hand van de output uit fase één, de keuze uit 

drie medailles; vervolgens een keuze uit twee resterende technische levensduren; 

daarna een keuze tussen twee waarden voor de verhouding investering ten 

opzichte van de bedrijfswaarde en uiteindelijk een keuze uit drie mogelijke 

resterende exploitatieduren. Hierdoor blijft het proces overzichtelijk en  wordt de redenatie niet een 

wiskundige ‘zwarte’ box met een veelvoud aan formules (figuur 33). 

 

 
 

 

Onderscheid in kwaliteit op basis van de medailles: 

De beslisboom maakt allereerst een onderscheid tussen de drie typen medailles; goud, zilver en brons. De 

gouden medailles worden gezien als objecten met de gewenste kwaliteit, waar momenteel niks aan mag en/of 

moet gebeuren. De zilveren en bronzen medailles worden gezien als aandacht-objecten waar eventueel een 

veranderingsopgave aan wordt gekoppeld. 

 

 

 

 

 

Figuur 33 Beslisboom ten behoeve van de vorming van de uitgebreide veranderingsopgave (Swagemakers, 2012) 
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Voorselectie voor de veranderingsopgaven: 

Nadat de aandachtgroepen zijn geformuleerd kan er een voorselectie worden 

gemaakt om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het is onwenselijk om te 

investeren in objecten die nog een korte resterende technische levensduur 

(afgekeurd casco) hebben. Vanuit de theorie (paragraaf 3.3.3.3) wordt hiervoor 

een onderscheid gemaakt in drie categorieën: objecten met 0 t/m 5 jaar 

resterende technische levensduur, objecten met 5 t/m 15jaar resterende 

technische levensduur en objecten met een langere resterende technische levensduur. Zo wordt er gesteld dat 

objecten met een resterende levensduur van 0 t/m 5 jaar (financieel) niet interessant meer zijn om in te 

investeren. In het geval van ‘Woonstichting Leystromen’ wordt er een onderscheid gemaakt tussen woningen 

met een resterende technische levensduur van 0 t/m 15 jaar en woningen met een hogere resterende 

technische levensduur (casco).  De corporatie gaat namelijk uit van een oneindige technische levensduur, met 

een minimum van 35jaar en een terugkerende verlenging van 15 jaar. In dit geval komt het daardoor nooit voor 

dat een verhuurbare eenheid een lagere resterende technische levensduur heeft onder de 15 jaar.  

Objecten met een relatief lange resterende levensduur krijgen daardoor de mogelijk tot eventuele renovatie en 

objecten met een kortere levensduur worden hierdoor niet geüpgraded (duurzame renovatie) maar 

gecontinueerd of afgestoten. 

In het model wordt er gebruik gemaakt van een extra check. De bouwjaren van alle eenheden worden 

vergeleken met een maximale levensduur van 100 jaar (opgesteld uit de theorie als zijnde oneindig). Zodat 

wanneer de resterende technische levensduren niet compleet of eenduidig worden aangeleverd, er toch een 

selectie kan plaatsvinden. 

 

Mogelijke investering bij eventuele duurzame renovatie ten opzichte van de bedrijfswaarde: 

Naast kapitaalvernietiging is belangrijk om te erkennen dat ‘duurzame renovatie’ voor de ene type woning 

relatief duurder kan zijn dan voor een andere. Om objecten te vergelijken wordt de verhouding van een 

mogelijk investering ten opzichte van de huidige bedrijfswaarde bepaald. Op deze manier kan er worden 

bepaald welke projecten financieel minder nadelig uitpakken en daardoor interessanter zijn om te realiseren. 

Ter bevordering van de financiële continuïteit wordt er daarom een keuze gemaakt tussen objecten die een 

hoge of lage ontwikkeling doormaken.  Voor deze beoordeling wordt er eveneens gebruik gemaakt van een 

interne benchmark, waarbij waarden die uitkomen onder het getrimde gemiddeld met ‘laag’ worden 

beoordeeld en waarden er boven met ‘hoog’. Doordat het model ervan uitgaat dat niet alle gewenste 

renovaties zomaar kunnen worden uitgevoerd, zullen alleen de renovaties met een ‘hoge’ waarde in 

aanmerking komen voor eventuele duurzame renovatie. 

Voorlopig vastgestelde strategie; uit de combinatie van de voorselectie en de verhouding investering t.o.v. 

bedrijfswaarde, wordt een voorlopig strategie opgesteld; continueren, duurzaam renoveren of afstoten. 

 

Voorzet tot een gedetailleerde strategie in combinatie met resterende exploitatieduur: 

In het beginstadium van de beslisboom kwamen we al de selectie tegen ter voorkoming van de 

kapitaalvernietiging. Deze is gebaseerd op de resterende technische levensduur (casco). Een andere 

levensduur, de resterende exploitatieduur, wordt gezien als de periode waarmee gerekend wordt dat het 

object minimaal nog door geëxploiteerd kan worden in de huidige portefeuille.  
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Ter illustratie: Woonstichting Leystromen rekent met een minimale exploitatieduur van 35 jaar met een 

‘oneindige’ verlenging van steeds 15 jaar. Dit is corporatie specifiek, daarom kan je de beslisboom hier op laten 

aansluiten. In dit geval is de resterende technische levensduur van het casco ‘oneindig’ (veelal gesteld op 100 

jaar) en de resterende exploitatieduur eerste 35 jaar en daarna steeds 15 jaar. Met behulp van deze resterende 

exploitatieduur wordt een uiteindelijke gedetailleerde voorzet gegeven tot een strategie (veranderingsopgave).  

 

Objecten met een relatief korte technische levensduur en korte exploitatieduur hebben weinig baat bij hoge 

investeringen. Objecten met een hoge technische levensduur en een hoge exploitatieduur hebben over het 

algemeen hogere kosten voor renovatie(inclusief verduurzaming) doordat de kwaliteit hier reeds beter van is. 

Echter een woning met een hoge technische levensduur (goed casco) en een hoge exploitatieduur heeft 

eventueel juist weinig investeringen nodig bij een eventuele renovatie indien het al een dusdanig hoge 

kwaliteit heeft. Dit probleem wordt opgevangen door de voorafgaande kwaliteitsbeoordeling met behulp van 

de medailles. De woningen die al kwalitatief hoogwaardig zijn komen niet in aanmerking voor een eventuele 

renovatie, worden beoordeeld als gouden objecten waar niet aangekomen wordt.  Hierdoor blijven alleen die 

objecten over die relatief duur zijn wanneer ze een hogere resterende exploitatieduur hebben.  

Vanuit deze gedachten worden de gedetailleerde strategieën gevormd doormiddel van de combinatie tussen 

de voorlopige strategie en de resterende exploitatieduur (figuur 28): Duurzaam renoveren; Duurzaam 

renoveren (relatief duurder); Planmatig onderhoud; Planmatig duurzaam onderhoud; Planmatig duurzaam 

onderhoud plus groot onderhoud; Sloop-Nieuwbouw en Verkoop. Deze strategieën zijn uiteengezet in figuur 29. 

 

Bijbehorende tabbladen fase twee in het Excel-bestand: 

Parameters en Strategiekeuze. 

 

Fase 3: Financiële doorrekening en terugkoppeling tot een uiteindelijke strategiekeuze 

 

Beschrijving 

In het derde deel van het model wordt de financiële impact bepaald ten gevolge van de reeds gerealiseerde 

strategievoorzetten/adviezen. 

Na aanleiding van deze financiële doorrekening kunnen de huidige- en de adviesstrategie worden vergeleken 

doormiddel van de bijbehorende investeringen en de delta van de bedrijfswaarden. Vervolgens kan er gekozen 

worden om de voorzet-strategie voor het uiteindelijk beleid te wijzigen of te behouden. Het uiteindelijk beleid 

wordt wederom doorgerekend om de invloed van de gemaakte keuzes inzichtelijk te maken.  

Voor optimale financiële keuzes is het van belang niet alleen de objecten afzonderlijk te bekijken maar ook de 

totaalbedragen op portefeuilleniveau, daarom geeft het model naast de kasstromen en bedrijfswaarden per 

verhuurbare eenheid de totale investeringen, bedrijfswaarden, delta bedrijfswaarden, kasstromen (EBITDA
1
) en 

cumulatieve kasstromen (EBITDA) weer. 

Deze paragraaf geeft een uitgebreide beschrijving van de financiële doorrekening en overzichten ten gevolge 

van de strategiekeuzes voor de veranderingsopgaven van de vastgoedportefeuille.  

 

                                                           
1
 EBITDA is de afkorting voor Earings Before  Interest, Taks, Depreciation and Amortization 
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Achtereenvolgend beschrijft deze paragraaf de financiële data en rekenparameters ten behoeve van het 

model, vervolgens wordt dit verwerkt tot de kasstromen, bedrijfswaarden, totale impact en de uiteindelijke 

keuze. 

 

Datafinanciën en rekenparameters: 

 
Belangrijk voor de financiële doorrekening is de juiste inputdata en de juiste rekenparameters. Hiervoor is 

allereerst de benodigde financiële data overzichtelijk samengevoegd; ‘Datafinanciën’. Vervolgens is er een 

tabblad opgesteld met de te gebruiken ‘rekenparameters’. Hierin worden de te gebruiken waarden voor de 

BTW; Disconteringsvoet; Inflatie; Stijging huurniveaus; Stijging onderhoudslasten; Stijging variabele lasten; een 

aantal vaste onderhoudslasten en variabele lasten; eventuele frictieleegstand; restwaarde en exploitatieduur 

vastgelegd, waar mee gerekend kan worden. 

 
Naast de vaste financiële gegevens, dienen ook de veranderingsopgaven verder uit te worden gespecificeerd. 

Doormiddel van de ‘InvesteringsKostenWijzer’ (2012), adviseurs binnen ‘Brink Groep’ (2012) en de 

duurzaamheidtool ‘BREEAM’ (2011) worden de strategieën uitgewerkt in bruikbare rekenwaarden. Het is 

daarbij van belang om te weten welke indicatoren er van belang zijn voor de verdere berekeningen van de 

kasstromen en de bedrijfswaarden. Er zijn drie indicatoren die in ieder geval per strategie moeten worden 

geformuleerd.  

Ten eerste de levensduurverlenging ten gevolge van een veranderingsopgave. Een langere levensduur 

betekend namelijk een langere periode aan huurinkomsten dat ten goede komt aan je kasstromen en de 

bedrijfswaarde. Ten tweede de verhoging van de huur als gevolg van kwaliteitsverbetering. Ten derde de 

hoogte van investering als gevolg van de eventuele ingreep, ter controle van de dekkingsgraad van de delta 

bedrijfswaarde en de huidige kasstromen. Idealiter zou de delta van de bedrijfswaarde groter zijn dan de 

investering, waardoor de (indirecte) opbrengsten de investeringen dekken. 
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Zo is er per strategie in combinatie met een type woning, als gevolg van een uitwerking van duurzame 

renovatie een investering, verlening van exploitatieduur en verhoging van de huur, uiteengezet (figuur 34) en 

verantwoord in bijlage D 

 

 

 
 

 

Kasstromen: 

 
Nadat de data is opgesteld en de rekenparameters zijn vastgelegd kan er een overzicht worden gerealiseerd 

van alle toekomstige kasstromen voor de komende twintig jaar (aanname voor de toekomstige beschouwing).  

 

Figuur 34 Uitgewerkte veranderingsopgave a.d.h.v. InvesteringsKostenWijzer (2012), Brink Groep (2012) en BREEAM (2011) 



 

 

Pagina | 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de drie belangrijkste kasstromen; die uit huuropbrengsten, 

onderhoudslasten en variabele lasten. Deze drie kasstromen worden uitgezet voor een basisvariant zonder 

veranderingsopgave, één met de veranderingsopgave zoals hij is voorgesteld uit het model en één uit de 

uiteindelijke keuze van de veranderingsopgave. Uiteindelijk wordt er een tabblad gerealiseerd waarin deze 

negen kasstromen per object voor de komende twintig jaar inclusief inflatie, leegstand, kosten- en opbrengsten 

dalingen en stijgingen, worden weergegeven. Voor de leegstand kan er een keuze worden gemaakt tussen een 

vast leegstandspercentage of een leegstandspercentage gebaseerd op de leegstand van de afgelopen maanden 

(2012).  

 

Bedrijfswaardeberekening: 

 
Met behulp van de toekomstige kasstromen kan per object de bedrijfswaarde worden bepaald. De 

bedrijfswaarde wordt over het algemeen bepaald door alle kasstromen inclusief een eventuele restwaarde, 

netto contant te maken (NCW). 

Het model gaat uit van een beschouwing van de kasstromen voor de komende twintig jaar, echter voor de 

bedrijfswaardeberekeningen dienen ook de kasstromen te worden meegenomen die eventueel nog langer 

doorlopen dan de komende twintig jaar. Daarbij komt dat voor elk object de bedrijfswaarde moet  worden 

bepaald, dat een ingewikkeld proces kan zijn voor circa 10.000 objecten. Voor deze twee problemen is in het 

model een oplossing bedacht. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde hulpreeksen (figuur 35). 

Een hulpreeks bepaalt een index waarmee de kasstroom moet worden vermenigvuldigd, wil het bij een 

desbetreffende resterende exploitatieduur en met een gelijkblijvende toekomstige kasstroom, de netto 

contante waarde (NCW) van een verhuurbare eenheid bepalen. In het model worden drie van deze 

hulpindexen opgesteld; een huurindex, een onderhoudsindex en een index ten behoeve van de variabele 

lasten. Deze indexen lopen van een resterende exploitatieduur van 0 t/m 100 jaar, waardoor voor elk object 

met elke resterende exploitatieduur een bijbehorende index kan worden bepaald. 
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Ter illustratie van de hulpindexen: 

 

Figuur 35 Hulpreeks voor de bepaling van de NCW bij een betreffende resterende exploitatielevensduur en daarbij 
gelijkblijvende kasstromen (Model CAS, 2012) 

Hulpindexen ter berekening van de NCW voor object X met resterende exploitatielevensduur van 4 jaar geeft respectievelijk voor huur, 

onderhoud en variabele lasten 4,66; 4,75; 4,66. 

 

 

 

 
Passend bij elk object wordt er doormiddel van de resterende exploitatieduur in 2012 een hulpindex voor de   

netto contante waarde berekening van de huur, onderhoud en variabel lasten gekozen. De bedrijfswaarde 

wordt vervolgens bepaald met behulp van de huidige kasstromen in het betreffende jaar (2012), de 

hulpindexen en de berekende restwaarde (inclusief eventuele inflatie en disconteringsvoet, indien de 

bedrijfswaarde voor een ander jaar dan het basis jaar zou moeten worden bepaald). Elke object krijgt drie 

bedrijfswaarden om een optimale vergelijking te kunnen realiseren; één ten gevolge van de basissituatie, één 

ten gevolge van de adviesstrategie en één ten gevolge van de uiteindelijk gekozen strategie.  

 

NCW huur jaar 100 = 

(6,00% ; waarde huur  jaar 1 /m 

100)+waarde huur jaar 0 

Onderhoudindex jaar 100 = 

NCW Onderhoud jaar 100/ Basis 

onderhoud rekenwaarden 
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Totale impact: 

 
Voor een optimale sturing is het belangrijk om niet alleen afzonderlijke objecten 

te analyseren maar ook om inzicht te verkrijgen in de totale impact van een 

strategisch voorraadbeleid. Hierdoor worden de mogelijkheden in een juiste 

perspectief geplaatst en kan de totale haalbaarheid worden beoordeeld. Zo 

wordt er een overzicht gegenereerd ter vergelijking van de totale additionele 

investeringen, bedrijfswaarden, delta bedrijfswaarden, kasstromen EBITDA en 

de onrendabele investeringen. In één oogopslag kan de financiële impact van de 

drie beleidsvarianten worden vergeleken.  

Echter er dient veelal rekening te worden gehouden met de context van een eventuele beleidsvariant. Een 

variant met veel investeringen en weinig opbrengsten, is niet per definitie slechter. De kwaliteit wordt wellicht 

dusdanig aangepast, dat het de investering rechtvaardigt. Daarentegen dienen hoge investeringen te worden 

afgezet tegen de liquiditeitscontext van een corporatie. In sommige gevallen is het financieel technisch niet 

mogelijk om hoge investeringen te doen. Cijfers zeggen veel, echter dienen ten alle tijden in de juiste context te 

worden bekeken. 

Na een overzicht van de totale waarden worden de totale kasstromen uiteengezet en opgeteld in een 

kasstroomoverzicht voor de komende twintig jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie totale kasstromen  

(huur, onderhoud en variabel) per jaar van 2012 tot en met 2032, een gesommeerde kasstroom per jaar en een 

cumulatieve kasstroom per jaar. Dit overzicht wordt voor alle drie de beleidsstrategieën weergegeven; zo 

kunnen de drie beleidsstrategieën worden vergeleken. Door een onderscheid te maken in een totale kasstroom 

per jaar en een cumulatieve kasstroom per jaar, kunnen naast het totale kasstroomverloop ook de 

investeringen gestructureerder worden gespreid en kunnen de financiële middelen optimaal worden benut. 

De nieuwe huuropbrengsten, investeringen en exploitatieduren hebben niet alleen invloed op de kasstromen 

maar ook op nieuw aan te trekken (vreemd/eigen) vermogen. Deze indirect impact op de kapitaalmarkt, komt 

tot uiting in onder andere financieringen, rentelasten en op te nemen voorzieningen. Ter afbakening van dit 

onderzoek is er voor gekozen om enkel de financiële impact te implementeren zoals die volgt uit de 

veranderingsopgaven opgesteld in het model CAS.  Zo wordt enkel de impact op verschillende (totale) 

kasstromen en bedrijfswaarden weergegeven. Het is aan te bevelen om in een vervolgonderzoek, de 

kapitaalmarkt impact verder te onderzoeken, echter in dit onderzoek is er voor gekozen om hier niet de focus 

op te leggen. 
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Uiteindelijke keuze: 

Nadat de totale invloed en de financiële doorrekeningen zijn gerealiseerd, kan er 

een juiste afweging worden gemaakt tussen de uit te voeren strategieën. De 

gemaakte keuzes kunnen dan nog worden aangepast of worden vastgelegd. 

Wanneer er wordt afgeweken van de voorzetstrategie doormiddel van een 

andere keuze voor de uiteindelijke strategie, zal het model dit vastleggen en 

onthouden. Indien hier in een later stadium toch van af wordt geweken, kan dat 

enkel weer handmatig worden teruggedraaid.  

 

Bijbehorende tabbladen in fase drie van het Excel-bestand: 

Strategiekeuze, Datafinanciën, Rekenparameters, Hulpblad, Kasstromen, Bedrijfswaarde en Totaal 2012. 

 

6.3.3 Output en mogelijke sturing met behulp van het model 

Het model is nu compleet. Echter een model dat enkel op zichzelf staat, draagt weinig bij aan het 

sturingsproces binnen het strategisch voorraadbeleid van een corporatie. Het is belangrijk om kennis te nemen 

van welke output er wordt gerealiseerd en hoe het model uiteindelijk gebruikt kan worden voor sturing binnen 

het strategisch voorraadbeleid. 

 

Output van het model: 

Het model bevorderd het inzicht in de totale vastgoedportefeuille en de 

bijbehorende veranderingsopgaven. Zo kan door meer concrete en 

overzichtelijke kennis van de portefeuille, beter worden gecommuniceerd 

tussen verschillende organisatielagen. Het model biedt allereerst een 

overzichtelijke database van alle kenmerken per verhuurbare eenheid.  

Daarnaast realiseert het een beoordeling van het vastgoed aan de hand van acht 

categorieën (stoplichten) en een uiteindelijke totaal score: de medaille. Hierdoor kan er een inschatting 

worden gemaakt van de staat van de portefeuille en van de minder goede eenheden die er zich in bevinden. 

Naast dit overzicht biedt het model een voorzet tot een veranderingsopgave per eenheid voor de volledige 

portefeuille. Deze veranderingsopgave dient ter bevordering van de spreiding van toekomstige investeringen. 

Dit wordt gerealiseerd door een investeringsopgave te bepalen aan de hand van de kenmerken van het 

vastgoed en niet aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning die veelal piekinvesteringen met zich 

meebrengt.  

 

De derde output wordt gerealiseerd door de financiële doorrekening. Die zorgt ervoor dat voorraadstrategieën 

in een bepaald financieel perspectief worden geplaatst. De financiële impact van de veranderingsopgaven 

bepaalt uiteindelijk of het wel al dan niet (of gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd.  

Doormiddel van de volledige output kan er onderbouwd met gegevens en waarden een gestructureerde keuze 

worden gemaakt voor het te voeren beleid. 
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Sturing m.b.v. het model: 

Het model is een ondersteuning voor de portefeuillemanager binnen de corporatie. Het biedt de 

onderbouwing en een houvast voor gestructureerde keuzes. Daarnaast zet het kracht bij de gemaakte 

beslissingen. Uiteindelijk houdt de portefeuillemanager altijd de touwtjes in handen. Daarom is het van belang 

dat het model begrijpelijk is en dat het model op de juiste manier kan worden aangestuurd.  

 

Hier kan een onderscheid worden gemaakt in vier soorten sturing:  

 sturing doormiddel van selectie in de data;  

 sturing doormiddel van weging en aanpassing van de scores van de beoordelingscriteria;  

 sturing t.b.v. de kwantitatieve veranderingsopgave; 

 sturing met betrekking tot de financiën. 

 
*Voorbeelden van sturing worden uiteengezet in bijlage E. Hier zijn aan de hand van de vier 

sturingstypen, vier voorbeelden opgesteld ter verduidelijking van de theorie.* 

 

 

Sturing met behulp van de dataset (selectie en verandering) 

Eén van de eenvoudigste manieren om objecten met elkaar te vergelijken kan worden gerealiseerd doormiddel 

van het selecteren van objecten en hun gewenste kenmerken in de datasheet van het model, dit noemt men 

ook wel filtreren van de data. In de datasheets kan met behulp van zogenaamde ‘filters’ worden geselecteerd 

op kenmerken binnen een betreffende categorie. Indien er bijvoorbeeld wil worden gestuurd/geselecteerd op 

energielabel, dan kan in de database een overzicht worden verkregen van bijvoorbeeld enkel alle objecten met 

energielabel ‘G’ of een overzicht van alle objecten gerangschikt op de energielabels van A t/m G. Op die manier 

kan er gemakkelijk een overzicht worden gerealiseerd van de portefeuille in een gewenste rangschikking of 

selectie. 

 Sturing doormiddel van weging en aanpassing van de scores van de beoordelingscriteria: 

Een tweede manier van sturing is doormiddel van de weging van de beoordelingscategorieën en de toekenning 

van de scores. De wegingsindicatoren kunnen een beoordelingscategorie verzwaren of verlichten. Er kan zelfs 

voor worden gekozen dat er enkel op één categorie wordt gestuurd, door die de weging van ‘100’ toe te 

kennen en de rest ‘0’.  Zo wordt enkel de beoordeling van die betreffende categorie meegenomen voor de 

totale beoordeling van de verhuurbare eenheid. Daarnaast kan er in het parameterblad worden gekozen voor 

aanpassing van de scores per criterium; door een bepaalde score sneller in een hogere of lagere marge te 

plaatsen volgen er andere operationele waarden. Vervolgens kan er worden gekozen om bij een andere 

waarde sneller een bepaalde kleur van het stoplicht aan te nemen; bijvoorbeeld door de grenzen van een rood 

stoplicht te vergroten.  

Dit kan uiteindelijk ook met de grenzen van de medailles en het maximum voor het aantal grijze (onbekende) 

stoplichten. Hierdoor kan er op verschillende manieren binnen de scoring de nadruk worden gelegd op 

bepaalde indicatoren anders dan de basisvariant. Zo kan een strategisch beleid/focus gemakkelijk worden 

doorgevoerd in de te behalen scores, stoplichten en medailles. 

Sturing ten behoeve van de kwantitatieve veranderingsopgave: 

Vanuit de wetenschappelijk achtergrond bestaan er twee soorten veranderingsopgaven; één uit de 

kwalitatieve beoordeling van de portefeuille en één vanuit de kwantitatieve beoordeling ten gevolge van 

macro-economische ontwikkelingen.  
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De kwalitatieve beoordeling is al reeds onderdeel van het model. De kwantitatieve beoordeling zit er echter 

gedeeltelijk in. Zo worden verhuurbare eenheden waar veel vraag naar is, als beter beoordeeld in de 

kwalitatieve beoordeling, en andersom. Echter er kan met een aantal gemakkelijk stappen ook volledig 

kwantitatief gestuurd worden. Allereerst is er een kwantitatieve vraag opgesteld door een onderzoeksbureau 

of andere derden (figuur 36). Deze wordt vertaald naar een eenvoudige selectie van de typewoningen en de 

bijbehorende gemeenten. In deze wensportefeuille zijn de reeds in de pijplijn liggende projecten ook 

meegenomen. 

 

 

Figuur 36 Wensportefeuille 'Woonstichting Leystromen' opgesteld door RIGO (2012) 

De volgende stap is vanuit de juiste objecten een selectie te maken voor eventuele transformatie. Hierin kan er 

een onderscheid worden gemaakt in het selectieproces tussen wanneer er een tekort is van de betreffende 

objecten of wanneer er een overschot bestaat (figuur 32). Deze selectieprocedure is vanuit het beginsel gericht 

op het behoud van het huidige aantal objecten in de portefeuille waardoor enkel nieuwbouw of sloop in het 

beginsel niet voor komt. Hierdoor worden voornamelijk selecties gemaakt t.b.v. transformatie uit de overige 

portefeuille en niet vanuit toevoeging of verwijderen. Alleen wanneer het niet anders mogelijk is, kan er 

gestuurd worden op nieuwbouw of sloop. 

Indien er een tekort van een bepaalde categorie heerst, wordt er een selectie gemaakt uit de objecten waar er 

een overschot aan is. Deze selectie kan worden gemaakt doormiddel van een beoordeling op een zo laag 

mogelijke medaille; een zo hoog mogelijke aanpasbaarheid; een zo laag mogelijke investering en een zo laag 

mogelijke delta van de bedrijfswaarde (figuur 37). Hierdoor worden die eenheden uitgekozen, die kwalitatief 

en financieel minder scoren en die gemakkelijk aanpasbaar zijn waardoor ze in aanmerking komen voor 

transformatie. Indien er een overschot heerst binnen een betreffende groep, wordt er allereerst voor zover 

mogelijk (indien uitwisselbaar) de tekorten in andere categorieën gecompenseerd. Bijvoorbeeld een overschot 

in etagebouw zonder lift in Baarle-Naussau en een tekort in etagebouw met lift in Baarle-Naussau, kunnen 

indien fysiek mogelijk worden uitgewisseld, waardoor zowel de tekorten als de overschot worden 

teruggebracht. Vervolgens wordt er binnen de betreffende categorie een selectie gemaakt aan de hand van 

een zo laag mogelijke medaille; een zo min mogelijke aanpasbaarheid, een zo hoog mogelijke investering en 

een zo laag mogelijke delta bedrijfswaarde. Op deze manier worden de slechte eenheden afgestoten, waarbij 

er een afweging wordt gemaakt tussen eventuele verkoop of sloop.  Naast deze selectieprocedure kan er voor 

een beleid worden gekozen ter optimalisatie van de financiële middelen. Hier worden er eenheden 

geselecteerd voor de verkoop om zo financiële middelen te generen. Veelal is de verkoopwaarde grotere dan 

de huidige bedrijfswaarde waardoor het financieel aantrekkelijk is om te verkopen.  
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Eenheden selecteren voor de verkoop blijft een arbitrair en complex proces. Elke corporatie heeft haar eigen 

selectieproces en prioriteiten.   

Daarnaast dienen woningen eerst in mutatie te komen, wil je ze kunnen verkopen. De ene corporatie selecteert 

vervolgens woningen met het hoogste onderhoud, de ander met behulp van de huidige 

prijskwaliteitverhouding en de volgende op basis van DAEB - niet DAEB verhouding. In sommige gevallen is het 

zelf zo, dat een relatief lage huur wordt gevraagd ten opzichte van een hoge waarde van het vastgoed. Zo blijft 

het vastgoed onder de huurtoeslaggrens en kan er geborgd voor worden geleend. Deze eenheden zijn gezien 

de WOZ-waarde meer waard dan dat ze opbrengen in de verhuur. Om deze objecten te selecteren wordt de 

huidige kale huur vergeleken met de huidige WOZ-waarde. De woningen waarbij hieruit een heel laag 

percentage volgt, dienen nader te worden bekeken of het financieel gunstig is deze te verkopen. 

 

 
Figuur 37 Voorbeeld van het selectieproces voor de veranderingsopgave t.g.v. van de kwantitatieve wensportefeuille 

 Sturing ten behoeve van de financiën: 

Sturing op financiën is de vierde keuze. Door een corporatie kan er naast haar maatschappelijk taak, gestreefd 

worden naar een zo positief mogelijke financieel resultaat. Dit is mogelijk door sturing op haar toekomstige 

investeringen of wel op haar kasstromen. Naast het financieel resultaat van de onderneming, dient ook de 

financiële continuïteit te worden gewaarborgd. Er moet rekening worden gehouden met de toekomst en een 

tijdbestek. ’Tijd’ kan de financiële situatie van een organisatie flink beïnvloeden. Hierbij moet worden gedacht 

aan bijvoorbeeld vertraging van een project, renteschommelingen, exploitatieduur, inflatie en kostenstijgingen. 

Het is daarom belangrijk om te beseffen dat het spreiden van investeringen niet alleen ten goede komt aan de 

liquiditeitspositie maar ook aan het financiële resultaat.  

In het model is dit optimalisatieproces (spreiding die ten goede komt aan het financiële resultaat) nog niet 

verwerkt. Deze spreiding is complex en van veel factoren afhankelijk. Echter het model tracht wel een goede 

stap te zetten in de optimalisatie van het financiële beleid, door elke keuze financieel inzichtelijk te maken. 

Hierdoor kan er gestructureerder op de financiën worden gestuurd. 

Het onderzoek probeert de totale sturing zo compleet mogelijk te maken, zodat het model optimaal benut kan 

worden en het strategisch voorraad beleid proces kan worden geoptimaliseerd. Doordat veel factoren naar de 

wensen van de gebruiker zijn aan te passen kan het model naadloos aansluiten bij het te voeren beleid van een 

willekeurige corporatie in Nederland. Elke corporatie heeft  haar eigen ideeën hoe ze haar taken als corporatie 

zouden moeten vervullen. De juiste samenwerking tussen het model, de data en de gebruiker zorgt daardoor 

voor het optimaal resultaat in een te voeren beleid. 
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6.4 Case: ‘Woonstichting Leystromen’  

Praktische inzichten dienen te worden verwerkt en opgestelde theorieën dienen te worden getoetst. Hiervoor 

is het belangrijk dat er nauw kan worden samengewerkt met een organisatie die betrokken is in de betreffende 

sector. Deze organisatie werd gevonden als zijnde corporatie: ‘Woonstichting Leystromen’. Zij zijn hier 

meedenkend, meewerkend en toegankelijk in geweest. 

Met deze organisatie is er allereerst getracht zoveel mogelijk data over de vastgoedportefeuille te verzamelen. 

Er is gezocht naar data die vanuit de wetenschappelijk achtergrond van het onderzoek wenselijk zou zijn om 

een optimale analyse en modelwerking te realiseren. Na enig research is er een zo volledig mogelijke 

dataportefeuille opgesteld. De eventueel missende data is zeer gering en niet cruciaal voor de 

betrouwbaarheid van het model. 

De totale dataset bestaat vervolgens uit circa 10.450 verhuurbare eenheden in circa 500 complexen die 

gesitueerd zijn in zes gemeenten en verdeeld over drie werkrayons. Vanwege de performance van het model 

moest de totale portefeuille gereduceerd worden. Daarom is de keuze gemaakt om de data per werkrayon te 

spreiden. De waarden in deze paragraaf zijn gebaseerd op één werkrayon: ‘Rijen’.  

Van elke verhuurbare eenheid zijn er circa 60 kenmerken verzameld, waarvan er 31 direct worden gebruikt 

voor realisatie van de kwalitatieve analyse (stoplichten en medailles). De andere 29 criteria zijn ter bevordering 

van de datasturing; de vorming van beoordelingscriteria en/of de financiële doorrekening.  

Na het opstellen van de data, is het wens om de weging van de beoordelingscategorieën in te vullen. Vanuit 

het beginsel wordt er geacht dat alle categorieën gelijk zijn, echter door afwezigheid van bepaalde criteria 

worden twee categorieën anders gewogen. Dit resulteert in zes categorieën met een weging van 15, één 

categorie  ‘de grootte’  met een weging van 0 en één categorie ’de verhuurbaarheid’ met een weging van 10.  

Hiervoor is gekozen omdat de data voor ‘de grootte’ niet aanwezig is, vandaar de waarde ‘0’ en omdat de data 

voor ‘de verhuurbaarheid’ bij sommige objecten in mindere mate aanwezig is, is er gekozen om deze categorie 

minder zwaar te laten mee wegen. 

De weging is opgesteld en dient te worden gevolgd door de invulling van beoordelingscriteria. Deze criteria 

worden veelal gevuld aan de hand van een interne benchmark, wanneer dit niet mogelijk is wordt er uitgegaan 

van de voorzet die reeds in het model is gerealiseerd (bijlage C). Daarnaast worden de marges voor de 

stoplichten, medailles en maximum aan onbekende waarden eveneens aangenomen zoals in het beginsel is 

opgesteld. Er wordt voorlopig daardoor nog geen verder onderscheid gemaakt in de beoordeling, naast die al in 

de wegingsfactoren is gemaakt. 

Er zijn echter twee indicatoren die pas na de beoordelingsfase van belang zijn voor verdere strategievorming 

waarbij wel wordt afgeweken van de voorzet door het model. Het gaat hier om de aannames met betrekking 

tot de resterende technische levensduur (casco en fundering) en de resterende exploitatieduur. Vanuit de 

wetenschappelijk achtergrond bestaat er een onderscheid tussen objecten met 0 tot 5 jaar, 5 tot 15 jaar en 15 

jaar of meer resterende levensduur. Zo zou woningen renoveren met een resterende levensduur van 0 tot 5 

jaar kapitaal vernietiging betekenen. Echter ‘Woonstichting Leystromen’ werkt/rekent met een oneindige 

technische levensduur van haar objecten, daarom worden de aannames in het model hier en daar gewijzigd.  
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Het model gaat uit van een technische levensduur van 100 jaar, waarop de ‘resterende technische 

levensduren’ worden gebaseerd en een exploitatieduur zoals die is opgesteld door ‘Woonstichting 

Leystromen’. De categorieën worden vervolgens ingedeeld als zijnde 0 t/m 15 jaar voor ‘kort’, 16 t/m 25 jaar 

voor ‘middel’ en 26 jaar of meer voor ‘lang’. Hierdoor vallen alle eenheden met een minimale resterende 

exploitatieduur van 15 jaar in de categorie kort en de overige eenheden in één van de overige twee, waardoor 

er toch het onderscheid in resterende levensduur categorieën kan worden gemaakt. 

De strategievoorzet kan vervolgens worden gerealiseerd en uitwerkt. Voor de verdere invulling van de 

renovatie is er enkel gekozen voor middelzware en zware ingrepen, en voor de verduurzaming is er enkel 

gekozen om ingrepen te realiseren waardoor de eenheid met ‘Pass’ of ‘Good’ kan worden beoordeeld (zie 

bijlage D). Ter indicatie, afgelopen september is er door BREEAM het eerste ‘Outstanding’-label in Nederland 

uitgedeeld voor een nieuw ontwikkeld project (PropertyNL, 2012). Dit betekent dat alle reeds ontwikkelde 

nieuwbouw een lagere score dan dit heeft gekregen.  

Sociale woningbouw wordt over het algemeen beschouwd onder de categorie ‘Pass’, waardoor verduurzaming 

naar een categorie ‘Pass’ of ‘Good’ een goede verbetering zou opleveren, die in samenspraak is met de 

verduurzaminggedachten (stijging van twee energielabels) die corporaties de afgelopen tijd hebben 

ontwikkeld. (BREEAM 2011 en CBS 2012) 

Na invulling van de strategieën, kunnen deze vervolgens worden doorgewerkt in de financiën. Elke scenario 

krijgt zo zijn doorrekening en financiële resultaten (figuur34). De opgestelde voorzet creëert een totale  

investering van €15.827.395 om haar gewenste kwalitatieve portefeuille te realiseren. Dit betekent gemiddeld 

circa €4500 per verhuurbare eenheid. De investering heeft tot gevolg dat de totale bedrijfswaarde van het 

vastgoed stijgt met €19.924.717.Het uiteindelijke beleid wordt gevormd door de keuzes van de 

portefeuillemanager. Doordat de portefeuillemanager alle eenheden wil afgaan, wordt dit pas in een vervolg 

stadium na het onderzoek, gerealiseerd. De hier gepresenteerde uiteindelijke strategie is random ingevuld om 

het verschil te kunnen weergegeven tussen deze situaties. Het uiteindelijke beleid heeft een investering van 

€16.098.159 tot gevolg. Deze hogere investering lijd tot een hogere ontwikkeling van de bedrijfswaarde, 

€20.754.443. In beide gevallen is de ontwikkeling van de bedrijfswaarde groter dan de investering. Dit betekent 

dat in de loop van tijd aan de investering verdiend wordt. Echter de huidige kasstroom wordt negatief. Er 

dienen extra leningen te worden aangetrokken of er dient een selectie te worden gemaakt van de gewenste 

strategieën. Het is belangrijk om de investering in het juiste perspectief tot de delta bedrijfswaarde en de 

investering te plaatsen. Alleen dan kan de haalbaarheid van het te voeren beleid worden bepaald. Vervolgens 

kan het strategisch voorraadbeleid worden aangepast en worden afgestemd om zo een optimaal resultaat te 

verkrijgen. 
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Figuur 38 Totaaloverzicht voor rayon ‘Rijen’ ten Behoeve van afweging tussen de scenario's uit Model CAS 

Kijkend naar de resultaten van ‘Woonstichting Leystromen’ kan er het beste voor het scenario A worden 

gekozen. Er dient in acht te worden genomen dat er bij een hogere investering ook meer extern moet worden 

gefinancierd; hogere rente- en aflossingslasten. Zo dient er te worden gewaarborgd dat de kasstroom, na 

aftrek van de rente, belasting, afschrijvingen op activa en afschrijving op leningen; niet negatief wordt.  

 

Dit zou betekenen dat de corporatie niet meer in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dat 

betekend dat er niet meer geborgd geleend kan worden via het WSW en dat bij ongewijzigd beleid de 

corporatie waarschijnlijk failliet gaat.  

 

Naast het feit dat de investering niet te hoog dient te worden,  moet er worden gewaakt over het aantal 

objecten dat gerenoveerd wordt. Het is financieel belangrijk om niet alle eenheden tegelijk te renoveren. 

Daarom dienen alleen die objecten te worden gerenoveerd waarbij het echt nodig is. Het model selecteert 

deze eenheden, die ter optimalisatie kunnen worden aangevuld of worden verwijderd. Op die manier kan in 

ieder geval een deel van de financiële kwaliteit worden gewaarborgd. In de opgestelde uiteindelijke strategie 

zijn er enkel renovaties toegevoegd (om een duidelijker verschil te creëren). Volgens het model zijn dat 

onnodige investeringen die beter kunnen worden uitgesteld, tenzij het niet anders kan. 

Een belangrijke kanttekening bij de getoonde waarden is, dat de opbrengsten uit verkoop worden 

meegenomen in de totale investeringspost. Dit wil zeggen dat de verkopen als negatieve investering worden 

gerekend voor de totaal toe te voegen financiële middelen. Hiervoor is gekozen vanwege modelmatige 

redenen. De verkoopopbrengsten worden weergegeven in de kasstromen, waarbij ze bij de totaal bedragen 

worden opgeteld. Doordat de verkopen worden meegeteld, kunnen investeringen op deze manier gemakkelijk 

worden gecompenseerd. Echter gezien de huidige markt en de huisvestingstaak van corporaties is (onbeperkte) 

verkoop niet altijd mogelijk.  
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Wanneer er door toevoeging van een aantal verkopen een gunstige verhouding tussen de totale investering en 

de delta bedrijfswaarde ontstaat, dient dit in de juiste context te worden geplaatst. In het geval van 

‘Woonstichting Leystromen’ levert scenario B ten opzichte van scenario A misschien een betere verhouding 

investering-delta bedrijfswaarde, echter dit is deels te danken aan de lage investeringsontwikkeling ten gevolge 

van toenemende verkoop. 

 

Al met al dient het corporatiebeleid in economische zware tijden, gefocust te zijn op continuïteit. Waarbij het 

beter is om een stabiele financiële situatie in combinatie met kwaliteit te ontwikkelen dan zoveel mogelijk 

eenheden te renoveren en te verbeteren. Het scenario dat uiteindelijk wordt gekozen is aan de corporatie zelf, 

echter het zou wenselijk zijn om zoveel mogelijk op deze aspecten aan te sluiten. Zo zorgt scenario A ervoor dat 

er niet een overschot aan verbeteringen wordt doorgevoerd ter bevordering van de kwalitatieve portefeuille 

en dat de totale investering beperkt blijft. ‘Woonstichting Leystromen’ kan hierdoor haar portefeuille 

verbeteren, haar investeringen spreiden en haar financiële stabiliteit proberen te waarborgen. 

 

6.5 Terugkoppeling, analyse en bijstelling 

Terugkoppeling en analyse: 

Geparafraseerd aan de hand van terugkoppeling door Liesbeth Kox (Woonstichting Leystromen) en Pieter 

Rombouts (Woonstichting Leystromen) (2012). 

Woonstichting Leystromen heeft als corporatie model gestaan voor Model CAS. Het afstudeeronderzoek sluit 

nauw aan bij de behoefte die Woonstichting Lesytromen als corporatie heeft: een modelmatige onderbouwing 

van een gestructureerde complexstrategie. Voor Woonstichting Leystromen is deze deelname een nuttige en 

leerzame tijd geweest.  

Door het enthousiasme van de deelnemers was het ontwikkelen van het model en de vertaalslag naar 

Woonstichting Leystromen een ambitieus doel. Er is een goede afstemming geweest over de input van het 

model en wat het uiteindelijk zou moeten weergeven.  

Het model is zo omvangrijk, dat voor Woonstichting Leystromen niet in één oogopslag te doorgronden is waar 

de dwarsverbanden liggen. Daarmee is model CAS een basis, maar is het nog niet volledig inzetbaar binnen de 

organisatie. Hiervoor is een beperkte bijstelling van het model nodig; bijvoorbeeld om tot een geringer aantal 

beoordeling categorieën te komen, zodat het voor de gehele organisatie inzichtelijk blijft hoe beslissingen 

worden onderbouwd. Bijstellen van een model is een cyclus die meer tijd vergt. Er is alle vertrouwen dat dit 

voor de toekomst mogelijk is.  

In model CAS is duidelijk waar de organisatie keuzes heeft. Dit betreft zowel de waarden van de besliscriteria, 

de weging van die waarden en de invulling van de mogelijke strategieën. Hiermee geeft model CAS maatwerk 

aan iedere corporatie. Binnen Woonstichting Leystromen moeten nog keuzes gemaakt worden, o.a. over de 

weging van de categorieën en de besliscriteria, om optimaal aan te sluiten bij het te voeren beleid. 
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Door het gebruik van een uitgebreid Excelbestand bij circa 10.000 verhuureenheden, is de performance een 

belangrijk aandachtspunt voor de bruikbaarheid in de toekomst.  

Ondanks de beperkte tijd die beschikbaar was voor de doorontwikkeling, is er met het model een basis gelegd 

waarop we voor het Strategisch Voorraadbeleid kunnen voortborduren. 

Samenwerking tussen Woonstichting Leystromen en het onderzoek: 

De samenwerking met Thibaud is als zeer prettig beschouwd. Door zijn open en enthousiaste houding neemt hij 

zijn gesprekspartners mee. Er is een duidelijke verwachting van de benodigde input en wederzijdse 

terugkoppeling. Thibaud heeft bewezen snel mee te kunnen denken en een praktische werkzaamheid voor ogen 

te houden. Gezien de korte tijd was het achteraf, het in samenwerking opstellen van een gedetailleerde 

integrale planning, misschien wenselijk geweest. Dat zou extra handvatten geven voor de procesbewaking. De 

nadruk lag nu begrijpelijk meer op de ontwikkeling van het model dan op een uitgebreide analyse bij 

verschillende corporaties. 

Toekomstige activiteiten/doelen voor Woonstichting Leystromen en/of vervolgonderzoek: 

- Geringer aantal beoordeling categorieën formuleren (Woonstichting Leystromen), 

- Extra analyse bij andere corporaties, 

- Keuze voor de wegingen aanbrengen (Woonstichting Leystromen), 

- Van interne benchmark naar corporatie brede benchmark, 

- Aannames expliciet maken, waar mogelijk elimineren, 

- Van VHE niveau naar complexniveau, 

- Onbekende benodigde variabelen/data vullen (Woonstichting Leystromen), 

- Vanuit de gewenste output het model weer bijstellen (Woonstichting Leystromen). 

Bijstelling van het voorlopige model aan de hand van de terugkoppeling van Woonstichting Leystromen: 

Het model is veelvuldig doorgesproken met Woonstichting Leystromen. Tussen het voorlopig opgestelde model 

in het theoretisch kader en het uiteindelijke model aan de hand van toetsing en terugkoppeling zit geen groot 

verschil. Met behulp van Woonstichting Leystromen heeft het theoretisch model voornamelijk de aansluiting 

gevonden met de praktijk. Aspecten die theoretisch waren opgesteld konden met input van de corporatie 

worden geoptimaliseerd.  

 

Hierbij moet worden gedacht aan de optimalisatie van mogelijke ‘input’ voor het model (welke gegevens zijn er 

beschikbaar bij een gemiddelde corporatie), de uitwerking van de besliscriteria (formulering en aansluiting bij 

de praktijk) en de realisatie van de wenselijke output (wat zou de corporatie het liefst als output zien).  

Door de tussentijdse terugkoppeling zijn de onderdelen verspreid verwerkt na toetsing aan de theorie. In de 

aanbevelingen (hoofdstuk 7) worden een aantal extra optimalisaties beschreven die in een vervolg onderzoek 

kunnen worden uitgewerkt. 
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6.6 Conclusie 

De wetenschappelijke- en maatschappelijke relevantie worden gewaarborgd, door kennis te nemen van zowel 

de theoretische als de praktische achtergrond. In dit onderzoek levert het ontwikkelde model hiertussen de 

koppeling. Het model is ontwikkeld vanuit een wetenschappelijk kader en heeft invulling gekregen vanuit de 

praktijk. Het opgestelde model draagt bij aan de verantwoording, de onderbouwing en de kracht voor de te 

maken keuzes en beslissingen binnen een willekeurig corporatie. Het model ondersteunt hiermee het 

beslissingsproces en een portefeuillemanager in zijn te verrichten taken.  

Uit de praktische analyse blijkt dat het model de juiste inzichten biedt in een huidige situatie en de 

bijbehorende mogelijkheden. Dit kan van grote betekenis zijn om de juiste keuzes te maken. De daadwerkelijke 

resultaten blijven soms arbitrair. Ze worden beïnvloed door een te voeren beleid en gemaakte keuzes. 

Belangrijk hierbij is de context. De resultaten worden vergeleken met een basissituatie; de situatie zoals 

momenteel geschetst door de betreffende corporatie. Indien er een basissituatie bestaat waarin er geen extra 

investeringen dienen te worden voldaan, komt deze altijd als financieel gunstigste naar voren. Het model is er 

echter op gefocust dat er in een vroegtijdig stadium al investeringen worden gedaan om de kwaliteit van het 

vastgoed op niveau te houden. Dat betekent dat investeringen worden ingepland ten behoeve van kwaliteit en 

niet naar aanleiding van een meerjarige begroting. Investeringen die voorheen in het zelfde jaar vielen, doordat 

de complexen hetzelfde bouwjaar hebben, worden nu veelal uitgespreid over de jaren ten gevolge van hun 

scoring in het model. Hierdoor worden de financiële middelen elk jaar beter benut en creëer je een stabielere 

financiële situatie. Echter hierdoor worden er meestal al eerder dan voorheen investeringen verwacht, 

waardoor op korte termijn de basissituatie financieel gunstiger lijkt, maar die na verdieping toch minder 

gunstig blijkt te zijn gezien de bewaking van de continuïteit van de organisatie. 

 

Het model wordt gezien als bruikbaar en van toegevoegde waarde voor het strategisch voorraadbeleid. Het 

ondersteunt de financiële continuïteit van de organisatie en het realiseert een gestructureerde analyse die 

resulteert in een advies voor de veranderingsopgave van de vastgoedportefeuille bij een corporatie. Door 

optimalisatie van de data, de parameters, de veranderingsopgave, kan de betrouwbaarheid van het model en 

haar output worden vergroot. De reeds gerealiseerde output is realistisch, echter nog niet optimaal. In 

hoofdstuk zeven zullen een aantal van deze aanbevelingen voor verder onderzoek uiteen worden gezet. 

Waardoor het model ook in de toekomst kan worden doorontwikkeld. 
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Hoofdstuk 7 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

7.1 Inleiding  

De conclusie en aanbevelingen vormen de afsluiting van het onderzoek. Hier wordt antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag en worden mogelijkheden voor eventuele optimalisatie uiteengezet. Het strategisch 

voorraadbeleid bij corporatie is belicht en uitgewerkt tot een beslissingsondersteunend model voor een te 

voeren beleid (sturing) bij corporaties. Het onderzoek begon met de onderzoeksvraag: 

Hoe kan een beslissingsondersteunend model, gebaseerd op portefeuilleanalyses en marktontwikkelingen ten 

behoeve van het vastgoed bij corporaties, betrouwbaar en adequaat bijdragen aan de bepaling van een reële 

(financiële) strategische veranderingsopgave van corporaties, door een koppeling tussen strategisch en 

operationeel-tactisch niveau en omgekeerd? 

 

Na deze inleiding, zal de algemene conclusie van het onderzoek worden geformuleerd en wordt antwoord 

gegeven op de onderzoeksvraag. Hierna worden in paragraaf drie de aanbevelingen uiteengezet aan de hand 

van drie sub paragrafen; aanbevelingen voor de corporatiesector, aanbevelingen voor het opgestelde model en 

aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er een zo compleet mogelijke afsluiting van 

het onderzoek neergezet en een uitgangsituatie voor de corporatiesector en wetenschap. 

7.2 Conclusie 

De corporatiesector en portefeuillemanagement 

Strategisch voorraadbeleid bij corporaties is niet nieuw. Al jaren stellen corporaties een strategisch beleid op 

om een bepaald toekomstbeeld voor de vastgoedvoorraad ook daadwerkelijk te realiseren. Hier wordt ook al 

jaren wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, echter het blijft een complex traject waar weinig corporaties 

integraal en gestructureerd op in spelen. Dit kan komen door dat de kennis ontbreekt, door dat men vasthoudt 

aan het huidige beleid of doordat een corporatie simpelweg de input (data) niet heeft. Allerlei zaken waardoor 

het strategisch voorraadbeleid onvoldoende van de grond komt.  

De afgelopen jaren, in economische zwaardere tijden, wordt de drang naar een gestructureerde visie, focus en 

beleid steeds groter en belangrijker. Meerdere corporaties hebben deze omslag gemaakt, echter er blijven er 

nog steeds veel achter. Voor de meeste corporaties die de omslag hebben gemaakt, is het strategisch 

voorraadbeleid nog zeer tijdrovend en omslachtig. Ze houden zich vast aan bestaande opties en opgestelde 

beleidsplannen. Het overzicht, de kennis, de structuur en visie laat soms te wensen over. Hierdoor werken 

organisatielagen langs elkaar heen en mist het overzicht op het vastgoed, de financiën en een te voeren beleid.  

 

Sturing rondom het strategische voorraadbeleid 

Voor integrale sturing is het belangrijk dat de grenzen tussen de organisatielagen worden overschreden 

(integrale top-down en bottum-up benadering), dat er rekening wordt gehouden met de ‘huidige’ portefeuille, 

met een gestructureerde veranderingsopgave, met de financiën binnen het strategische voorraadbeleid en met 

een prioritering. Voor de sturing rondom het strategisch voorraadbeleid bij corporaties is het belangrijk dat de 

gehele totstandkoming van portefeuille analyse tot veranderingsopgave, gestructureerd worden doorlopen. 

Zonder structuur wordt er inefficiënt gestuurd en onder andere zonder sturing kan de continuïteit van een 

corporatie niet worden bevorderd. 

De integrale benadering zorgt ervoor dat het strategisch voorraadproces niet constant opnieuw hoeft te 

worden doorlopen, maar dat in elke organisatie laag heldere keuze kunnen worden gemaakt met voldoende 

kennis uit de overige organisatielagen. 
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Het vastgoed zal altijd aanwezig zijn binnen een corporatie. Het is allerminst opmerkelijk om de investeringen 

in dit vastgoed niet te baseren op de daadwerkelijk kwaliteit van dit vastgoed, maar op een meerjarige 

onderhoudsbegroting. De kenmerken van het vastgoed kunnen houvast en structuur bieden in de ontwikkeling 

van een passende veranderingsopgave. 

Structuur is belangrijk voor sturing, maar ook om objecten op dezelfde manier te beoordelen en te selecteren. 

Op die manier worden de juiste objecten geselecteerd voor een investeringen en worden de financiële 

middelen efficiënt ingezet.  

De financiële impact van een het strategisch voorraadbeleid dienen al van het begin stadium te worden 

meegenomen. De financiën zijn belangrijk voor een organisatie, ze kunnen een beleid ondersteunen door er 

vroegtijdig op in te spelen.  

Door rekening te houden met een prioritering en spreiding kan de financiële continuïteit worden bevorderd, 

door het efficiënt benutten van de financiële middelen. 

 

Er dient een beslissingsondersteunend model te worden ontwikkeld dat de vorming van een strategische 

voorraadbeleid ondersteund en structuur bijbrengt. 

Om een toegevoegde waarde te creëren in de sector dient het model een integrale sturing op een 

veranderingsopgave te ontwikkelen door rekening te houden met het vastgoed, de financiën en de wensen van 

verschillende corporaties (generiek model). 

 

In de huidige markt is er nog niet een dergelijk model ontwikkeld. Er is nog steeds behoefte aan een 

modelmatige ondersteuning van deze sturing, die structuur aan brengt in het te doorlopen proces. Hiervoor 

wordt een nieuw beslissingsondersteunend model ontwikkeld. Het model ondersteunt een realistische advies 

voor een te voeren beleid binnen de corporatie. Het wordt een generiek model dat kan worden toegepast op 

verschillende corporaties in de sector, waarbij het beleid en de wensen van een corporatie tot op zekere 

hoogte kan worden verwerkt in het nieuwe model. Iedere corporatie heeft namelijk haar eigen unieke beleid 

dat ze graag terug zien in een modelmatige ondersteuning van hun strategische sturing.  

 

Model CAS  

Het model dient bij te dragen aan een efficiënte en integrale sturing. Het model dient de systematisch vorming 

van strategische veranderingsopgaven en gemaakte keuzes te ondersteunen. Hiervoor is model CAS 

ontwikkeld, dat op een inzichtelijk wijze een handgreep voor volledige sturing op strategische voorraadbeleid 

biedt. In drie fasen kan er vanuit een vastgoedportefeuille een volledig beeld van de strategische 

veranderingsopgaven worden gegeven. Hierdoor integreert het model de drie beleidsniveaus, waarbij het één 

beleid creëert, aan de hand van input uit alle drie de beleidslagen, dat zowel op strategisch, tactisch als 

operationeel niveau kan worden uitgevoerd en getoetst. 
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Fase één 

Het eerste deel biedt al een aanknopingspunt voor een te voeren beleid. Het biedt een overzicht van de 

volledige vastgoedportefeuille en creëert vervolgens met behulp van inzichtelijk proces en output (acht 

stoplichten) een beoordeling van alle verhuurbare eenheden.  Dit overzicht biedt voor veel corporatie een 

houvast om mee te werken, namelijk doordat er nu op gestructureerde wijze een integraal strategisch 

voorraadbeleid kan worden opgesteld. 

 

Fase twee 

Het tweede deel gaat een stap verder. Het vertaalt de beoordeelde vastgoedportefeuille in strategische 

veranderingsopgaven voor het komende jaar. Waar in veel andere modellen deze overgang ontbreekt, is er 

getracht dit in model CAS wel degelijk toe te voegen. Het creëert juist die extra structuur in het 

beslissingsproces dat wenselijk is. Er is gekozen om met behulp van vier stappen een overzichtelijke beslisboom 

te doorlopen. Hierdoor wordt er aan de behoefte voldaan, zonder dat het proces onoverzichtelijk wordt.  

 

Fase drie 

Het derde deel van het model fungeert vooral in deze zware economische tijd als een belangrijke aspect; de 

financiën. Zonder financiële middelen kan een organisatie niet blijven bestaan. Het is belangrijk om hier, nu en 

in de toekomst, rekening mee te houden. Daarom is sturing op financiële continuïteit een belangrijke factor in 

het reeds ontwikkelde model. Het model bepaalt de investeringen die ten gevolge van de veranderingsopgave 

dienen te worden voldaan. Zo geeft het een overzicht van alle kasstromen en waardeontwikkelingen van de 

bedrijfswaarden van de verhuurbare eenheden. Door verschillende scenario’s door te rekenen, kunnen er ook 

in deze fase gewenste gestructureerde keuzes worden gemaakt. Hierdoor stuurt het model niet alleen op 

vastgoed, maar ook op de financiën (kasstromen). 

 

Verificatie 

Bovenstaand is beschreven hoe het model CAS gebaseerd op portefeuilleanalyses gestructureerd bijdraagt aan 

de bepaling van een integrale strategische veranderingsopgave bij corporaties; maar is deze nu ook 

betrouwbaar, adequaat en reëel (zie onderzoeksvraag)?  

 

Betrouwbaar: 

Als de methode en de uitvoering twijfelachtig zijn, wordt het model al snel als onbetrouwbaar beschouwd om 

een juiste veranderingsopgave te ontwikkelen. In het model is er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk 

besliscriteria mee te nemen, de transparantie zo hoog mogelijk te houden en om het model volledig te toetsen 

bij een bestaande corporatie in Nederland. Hieruit bleek dat na optimalisatie van de input en de 

scoringsparameters, de output als betrouwbaar wordt beschouwd, maar extra zou kunnen worden vergroot. 

De werking van het model is betrouwbaar, echter voor volledige ingebruikname in een organisatie, dienen nog 

een aantal extra optimalisaties (zie aanbevelingen) van het model en bij de corporaties te worden 

doorgevoerd. 

 

Adequaat:  

Zonder praktische relevantie heeft het model weinig toegevoegde waarde voor de sector. Doordat er voor is 

gekozen om een wetenschappelijk onderzoek te doen dat bijdraagt aan een praktisch probleem dient het 

model ook in de praktijk toepasbaar te zijn, ofwel adequaat bij te dragen aan een eventuele oplossing.  
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Uit de testcase blijkt dat het model aansluit bij de behoefte uit de sector en dat het met behulp van een aantal 

optimalisaties en bijstellingen geheel naar de wensen van de gebruiker kan worden bijgesteld. Daarnaast is het 

model opgesteld vanuit wetenschappelijk onderzoek waardoor het in theorie adequaat zal bij te dragen aan 

het gestelde probleem. Zowel de praktische als theoretische adequaatheid worden zo in het model 

gerealiseerd. 

 

Reëel:  

Het is belangrijk dat het model een reële veranderings- en investeringssopgave opstelt. Wanneer de resultaten 

onrealistisch zijn, levert het model niet de gewenste bijdrage. Door rekening te houden met de daadwerkelijke 

conditie, kwaliteit van het vastgoed en financiële situatie van een corporatie, kunnen toekomstige 

investeringen beter worden beoordeeld.  Door een veranderingsopgave te realiseren die op dit moment 

wenselijk is  voor de corporatie wordt er optimaal gebruik gemaakt van de financiële ruimte, zodat eventuele 

investeringen in de toekomst niet voor liquiditeitsproblemen zorgen. Op deze manier wordt er elk jaar een 

reële investeringsopgave opgesteld, die de vastgoedportefeuille in stappen aanpast richting de gewenste 

portefeuille. 

 

Het totaal biedt alle handvaten voor een strategisch voorraadbeleid bij corporaties in Nederland. Het 

onderzoek biedt een beslissingsondersteunend model dat de portefeuillemanager gestructureerd ondersteunt  

 

in het te voeren beleid en kracht toevoegt aan gemaakte keuzes. Door de theoretische achtergrond en 

inpasbaarheid in de praktijk, vormt het onderzoek de optimale basis voor een volledig implementeerbaar 

instrument voor de corporatiesector. 

 

7.3 Aanbevelingen 

Het onderzoek biedt naast uitkomsten, een hoop kansen en mogelijkheden. Deze worden vertaald naar 

aanbevelingen voor de corporatiesector, aanbevelingen voor optimalisatie van het model en aanbeveling voor 

verder wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan het onderzoek naast het gerealiseerde model, van 

betekenis zijn in de toekomst. In deze paragraaf zullen achtereenvolgend de drie soorten aanbevelingen uiteen 

worden gezet. 

7.3.1 Aanbevelingen voor de corporatiesector 

Corporaties zijn volop in ontwikkeling en moeten waken dat ze niet geleefd worden door de huidige tijdgeest. 

Ze moeten zelf mee gaan in de ontwikkelingen en de kennis. Alleen op die manier houden ze de touwtjes in 

handen en kunnen ze hun toekomst zeker stellen. Dit kan uiteraard lastig zijn wanneer de sector steeds 

negatief in het nieuws komt. De eerste aanbeveling is daarom om gestructureerd en inzichtelijk een beleid 

door te voeren. Hierdoor kan de sturing optimaal blijven en blijft het toezicht op allerlei onderdelen inzichtelijk 

en beschikbaar.  

Hierbij dienen corporaties volledig inzicht te geven in hun activiteiten, zowel intern als extern. Deze 

verantwoording zorgt voor meer duidelijkheid zowel binnen als buiten de sector en daarnaast over met welke 

uitdagingen de sector wordt geconfronteerd. 
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Daarnaast is het in de huidige tijdgeest (economische zware tijden) belangrijk om te sturen op je vastgoed en je  

kasstromen (eventueel door sturing op rendement). Het vastgoed en de financiën zijn namelijk twee factoren 

die altijd blijven terugkeren en die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van een corporatie. Zonder 

vastgoed geen financiën en zonder financiën geen vastgoed. Het is belangrijk om in de toekomst hier rekening 

mee te houden, omdat er anders steeds meer moet worden ingeteerd op het vermogen, de investeringen en 

daardoor op de geleverde kwaliteit.  

Gepaard met de sturing op kasstromen gaat spreiding van de investeringen; de liquiditeitspositie blijft 

daardoor gezond en stabiel. Het is daarom belangrijk om zicht te hebben in welke investeringen daadwerkelijk 

nodig zijn en welke niet. Uiteraard kan het gerealiseerde model hieraan bijdragen, echter is het besef en de 

wijziging van een beleid, focus en visie de belangrijkste eerste stap die moet worden gezet. 

7.3.2 Aanbevelingen voor optimalisatie van het model 

Er zijn een aantal onderdelen rondom het model die in een later stadium kunnen worden geoptimaliseerd. Dit 

zorgt voor betrouwbaardere resultaten en zorgt ervoor dat het model nog beter aansluit op de praktijk. Er 

wordt een onderscheid gemaakt in aanbevelingen die voortkomen uit afbakening van het model en 

aanbevelingen die voortkomen uit de praktijk, die nog niet zijn doorgevoerd in het uiteindelijke model. 

Aanbevelingen ten gevolge van afbakening van het model: 

Ter afbakening van het onderzoek zijn er tijdens de modelontwikkeling een aantal aannames gedaan. Het zijn 

factoren die niet expliciet van belang waren, maar wel kunnen bijdragen bij optimalisatie van het model. 

Allereest is er voor gekozen om een marktonderzoek naar verhuur- en verkoopwaarden niet mee te nemen. Er 

dient een analyse te worden gemaakt van de huidige markt en een taxatie per verhuurbare eenheid. Naast dat 

de markt momenteel nog constant in beweging is, gaat er veel kostbare tijd in zitten. Daarom is de bijdrage 

afgewogen tegen de inzet en besloten om momenteel de marktwaarde nog niet mee te nemen in het 

beoordeling van de verhuurbare eenheden. Echter wanneer het wel zou worden uitgevoerd, komt dit natuurlijk 

de resultaten ten goede. 

Daarnaast is er voor gekozen om de strategische veranderingsopgaven te specificeren aan de hand van 

kengetallen. Voor het  model, onderzoek en de berekening is dit een prima keuze. Voor de betrouwbaarheid 

van de output is het echter belangrijk dat alle input (voor de strategische veranderingsopgave) optimaal 

aansluit bij de verhuurbare eenheden. Verder specificeren van de veranderingsopgave komt daardoor ten 

goede aan de kwaliteit van de output. Onder verdere specificeren wordt verstaan; het verder uitwerken van de 

investeringsopgave tot een optimum van een passende investeringsopgave bij elke unieke verhuurbare 

eenheid. 

 

De derde aanbeveling omtrent de optimalisatie van het model gaat verder in op de spreiding van de 

investeringen. Uit het onderzoek bleek al dat spreiding positief bijdraagt aan de financiële positie van een 

corporatie. Het model geeft hier een aanzet tot een veranderingsopgave die gezien het vastgoed, markt en 

financiën nodig zou zijn, maar kan worden geoptimaliseerd door het toevoegen van de keuze voor het jaar van 

investeren. Zodat er in het model kan worden aangegeven dat in 2012 x investeringen worden gedaan en in 

2013, y. Hierdoor kan de gebruiker gaan spelen met het spreiden van investeringen, waardoor hij hierbij meer 

gevoel krijgt en sneller de juiste keuze kan maken. Momenteel is dit nog een beperking van het model, echter 

dit kan in een volgend stadium eventueel worden verwerkt. 
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Aanbevelingen vanuit de terugkoppeling van de corporatie: 

In samenwerking met Woonstichting Leystromen is er een terugkoppeling ontwikkeld waaruit een aantal 

wensen omtrent het model zijn geformuleerd. De meeste wensen en behoeften zijn verwerkt in het voorlopige 

model, waaruit het uiteindelijke model is voortgekomen. Een aantal wensen die niet direct zijn meegenomen 

worden hier beschreven. 

De corporatie heeft de wens van een reductie van het aantal beoordelingscriteria. Vanuit de wetenschappelijk 

achtergrond is er getracht om een zo compleet mogelijk beoordeling te realiseren. Hieruit is er een overzicht 

ontstaan met de wenselijk besliscriteria. Het is begrijpelijk dat de praktische werking vraagt om een bondiger 

overzicht van de beoordeling, hierdoor blijft de beoordeling begrijpelijk en inzichtelijk. Zo blijft er een gat 

bestaan tussen theorie en praktijk, maar die kan worden overbrugt door de sturing terug te brengen naar 3 tot 

5 categorieën en vervolgens het model op de achtergrond te laten rekenen met de opgestelde lijst aan 

besliscriteria. 

Ten tweede is de ‘performance’ van het model een belangrijk aandachtspunt, de vele wensen en de te grote 

portefeuille (aantal rijen) veroorzaken zo hun beperkingen. Dit komt de werking van het model niet altijd ten 

goede. Het model dient eigenlijk door een ICT afdeling te worden verwerkt tot een daadwerkelijk 

softwareprogramma, waarin verschillende zaken toegankelijk zijn, sneller werken en waarin nog meer 

onderdelen (zoals spreiding, extra berekeningen enz.) kunnen worden toegevoegd, bewerkt, berekend. 

Ten derde wordt er vanuit de corporatie aan optimalisatie gedacht van de vertaling van alle (tussentijdse) 

output per (momenteel) VHE niveau naar output per complexniveau. Hierdoor wordt het overzicht verbreed en 

kunnen zowel per complex als per VHE de uitkomsten worden vergeleken. Momenteel is het dataoverzicht 

zowel per VHE als op complexniveau, echter wordt de beoordeling, vertaling naar strategie en de uiteindelijke 

doorrekening per VHE gerealiseerd. Hiervoor is gekozen omdat het werkbaarder is om vanuit het VHE niveau 

terug te koppelen naar het complexniveau (door heldere redenatie) dan andersom, omdat er dan in dit laatste 

geval simpelweg veel data en output ontbreekt. Optimaal is om beide te verwerken in het model, echter dit 

zou in een later stadium met meer mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. 

7.3.3 Aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek 

Naast de optimalisatie van het model, bestaan er een aantal aanbevelingen die het onderzoek uitbreiden en/of 

verbreden. Een onderzoek biedt altijd de mogelijkheid tot een vervolg, niet alleen vanwege eventuele 

beperking van het onderzoek maar ook vanwege de sterk ontwikkelde tijdgeest. Een onderzoek van tien jaar 

geleden biedt waarschijnlijk weer mogelijkheden voor een nieuw actueel onderzoek. Vervolgonderzoek kan zo 

zorgen voor een verbreed inzicht in de materie en een opgestelde probleem. 

 

De financiële continuïteit, iets dat al veelvuldig aan bod is gekomen in het onderzoek, is van nog meer factoren 

afhankelijk dan reeds geschetst. Belangrijk hierbij is de volledige optimalisatie van de financieringsopgave, 

sturing op de financiën en/of financiële constructies. Zij zijn van grote invloed op de financiële positie van een 

corporatie. Dit is een uitgelezen mogelijk voor vervolgonderzoek. Het zou het beeld van financiële sturing 

compleet maken. Daarnaast wordt er in de corporatiesector nog weinig rekening mee gehouden, waardoor de 

praktische relevant van een dergelijk onderzoek optimaal zou zijn.  

Een betrouwbare corporatie-brede-benchmark voor de besliscriteria, vormt de tweede aanbeveling voor 

vervolgonderzoek. Uiteraard bestaan er corporatie brede benchmarks, zoals IPD, CFV (dVi en dPi), echter niet 

direct in relatie met de opgestelde besliscriteria.  
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Momenteel is de beoordeling van de portefeuille voornamelijk bepaald aan de hand van een interne 

benchmark (het vastgoed ten  opzichte van elkaar) en hier en daar een handmatige invulling. Echter wanneer 

er een benchmark wordt ontwikkeld voor alle criteria  en alle corporaties in Nederland kan er een onderscheid/ 

de vergelijking worden gemaakt tussen corporaties onderling. Dit sluit daarnaast aan bij een eerdere 

aanbeveling voor het model; uitgebreid ‘marktonderzoek’. Hier kunnen deze zaken worden gecombineerd en 

het model/onderzoek worden geoptimaliseerd. 

De derde aanbeveling gaat eveneens over de beoordeling van de portefeuille. De opgestelde besliscriteria 

komen uit een wetenschappelijk achtergrond en worden als basis gelijkwaardig verondersteld. De kracht van 

het model is dat deze naar wens van de gebruiker zijn aan te passen, echter onderzoek naar de eventuele 

relatie/weging tussen deze criteria kan interessant zijn om de basisbeoordeling kracht bij te zetten.  

Voor dit onderzoek was dit niet van belang omdat er juist voor gekozen is dat verschillende factoren naar wens 

konden worden aangepast zodat het model volledig kan aansluiten op het beleid, visie en de wens van een 

betreffende corporatie. 

De vierde aanbeveling gaat over de vertaling van een beoordeelde portefeuille naar een strategische 

veranderingsopgave. Het tweede onderdeel van het model combineert de beoordeelde portefeuille met de 

resterende levensduren en eventuele  financiële ontwikkelingen tot een voorzet van een uiteindelijke 

strategische veranderingsopgave. Dit proces is opgesteld vanuit wetenschappelijk achtergrond en vanuit 

logische redenatie, echter uitbereiding van dit proces is mogelijk. Onderzoek naar deze keuzes kan bijdragen 

aan een nog realistischere veranderingsopgave, dan dat er reeds is ontwikkeld. 

De laatste aanbeveling combineert twee onderzoeken. Het hier beschreven onderzoek in combinatie met een 

onderzoek dat is/wordt gedaan naar de woonlasten van huurders binnen corporaties. Een vervolgonderzoek 

zou kunnen zijn; de implementatie van de onderzoeken tot één onderzoek en één model, zodat niet alleen de 

vastgoedkenmerken in combinatie met de financiën worden meegenomen maar ook de woonlasten van de 

huurders. Dit zou voor een corporatie uitermate interessant kunnen zijn, vanwege hun sociaal-maatschappelijk 

taak. 
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Dit is een lijst met gebruikte definities ter verduidelijking van de tekst en het model. 

A 

Acceptatiegraad: 

Aantal keren dat de vrijgekomen woning is aangeboden en dus niet is geaccepteerd. 

Additionele investering: 

Alle investeringen die als gevolg van een (beleid)keuze moeten worden gerealiseerd. Ook wel bijkomende 

investering genoemd. 

B 

BBSH: 

Besluit beheer sociale huursector. Hierin worden de prestatievelden voor corporatie geformuleerd. Het regelt de 

uitvoering van de woningwet ten aanzien van de toelating van woningcorporaties, de taken en het toezicht op 

deze instellingen. 

Bedrijfswaarde: 

Het saldo van alle toekomstige netto contant gemaakte kasstromen die voortvloeien uit de exploitatie van het 

vastgoed tot aan het einde van de levensduur van het vastgoed.( Van Os, 2009) 

(Intern of extern) Benchmark (vastgoed): 

Een referentiekader ter vergelijking van de kwaliteit en prestaties van een verhuurbare eenheid. Interne 

benchmark betekend dat dit referentie kader wordt gebaseerd om de totale onderzochte set waarden waarin 

de desbetreffende eenheid zich ook bevindt. Externe benchmark betekend dat het referentiekader wordt 

gevormd met behulp van een set waarden buiten de set waarden die wordt onderzocht, bijvoorbeeld een totaal 

marktperspectief. 

Beslisboom: 

De grafische weergave van de te doorlopen stappen om een proces te doorlopen van input naar output. 

Beoordelingscriteria: 

Onderdelen waarop een verhuurbare eenheid wordt getoetst op zijn kwaliteit, ter realisatie van een stoplicht en 

uiteindelijk een medaille per verhuurbare eenheid. 

Bottum up: 

Besluitvormingsproces van onderen naar boven. Ideeën en initiatieven worden gevormd op operationeel niveau 

en vervolgens uitgedacht of getoetst  op tactisch en strategisch niveau. 
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C 

Categorie: 

De besliscriteria worden onderverdeeld in acht categorieën, ter bevorderingen van de inzichtelijk en 

overzichtelijkheid. 

CFV:  

Centraal Fonds Volkshuisvesting is de financiële toezichthouder voor woningcorporaties. Daarnaast adviseert 

het Fonds inzake het rechtmatigheidstoezicht en volkshuisvestelijk toezicht. Ook fungeert het fonds als 

saneringsfonds en is het voor corporaties mogelijk via het fonds in aanmerking te komen voor subsidiëring, 

projectsteun genaamd. (CFV, 2012) 

D 

DAEB:  

Diensten van Algemeen Economisch Belang; diensten ten behoeven  van publiek belang. Ze worden door de 

overheid opgedragen. 

Delta bedrijfswaarde: 

De ontwikkeling van de bedrijfswaarde van het vastgoed na een eventuele doorgevoerde veranderingsopgave. 

Disconteringsvoet: 

Rekenrentevoet voor de netto contante waarde berekening. 

E 

EBITDA: 

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amorization. 

Economische offer tgv de veranderingsopgave: 

Het totaal aan toenemende financiële lasten ten gevolge van de veranderingsopgave van het vastgoed. 

Energieindex: 

Vertaling van de energieprestaties van een woning en/of gebouw. Het is een gespecificeerde versie van het 

energielabel. Hoe lager de waarden hoe beter. Vertaling naar energielabel: A++ =<0,50; A+ = 0,51 t/m  0,70;A = 

0,71 t/m 1,05; B = 1,06 t/m 1,15; C = 1,16 t/m 1,30; D = 1,31 t/m 1,45; E = 1,46 t/m 1,60; F = 1,61 t/m 1,75; G > 

1,75. 

Exploitatieduurverlenging: 

De verlening van de periode dat het vastgoed verhuurbaar is (in exploitatie is). 

 



 

 

Pagina | 123  
 

 

 

 

 

G 

Gemiddelde wachttijd: 

Gemiddelde inschrijfduur van degene die de woning geaccepteerd heeft, bij mutatie. 

Gescoorde portefeuille: 

De beoordeelde vastgoedportefeuille na beoordeling met behulp van de besliscriteria uit model CAS. 

Gewenste transformatie: 

Onderdeel in het model waarin wordt aangegeven hoeveel vraag/overschot er naar een bepaalde type woning 

in een bepaalde gemeente is. 

H 

Huidige portefeuille: 

De vastgoedvoorraad van een corporatie zoals die op dit moment aanwezig is in zijn hoedanigheid en aantal. 

I 

Investeringsopgave: 

Het totaal aan financiële middelen dat dient te worden opgeofferd om beleidsdoeleinden te realiseren.  

K 

Kasstromen: 

Alle financiële stromen, opbrengsten en lasten, van een organisatie.  

L 

Liquiditeit: 

Dit geeft aan in welke mate een organisatie (in dit geval corporatie) haar kort lopende betaalverplichtingen kan 

voldoen. 

M 

Medaille: 

Uiteindelijke grafische weergave van de scoring van een verhuurbare eenheid. 
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N 

Netto contante waarde: 

De huidige  (actuele) waarde van de toekomstige kasstromen van het vastgoed. 

O 

Operationalisatie: 

De vertaling van taalkundige data in getallen ten behoeve van de berekening van het model. 

P 

Parameters: 

Alle waarden die naar wens kunnen worden ingevuld in het model. De waarden waar vervolgens het blad mee 

rekent, beoordeelt en toetst. 

Portefeuillemanagement: 

Sturen op de vastgoedportefeuille. Het organiseren, leiden, uitvoeren en toetsen van activiteiten met betrekking 

tot de portefeuille, in dit geval het vastgoed. 

Portefeuillestrategie: 

Strategische hoofdlijnen voor de vastgoedportefeuille. Benoemt maatschappelijke doelstellingen, geeft een 

‘smart’ veranderopgave voor de middellange termijn. Gebaseerd op externe informatie, omgeving en interne 

informatie. Schetst ontwikkelkader op hoofdlijnen voor projectontwikkeling en de bestaande voorraad. (CFV, 

2012) 

R 

Reactiegraad: 

Het aantal passende reacties bij mutatie, op een verhuurbare eenheid. 

Rendement per object: 

Opgenomen waarde in het model, ten behoeve van de rendement bepaling van een object. Het wordt berekend 

door de huidige kasstroom van een verhuurbare eenheid te delen door de huidige bedrijfswaarde van dezelfde 

verhuurbare eenheid. 

Rekenhuur: 

De hoogte van de huur waarop de corporatie haar financiële beleid baseert en aanvragen doet. Zoals het 

opstellen van de begroting gebeurt met behulp van de rekenhuur. 
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Resterende exploitatie levensduur: 

De overgebleven financiële periode waarin het vastgoed in de boeken staat en men uit gaat dat het in 

exploitatie (in verhuur) is. 

Resterende technische levensduur (casco en fundering): 

De overgebleven periode waarbij het vastgoed zich in een leefbare technische situatie bevindt. Na de technische 

levensduur is de kwaliteit van het vastgoed dusdanig verminderd dat er niet meer in geleefd kan worden. 

S 

Solvabiliteit: 

Dit geeft aan in welke mate een organisatie (in dit geval een corporatie) in geval van liquidatie aan haar 

langlopende financiële verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen kan voldoen. 

Stoplicht: 

Tussentijdse beoordeling, per categorie, van een verhuurbare eenheid, grafisch weergegeven in een stoplicht. 

Strategisch voorraadbeleid: 

Alle activiteiten die een woningbeheerder ontplooit met als doel de woningvoorraad op de kort en lange termijn 

in overeenstemming te houden en/of brengen met zich ontwikkelde marktvraag en doelstellingen van de 

verhuurder. (Habiforum, 2005) 

T 

Technisch type: 

Aanduiding van het soort woning, gebruikt door operationele afdeling binnen de corporatie. 

Top down: 

Besluitvormingsproces van boven naar beneden. Ideeën en initiatieven worden gevormd op strategisch niveau 

en vervolgens uitgedacht of getoetst  op tactisch en operationeel niveau. 

Typeaanduiding CFV: 

Algemeen geldende aanduiding van het soort woning, gebruikt door het CFV. 

V 

Vastgoedsturing: 

Keuzes maken omtrent de toekomst van het vastgoed; welke veranderingen en/of investeringen dienen er te 

worden gedaan wil het vastgoed in de toekomst optimaal aansluiten bij de markt en het te voeren beleid. 
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Veranderingsopgave: 

Het totaal aan wenselijke door te voeren veranderingen ten behoeve van het toekomst beeld van het vastgoed. 

Verduurzaming (vastgoed): 

Aanpassing van het vastgoed om de bewustwording van gedrag en gebruik te bevorderen en aanpassingen te 

realiseren die dit verbruikt doen verminderen. 

Ofwel een proces ter verlening van de  (exploitatie) levensduur van materialen en/of het vastgoed in totaal. 

Vergoedingscomponent: 

Indirecte financiële lasten ten gevolge van de realisatie van verhuurproces, bijvoorbeeld doorgerekende 

salariskosten. 

Verhuurduur: 

Aantal maanden dat een verhuurbare eenheid momenteel in de verhuur zit met dezelfde huurder. 

Verhuurtype: 

Aanduiding voor het soort verhuur, gebruikte door de tactisch afdeling binnen de corporatie. 

VHE: 

Verhuurbare eenheid; woning, project en/of object dat verhuurt kan worden. 

Vpb:  

Vennootschapsbelasting 

W 

Weging: 

Een waarde per categorie, ter hoe belangrijk de categorie wordt geacht. 

Wensenportefeuille: 

De vastgoedvoorraad zoals die over een periode van x aantal jaar gewild is, ten gevolge van interne en externe 

invloeden. 

WSW:  

Waarborgfonds sociale woningbouw. Fonds dat eventueel borg staat voor de financiering aan 

woningcorporaties ten behoeve van geldschieters 

Het is het onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke  sector mogelijk maakt 

voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving (WSW, 2012). 

WSW borging: 

Een borging geeft de geldgever waarbij de corporatie een lening afsluit zekerheden en garanteis op de lening. 

De financier weet namelijk dat het WSW de financiële positie van de corporatie plus de specifieke 

financieringsaanvraag heeft beoordeeld. Daarnaast is er sprake van garantstelling door andere corporaties en 

van achtervang door gemeente en Rijk. Deze zekerheid en garanties zorgen ervoor dat corporaties  
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gemakkelijker leningen kunnen afsluiten en dat ze daarvoor gunstige voorwaarden krijgen. Corporaties sluiten 

de meeste van hun leningen af bij de sectorbanken Bank Nederlandse Gemeente en de Waterschapsbank, maar 

borging kan ook bij leningen van andere financiers. (Aedes, 2012)  

WWD punten:   

Woningwaarderingspunten. Het aantal punten van een woningwaardering, waarop onder andere de maximale 

huurprijs (voor sociale woningbouw) kan worden gewaardeerd. 
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