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Een reeks ontsporingen in de corporatiesector zorgt in 2015 voor een koerswijzi‐
ging richting aangescherpt ‘bestuursgericht’ toezicht. Een onafhankelijke Autoriteit
woningcorporaties (Aw) houdt daarom zowel de bestuurders en commissarissen als
de organisatiebesturing en de interne checks-and-balances scherp(er) in beeld. Drie
jaar na de koerswijziging blijkt dat de Aw’s bestuursgerichte toezichtstrategie naast
gewenste ook ongewenste effecten kent, zoals onduidelijkheid, overlap, overlast en
ontwijkgedrag. Veel van het ongemak blijkt tijdelijk. Dit zijn ‘overgangsjaren’,
waarbij de Autoriteit – met sectorpartijen – zoekt naar een passende invulling van
haar toezicht. Zorgelijk blijft echter de uitwerking van de Aw’s toezichtstrategie in
de meervoudige uitvoeringspraktijk. De instrumenten die de Autoriteit inzet voor
bestuursgericht toezicht halen bijvoorbeeld onvoldoende beeld op van het daadwer‐
kelijke functioneren van corporaties en perken dat functioneren bovendien teveel
in. Daarnaast interfereert Aw’s handelen met dat van andere ‘kwaliteitsbewakers’
in het corporatieveld. Om het welbekende risico van ‘hitting the target, but missing
the goal’ te verminderen, dient de Aw meer oog te hebben voor (1) de complexiteit
en maatschappelijkheid van de volkshuisvestelijke opgave en (2) de verlammende
impact van het meervoudige arrangement van toezicht en verantwoording op de
corporatie(sector). Zoals het verleden al uitwees, blijkt het samenspel tussen – alle
– checks-and-balances in de corporatiepraktijk bepalend. Bouw dus samen aan ver‐
trouwen, via bestuursgericht toezicht, vanuit kritische reflectie en met ruimte voor
meervoudigheid.

Diagnose: gebrekkige disciplinering

Raison d’être van de corporatiesector is het verzorgen van voldoende sociale
woonruimte. In 1901, met de invoering van de Woningwet, maakt de overheid
zich medeverantwoordelijk voor deze volkshuisvestelijke taak. Ingestelde woning‐
corporaties ontfermen zich over de uitoefening van deze maatschappelijke
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opgave: kwetsbare doelgroepen moeten kwalitatief goed en betaalbaar kunnen
wonen, in een leefbare omgeving, nu en in de toekomst (Woningwet;1 Aedes/
VTW, 2015, preambule). Als private, non-profitorganisaties, maar gebonden aan
een publieke taak en regelgeving, opereren woningcorporaties in een spannings‐
veld tussen huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen
en het Rijk. Woningcorporaties doorstaan de tand des tijds door mee te bewegen
met de continu veranderende verhoudingen tussen deze partijen (De Jong, 2013,
pp. 11-12). ‘Owned by no-one’ moet de disciplinering van woningcorporaties
vooral komen vanuit toezicht. De kwaliteit van het toezicht op de verantwoording
van het handelen speelt bij woningcorporaties daardoor een nog grotere rol dan
bij commerciële partijen, die tevens ‘in check’ worden gehouden door aandeelhou‐
ders, financiers en productmarkten (Koolma & Gerrichhauzen, 2011).
Juist deze disciplinerende werking van toezicht bleek gebrekkig ingericht in het
corporatiebestel. De opeenvolgende politieke koerswijzigingen van verzelfstandi‐
ging en zelfregulering in de jaren tachtig naar brutering en marktwerking in de
jaren negentig gaan namelijk niet gepaard met een voldoende aanpassing van de
wet- en regelgeving noch van het verantwoordings- en toezichtarrangement (De
Jong, 2013, p. 49). Vooral wanneer de financiële crisis ook in corporatieland toe‐
slaat, schieten de checks-and-balances tekort. De retoriek van verzelfstandiging
in combinatie met een cultuur van maatschappelijk ondernemerschap stimuleert
grensverleggend gedrag (Gerrichhauzen, Gruis, Koolma, & Van der Schaar, 2014).
De wisselwerking tussen de taakopvatting, marktprikkels, zelfregulering en toe‐
zicht achteraf (in plaats van ‘sturing vooraf’) blijkt dusdanig ongezond dat het uit‐
mondt in een groeiende reeks incidenten.2 Rochdale, Vestia en Woonbron worden
klinkende namen.
Het resultaat: ‘een ontspoorde corporatiesector’, zo stelt het sectorrapport ‘De
balans verstoord’ (De Jong) in 2013. Zonnekoninggedrag van charismatische lei‐
ders vormt slechts een deel van de oorzaak (Gerrichhauzen, Gruis, Koolma, & Van
der Schaar, 2014). De sector lijdt ook onder gebrekkige sociale controle en een
slechte aanspreekcultuur: de fouttolerantie is te hoog en collectieve normatieve
discussies worden te weinig gevoerd (De Jong, 2013, p. 43). Het ontbreken van
een onafhankelijke en professionele interne toezichtdynamiek vormt een derde
oorzaak van het onvoldoende en te laat ingrijpen, zo concludeert de parlemen‐
taire enquêtecommissie woningcorporaties in 2014.3

Remedie: aangescherpt bestuursgericht toezicht

Het zijn deze kritische evaluatierapporten die de weg plaveien voor een versterkte
disciplinerende werking van het corporatiebestel. De sector zelf moet verant‐
woordelijkheid nemen en zowel het interne als het externe toezicht op govern‐

1 Zie http:// wetten. overheid. nl/ BWBR0005181/ 2018 -06 -13.
2 Grofweg vallen de incidenten in drie categorieën: (1) mismanagement en te grote risico’s bij pro‐

jectontwikkeling, (2) financieel mismanagement en speculatie, en (3) fraude en zelfverrijking (De
Jong, 2013, p. 8).

3 Kamerstukken II 2014/15, 33606, 4.
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ance moet scherper, luidt de aanbeveling. Daartoe herziet het ministerie van Bin‐
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het speelveld en de spelregels van
de corporatiesector met de Woningwet 2015 (ofwel: de ‘Herzieningswet’). De drie
belangrijkste aanpassingen daarin zijn: (1) aanscherping van de taken en activitei‐
ten van woningcorporaties, (2) versterking van de positie van belanghebbende
gemeenten en huurders, en (3) instelling van een onafhankelijke, externe toe‐
zichthouder: de Autoriteit woningcorporaties (Aw).4

De positionering van de Autoriteit in het corporatiebestel en haar bestuursge‐
richte toezichtstrategie vormen een ‘remedie’ tegen de gebrekkige disciplinerende
werking van het corporatiebestel – en een belangrijke waarborg om toekomstige
incidenten te voorkomen. Met haar intrede zet de Autoriteit aan tot een herteke‐
ning van het verantwoordingslandschap en een verandering in de dynamiek van
checks-and-balances (zie de afbeelding van het huidige verantwoordingsveld in
figuur 1).

Bestuursgericht toezicht: aanpak en vooronderstellingen

Alhoewel de grondslag voor haar toezichts- en handhavingswerkzaamheden
voortkomen uit de Woningwet (2015, art. 60 t/m 61c) en het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (art. 123), geeft de Aw zelf een nadere invul‐
ling aan haar bestuursgerichte toezichtstrategie. Haar positioneringsnota ‘Con‐
touren van het toezicht’ (2016) stelt drie randvoorwaardelijke aanpassingen aan
het externe toezicht in het corporatiebestel:
1 De Aw vormt het benodigde externe en onafhankelijke toezicht: zij werkt los

van het rijksbeleid en de standpunten van de sector.

4 Per 1 juli 2015 gaat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) samen met de afdeling Hand‐
having Wonen van BZK op in de Aw, als onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT).

Figuur 1 Verantwoordingsveld corporatiesector
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2 De Aw houdt waarborgend toezicht: ze bewaakt en beschermt de rechtmatige,
effectieve, efficiënte inzet van het maatschappelijk gebonden vermogen in
het volkshuisvestelijk belang, waarbij ze erop toeziet dat de corporaties zich
beperken tot hun kerntaak.

3 De Aw houdt multilevel toezicht, waarbij ze het functioneren op zowel corpo‐
ratieniveau als stelsel- en sectorniveau beziet, individueel en in samenhang.

De aanzienlijkste aanpassing is echter de koerswijziging richting integraal en risi‐
cogericht toezicht op ‘de governance’ van de corporatie. De Autoriteit bewandelt
daarvoor drie bekende routes: normstelling, beoordeling en sanctionering, en sig‐
nalering en agendering. Nieuw is dat zij daarbij focust op risico’s in het samenspel
tussen drie governance-elementen: (1) de besturing, (2) de bestuurders en com‐
missarissen, en (3) de interne dynamiek van checks-and-balances. Precies die
zwakke plekken in het corporatiebestel die volgens de parlementaire enquête
hoofdoorzaak waren van de ontsporingen.
Hoe ziet dat toezicht eruit?5Integraal toezicht houdt in dat de Aw het functioneren
van de corporatie bekijkt vanuit zes verschillende toezichtvelden.6 Daarbij vormt
de governance – ‘alle aspecten van het besturen van een woningcorporatie’7 – het
middelpunt. De Autoriteit legt nadrukkelijk geen governance-kader op aan
woningcorporaties, maar laat de verantwoordelijkheid bij corporatiebestuurders
en hun interne toezichthouders om de governance zodanig in te vullen dat deze
het risico op integriteitsbreuken – en daarmee (reputatie)schade – minimaliseert.
Daartoe is maatwerk nodig, ook qua toezicht. De Aw werkt daarom met ‘contou‐
ren’ van toezicht: de precieze invulling van het toezicht is ‘afhankelijk van speci‐
fieke omstandigheden, risico’s en opvattingen’ (Aw, 2016b, p. 9).
Risicogericht toezicht houdt in dat de Aw tijdig wil kunnen interveniëren als er iets
fout dreigt te lopen. Zij kijkt daarom preventief naar mogelijk schadelijke en risi‐
covolle omstandigheden en gedrag. Dit vraagt om een ‘film’ van het functioneren
van een woningcorporatie en niet slechts een ‘foto’, stelt de Autoriteit. Zij houdt
dus continu toezicht (met name op het integriteitsbesef en -beleid) en beperkt
zich niet tot een bepaald moment.
Vanuit deze contouren komt de Aw tot een combinatie van vier instrumenten om
het bestuursgericht toezicht in de praktijk te brengen: de ‘fit and proper’-test, de
governance-inspectie dan wel -audit, themaonderzoeken en de dialoogvoering (zie
tabel 1 voor een uitleg van de instrumenten).

5 Voor een uitgebreide lezing, zie de Aw’s contourennota (Aw, 2016b).
6 Vastgelegd in de Woningwet (2015), te weten: (1) rechtmatigheid van handelen en nalaten, (2) govern‐

ance en integriteit van beleid en beheer, (3) behoud van financiële continuïteit, (4) beschermen van
maatschappelijk bestemd vermogen, (5) liquiditeit en solvabiliteit, en (6) financiële zaken.

7 De Aw (2016b, p. 17) hanteert de volgende werkdefinitie van governance: ‘governance (in brede
zin) omvat de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun
onderlinge samenhang. Governance richt zich op de belanghebbenden van de organisatie, de
daarmee samenhangende doelstellingen van deze organisatie en de verantwoordelijkheid van de
leiding van deze organisatie om de doelstellingen te verwezenlijken. Governance richt zich daar‐
naast op de soft controls die de verwezenlijking van deze doelstellingen ondersteunen.’
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Vanwaar deze instrumenten? De Autoriteit verwacht dat zij met bovenstaande
instrumenten de daadwerkelijke governance-invulling zo helder mogelijk in beeld
krijgt. De Aw vooronderstelt dat als de governance op orde is, eventuele proble‐
men in andere velden worden vermeden dan wel aangepakt (Aw, 2016b, p. 13).
‘Good governance’ vormt zodoende een waarborg voor goed presteren op andere
toezichtterreinen – en dus voor het gepast bijdragen aan de volkshuisvestelijke
opgave, het voorkomen van ontsporingen, evenals het herstellen van de finan‐
ciële stabiliteit en de reputatie van de sector.
Hoe realiseer je dan ‘good governance’? De Aw vooronderstelt dat good govern‐
ance stoelt op het samenspel tussen mensen, structuur en cultuur. De Aw rede‐
neert dat indien (1) capabele en integere mensen de RvB en RvC bevolken (‘fit and
proper’-test) en (2) de structuur bestaat uit een goed functionerend management‐
systeem (governance-inspectie), deze dynamiek tussen mensen en structuur ver‐
volgens zal bijdragen aan (3) een gezonde aanspreekcultuur (Aw, 2018a, p. 10).
Mocht de structuur (managementsysteem) mankeren, dan verwacht de beleids‐
theorie dat integere mensen (RvB, RvC en/of medewerkers) daar melding van
maken. Mocht er andersom iets schorten aan de integriteit of capaciteit van
bepaalde individuen, dan verwacht de beleidstheorie dat de structuur van het
managementsysteem dit opvangt. Een dergelijke professionele wisselwerking
tussen de interne checks-and-balances acht de Aw essentieel, opdat integriteitsri‐
sico’s eerder worden opgemerkt (Aw, 2016b, p. 14).
De Autoriteit kiest zodoende voor preventief toezicht: meer controle aan de voor‐
kant, op de randvoorwaarden. Zij kiest daarnaast voor reactief toezicht: scherpere

Tabel 1 Instrumenten

Instrumenten Aw voor bestuursgericht toezicht

‘Fit and proper’-test voor bestuurders en commissarissen op basis van een Beoordelingskader
Geschiktheid en Betrouwbaarheid (Aw, 2016a); deze toetst:
1 de geschiktheid van de beoogde bestuurder of commissaris, blijkend uit diens opleiding,

werkervaring, vakinhoudelijke kennis en competenties;
2 de betrouwbaarheid van de beoogde bestuurder of commissaris, blijkend uit diens han-

delen of nalaten of voornemens daartoe en uit de antecedenten.

Governance-inspectie en/of -audit van corporaties op basis van een Toetsingskader Govern-
ance met aandacht voor:
1 Plan-Do-Check-Act-cyclus: werking van managementsysteem en kwaliteit van besluitvor-

mingsprocessen;
2 RvB: werking van bestuur-/directie-/managementteamdynamieken;
3 RvC: werking van interne raadzaaldynamieken;
4 relatie RvC en bestuur: werking van interne checks-and-balancesdynamieken;
5 relatie met stakeholders: werking van belangenafweging;
6 integriteit: werking van integriteitsbesef en -handelen.

Themaonderzoeken op sectorniveau om ‘blinde vlekken’ in het toezicht te voorkomen dan
wel op te sporen. Het thema is afhankelijk van de risico’s en vraagstukken die op dat moment
worden gesignaleerd.

Dialoogvoeringen met de sector(partijen) over zaken als: integriteitsrisico’s en hun dieperlig-
gende oorzaken, verbetermogelijkheden voor de governance, kerntaakdiscussie en de ‘geest’
versus ‘letter’ van de wet, afstemming tussen passend toewijzen van woningen en passend toe-
zien en verantwoorden, trendontwikkelingen als waardengericht werken.
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controle achteraf. Zodra de Aw een melding krijgt van vermoedelijke ongeregeld‐
heden, intervenieert zij om verdere escalatie te voorkomen. Zo hanteert de Aw
een gecombineerde toezichtstrategie: integraal toezicht op een gezonde aan‐
spreekcultuur en de juiste mensen in de juiste structuren moeten zorgen voor
preventie van inbreuken en incidenten; risicogericht toezicht op signalen moet
escalaties van incidenten voorkomen.
De Autoriteit vooronderstelt verder dat bestuursgericht toezicht de dynamiek
tussen corporaties, interne toezichthouders en de Autoriteit zelf laat opbloeien.
Ze verwacht meer samenspel en afstemming: als het interne toezicht werkt, dan
zou de Aw enkel op risico’s moeten reageren om incidenten te voorkomen dan wel
in te dammen. Hoe beter de governance, sterker de RvC en gezonder de aan‐
spreekcultuur, zo redeneert de Aw, hoe professioneler de interne checks-and-
balances, groter het lerend en zelfcorrigerend vermogen en kleiner het risico op
incidenten – en dus hoe minder gedetailleerd de Aw het toezicht interpreteert. De
Aw ziet intern (RvC) en extern (Autoriteit) toezicht daarbij als communicerende
vaten, die continu signalen uitwisselen.
Aanvullend zet de Autoriteit dialoogvoeringen en themaonderzoeken in om onge‐
past gedrag of risicovolle omstandigheden op te sporen. Daarbij beoogt de Aw uit‐
drukkelijk dat dit soort toezicht ook een lerende en zelfcorrigerende functie heeft.
De Aw vooronderstelt dat elkaar (aan)spreken over ‘knelpunten’ in de uitvoe‐
ringspraktijk het samen werken, leren, verbeteren en vernieuwen stimuleert. De
expliciete keuze van de Aw voor transparantie dient hetzelfde doel: bevindingen
en interventies terugkoppelen moet het leren van verantwoording stimuleren en
het functioneren verbeteren (Aw, 2017). Tegelijkertijd kan transparantie over hoe
de Aw werkt het maatschappelijk vertrouwen in de sector bevorderen, verwacht
de Aw.
Tot slot vooronderstelt de Autoriteit een dynamiek tussen de corporatiesector en
de samenleving, via het maatschappelijk vertrouwen. Hoe beter corporaties func‐
tioneren, hoe minder integriteitsbreuken, hoe minder reputatieschade, en dus
hoe meer maatschappelijk vertrouwen in de corporatiesector. Veelzeggend is dat
de Aw haar toetsingskader voor de governance-inspecties bij individuele corpora‐
ties ‘Bouwen aan vertrouwen’ heeft genoemd. Daarmee geeft zij niet enkel aan
wat haar doel is – vertrouwen in de sector op een betekenisvolle manier herstellen
–, maar ook dat zij vooronderstelt dat bestuursgericht toezicht daartoe het mid‐
del is.

Ervaringen met bestuursgericht toezicht: dialoog en dynamiek in de sector

Drie jaar later is het tijd om de balans op te maken: hoe pakt de koerswijziging
richting aangescherpt bestuursgericht toezicht uit? Om de ervaringen met de toe‐
zichtstrategie van de Autoriteit te peilen luisteren we enerzijds naar de geluiden
uit de sector en kijken we anderzijds hoe de Aw daarop reageert. De analyse volgt
vanuit observaties van sectordialogen (gevoerd in verschillende vormen),
gesprekken met sectorpartijen en documentonderzoek. Uit de analyse blijkt een
terugkerend schipperen tussen de praktijkverhalen (‘ist’-situatie: waar staan we
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nu?) en de wensbeelden (‘soll’-situatie: waar willen we heen?). Dit schipperen ken‐
merkt de uitwerking van de Aw’s toezichtstrategie in de weerbarstige praktijk: de
strategie werkt nog niet zoals bedoeld. Het resultaat: dialoog en dynamiek in de
sector. We schetsen de sectorgeluiden en de reacties van de Aw wat betreft twee
belangrijke vooronderstellingen van haar bestuursgericht toezicht:
1 ‘Randvoorwaardelijke controle vooraf moet incidenten voorkomen.’
2 ‘Bestuursgericht toezicht moet het (maatschappelijk) vertrouwen herstellen.’

Ervaring 1: hitting the target, but missing the goal
De Autoriteit vooronderstelt dat controle vooraf, op de randvoorwaarden voor
good governance, toekomstige incidenten en escalaties weet te voorkomen. De
instrumenten die de Aw hier echter voor inzet, werken (nog) niet optimaal. Zij
meten nu niet (voldoende) wat ze moeten meten. Daardoor groeit het risico van
‘hitting the target, but missing the goal’: de Aw voert haar toezichtstrategie
volgens de wet- en regelgeving uit, maar realiseert niet de vooronderstellingen
achter dit bestuursgericht toezicht.
Wat betreft de ‘fit and proper’-test benadrukken betrokkenen de ongewenste uit‐
komsten van deze toets. Inderdaad, de ‘selectie aan de poort’ maakt raadsleden in
spe indachtig over hun motiveringen voor de functie en hun match met de corpo‐
ratie. Ook voor huidige functionarissen werkt deze herbenoeming als een reflec‐
tiemoment. Risico is echter dat de toets vervalt tot een symbolische ‘rite de pas‐
sage’. Een risico dat momenteel in de hand wordt gewerkt, doordat:
– de toets lijkt op een ‘sales pitch’, waarbij de bestuurder of commissaris zich‐

zelf zo gunstig mogelijk presenteert. Er zijn zelfs commerciële trainingen met
‘garantie op slagen’, wat de vraag oproept of de toets substantie of impressie‐
management meet;

– de toets voelt als een ‘extra moetje’ voor bestuurders en commissarissen: hij
komt boven op de huidige controle-instrumenten en het blijkt veel werk.
Gezamenlijk antwoorden voor deze test verzinnen en verzamelen gebeurt
dan ook steeds vaker, in de naam van tijdswinst: de zogenaamde ‘voorbeel‐
den’ per competentie zijn dan het resultaat van knip-en-plakwerk. Dit roept
de vraag op of de toets een papieren of echte werkelijkheid meet;

– de toets ‘anti huurder’ lijkt: vertegenwoordigers van huurdersorganisaties
ervaren dat deze toets meer barrières opwerpt om tot commissaris te worden
benoemd, terwijl hun stem juist ondervertegenwoordigd – en dus gewenst –
is in raden van commissarissen;

– de toets een ‘momentopname’ is: de procedure heeft veel weg van ‘een foto in
een kunstmatige setting’ en geeft onvoldoende inzicht in het daadwerkelijk
functioneren van het individu in de corporatiepraktijk. Noch houdt de toets
voldoende rekening met de fit van het individu in de groepsdynamiek. Een
niet te negeren aandachtspunt, aangezien het verleden aantoont dat juist de
‘boardroom dynamics’ medeoorzaak waren van de ontsporingen;

– de toets zelfevaluaties van raden van toezicht ‘vervuilt en misbruikt’. Deze
worden opgesteld met een ander doel – de raden kijken in alle openheid en
kwetsbaarheid naar het eigen functioneren om te leren en verbeteren – en
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worden nu geherinterpreteerd om hun geschiktheid en betrouwbaarheid te
beoordelen.

Wat betreft de governance-inspectie benadrukt men het incomplete beeld dat dit
instrument ophaalt. Er is nu inderdaad meer aandacht voor de interne werking
van de governance en interne checks-and-balances. Wel moet die aandacht nog
minder ‘blauw’ en ‘systemisch’ worden ingevuld. Het functioneren van de corpo‐
ratie, met name de werking van de checks-and-balances, wordt vooralsnog voor‐
namelijk op papier beoordeeld. De kwaliteit van kernprocessen, de organisatiecul‐
tuur en het moreel kompas komen slechts beperkt in beeld. Een andere twijfel is
of de Aw wel (voldoende) inspecteurs in dienst heeft met de juiste competenties
voor bestuursgericht toezicht. Kan zij een beeld ophalen van de – daadwerkelijke
– governance-invulling?

Reactie 1: via ervaringsleren toezichtvalkuilen aanpakken
In het kader van risicobeheersing vindt de Autoriteit het belangrijk te waken voor
toezichtvalkuilen: het toezicht mag niet verworden tot een ‘oefening in afvinken’,
noch mag de Aw trappen in de ‘accountantsvalkuil’ (alles vastleggen en opvragen)
of de ‘meetbaarheidsvalkuil’ (denken dat alles objectief te meten en vatten is in
cijfers). Zij leert deze valkuilen te ontwijken door enerzijds zich te voeden met
praktijkervaringen en anderzijds ‘het goede gesprek’ te voeren met de sector. Zij
vertaalt dit ervaringsleren in aanpassingen aan haar toezichtstrategie, alhoewel
de contouren van het toezicht (integraal en risicogericht) gelijk blijven. Zo besluit
de Aw:
– het integrale bestuursgericht toezicht meer risicogericht uit te voeren. Ken‐

merkend is de beslissing om de governance-inspectie niet jaarlijks (2016) of
tweejaarlijks (2017), maar vierjaarlijks uit te voeren, afgewisseld met visitatie
(2018);

– het beoordelingskader voor de ‘fit and proper’-test aan te passen. Zo is het
vereiste aantal voorbeelden per competentie verlaagd om administratielast
en strategisch knip-en-plakwerk te vermijden. Ook wijzigt de Aw haar toets‐
ingskader voor de governance-inspectie, na consultatie met sectorpartijen,
om een completer beeld te krijgen van de werkelijke governance-invulling;

– de bestaande inspecteurs te trainen op de benodigde nieuwe competenties,
evenals nieuwe inspecteurs aan te trekken met een andere, meer psychologi‐
sche achtergrond. Zo hoopt de Aw het functioneren van bestuurders en com‐
missarissen, de corporatie(cultuur) en de checks-and-balances meer multiper‐
spectivistisch te beoordelen. Dit om het toezicht de benodigde integraliteit te
geven en meer grip te krijgen op het daadwerkelijke functioneren in de prak‐
tijk.

Ervaring 2: onduidelijkheid, overlap en overlast
De meest verreikende vooronderstelling van de Autoriteit over bestuursgericht
toezicht betreft het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de sector. Of
deze vooronderstelling al dan niet gerealiseerd wordt, is allereerst afhankelijk van
het vertrouwen dat corporaties hebben in het nieuwe toezichtmodel. Daarnaast
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moeten ook de andere ‘kwaliteitsbewakers’ in het corporatieveld voldoende ver‐
trouwen hebben in de bestuursgerichte toezichtstrategie. Dit vertrouwen blijkt
echter niet vanzelfsprekend. De toetreding van de Aw aan het reeds bestaande
verantwoordingslandschap creëert namelijk ook gevoelens van onduidelijkheid,
overlap en overlast in het stelsel van checks-and-balances.
Zo klinkt vanuit corporaties het geluid dat het bestuursgericht toezicht van de Aw
‘de spagaat’ waar zij in zitten slechts vergroot. Corporaties dienen zich te verant‐
woorden via uiteenlopende en soms tegenstrijdige logica’s, waarbij eenduidige
beoordelingsmaatstaven ontbreken. Waar BZK en de Aw willen dat de corporatie
zich strikt beperkt tot de kerntaak en het WSW de financiële speelruimte beperkt,
kunnen gemeenten, huurdersorganisaties en/of zorg- en welzijnsinstanties juist
verzoeken om meer maatschappelijk ondernemerschap. Het bestuursgericht toe‐
zicht laat vooralsnog beperkte ruimte voor de meervoudigheid, lokaliteit en com‐
plexiteit die inherent zijn aan de praktijk van het passend toewijzen van wonin‐
gen. Deze discrepantie tussen wat nodig is en wat toegestaan is, werkt niet alleen
verwarrend en verstorend, maar ook verlammend. Uit angst voor aanwijzingen,
nemen corporaties een gehoorzame en afwachtende houding aan. ‘De dingen
goed doen’ domineert over ‘de goede dingen doen’, waardoor de bijdrage van cor‐
poraties aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven teveel ingeperkt
wordt.
Vanuit de raden van commissarissen klinken reacties dat de Aw in hun ‘vaarwa‐
ter’ komt, vooral met de (her)benoemingen van bestuursleden. Waar intern en
extern toezicht voorheen geen contact hadden, moet er nu een relatie – uitwisse‐
ling zelfs – ontstaan. Dit stimuleert de discussie over hun onderlinge verhouding:
zijn zij elkaars mede- of tegenstander? Er is ook onenigheid over de Aw’s vooron‐
derstelling dat zij communicerende vaten zouden zijn: hoe sterker het interne
toezicht, hoe minder gedetailleerd het externe toezicht. ‘Is dat wel gewenst en
komt dat het volkshuisvestelijk belang ten goede?’, vragen RvC-leden zich af.
Visitatieorganisaties geven tevens aan dat de Aw in hun ‘niche’ komt: beide kijken
naar de governance, al leggen ze een ander accent.8 Deze overlap vraagt om
afstemming en forceert de SVWN tot herbezinning en herpositionering richting
externe, maatschappelijke verantwoording – ‘visitatiemethodiek 6.0’ is reeds in
de maak. Ook andere sectorpartijen, zoals het WSW, worden gedwongen zich te
herijken om rolonduidelijkheid te voorkomen, verantwoordingslast te reduceren
en hun legitimiteit te behouden.
De zorg leeft tevens dat de Autoriteit gaat toezien op een papieren schijnwerke‐
lijkheid. Doordat de Aw vaart op inzichten van andere sectorpartijen (zoals visita‐
tierapporten, WSW-documentatie en accountantsverslagen) voor haar bestuurs‐
gericht toezicht, ontstaat het risico van ‘toezicht op toezicht’. Als twee toezicht‐
houders naar hetzelfde kijken, kan er bovendien een ‘echokamer’ ontstaan,
waarin diagnoses worden herhaald zonder meerwaarde voor de corporatie in
kwestie en met voortbestaan van blindspots. Zo vormt het bestuursgericht toe‐
zicht (nog) geen antwoord op het ontbrekende inhoudelijke toezicht op de kwali‐

8 Waar visitatie steeds meer de nadruk legt op de externe governance (omgang met belanghebben‐
den), kijkt de Aw vooral – en slechts risicogericht – naar de interne governance.
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teit van dienstverlening, noch op het lokale niveau (het ‘tripartite overleg’: de Aw
houdt procestoezicht en kijkt of prestatieafspraken gemaakt zijn, maar wie kijkt
naar de inhoud van deze afspraken?), noch op het nationale niveau (het ‘totaal‐
overzicht’: wie zet nu echt de accolade als het gaat om de impact van het meer‐
voudige arrangement van checks-and-balances op de corporatie(sector)?) .

Reactie 2: reflectief, responsief en interactief toezicht
De Autoriteit heeft oog voor deze kritieken en wil het toezicht meer reflectief,
responsief en in samenhang met andere sectorpartijen organiseren. Zij hoopt het
maatschappelijk vertrouwen te herstellen via ‘slimmer toezicht’, als antwoord op
de roep van de sector om ‘minder toezicht’. Via afstemming wil de Aw de verant‐
woordingslast reduceren en een sterker arrangement van checks-and-balances
realiseren. Zo stelde de Aw reeds een gezamenlijk beoordelingskader op met het
WSW en maakte zij samenwerkingsafspraken met de SVWN. Innovatief is de
proef met een gelijktijdige inspectie en visitatie van een corporatie, waarbij beide
‘kwaliteitsbewakers’ elkaar in actie zien en (leer)ervaringen uitwisselen. Ook zal
de Aw de dialoogvoeringen en themaonderzoeken hieromtrent voortzetten. ‘Dit
[alles] vraagt om een andere werkwijze van de toezichthouder, van de sector en
van het beleid’, stelt zij in haar jaarverslag (2018b, p. 10). Uiteindelijk zal ‘deze
koersverandering in de komende jaren leiden tot een [Aw-]organisatie die flexibe‐
ler in kan spelen op maatschappelijke risico’s’ (Aw, 2018b, p.10).

Conclusie: samen bouwen aan vertrouwen

De herziene Woningwet (2015) voorzag in een Autoriteit woningcorporaties die
onafhankelijk, integraal en risicogericht toezicht houdt op zowel de bestuurders
en commissarissen als de organisatiebesturing en de interne checks-and-balances.
Aangescherpt bestuursgericht toezicht zou niet alleen schadelijke Vestia-, Woon‐
bron- en Rochdale-toestanden voorkomen, maar ook de financiële stabiliteit her‐
stellen en het maatschappelijk vertrouwen terugwinnen. Welnu, onze analyse
toont aan dat dit lik-op-stukbeleid zowel gewenste als ongewenste effecten heeft
– iets wat noch de Autoriteit, noch de sector ontgaat.
Bestuursgericht toezicht zet aan tot grotere alertheid en voedt het gesprek over
wat (on)gepast handelen is voor de verschillende sectorpartijen. Ook verscherpt
het de focus op de toekomst: Waar willen we heen? Wat moeten we kunnen? En
wat moeten we niet meer doen? Risicovolle omstandigheden worden ingeperkt en
ongepast gedrag wordt gecorrigeerd. Diezelfde toezichtstrategie schept echter
ook onduidelijkheid, overlap, overlast, en zelfs strategisch ontwijkgedrag. Deze
ongewenste gevolgen moeten aangepakt worden, wil bestuursgericht toezicht
resulteren in: geschikte en betrouwbare bestuurders, gezonde interne checks-and-
balances, groter zelfcorrigerend en lerend vermogen, een optimale bijdrage aan de
volkshuisvestelijke opgave, bescherming van volkshuisvestelijk vermogen en her‐
steld maatschappelijk vertrouwen.
Dit zijn ‘overgangsjaren’ (Aw, 2016b, p. 41), waarbij de Autoriteit – met sector‐
partijen – zoekt naar een passende invulling van haar ‘contouren’ van het toe‐
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zicht. De Aw voedt zich met praktijkervaringen, voert ‘het goede gesprek’ met de
sector en vertaalt dit ervaringsleren in aanpassingen aan haar toezichtstrategie.
Deze beleidsontwikkeling toont een Autoriteit die onafhankelijk maar interactief
te werk gaat, vanuit een ongekende reflectieve en responsieve wijze. Zo wordt
bestuursgericht toezicht meer in samenhang ingevuld en sluit het beter aan op de
dagelijkse praktijk van corporaties.
Toch blijft de uitwerking van de toezichtstrategie van de Autoriteit zorgelijk. Zo
ervaren betrokkenen dat het bestuursgericht toezicht momenteel te weinig reke‐
ning houdt met de complexiteit en maatschappelijkheid van de volkshuisveste‐
lijke opgave in de uitvoeringspraktijk. De uitwerking en handhaving van wet- en
regelgeving maakt dat corporaties soms gedwongen worden een keuze te maken
tussen of ‘de dingen goed doen’ of ‘de goede dingen doen’. In plaats van een of-of
keuze, zou dit een en-en keuze moeten zijn. De Aw moet zich (blijvend!) afvragen
of haar instrumenten wel (voldoende) handhaven wat zij wil handhaven. Momen‐
teel halen de instrumenten van de Aw een incompleet beeld op van de daadwerke‐
lijke uitvoeringspraktijk – en geven dus onvoldoende grip. Het toezicht kan aan
kracht winnen als de Aw de complexiteit en meervoudigheid van de dagelijkse
leefwereld meer erkent en incorporeert in haar nog vrij blauwe, systemische
toetsingskader.
Een tweede zorg is dat de A te weinig rekening houdt met het handelen van
andere ‘kwaliteitsbewakers’ in het corporatieveld. Het is essentieel dat de Aw ver‐
der kijkt dan de governance en ook de (verlammende) impact beziet die het meer‐
voudige arrangement van toezicht en verantwoording heeft op de corporatie(sec‐
tor). Bestuursgericht toezicht alleen geeft onvoldoende garantie op het voorko‐
men van ontsporingen. Bepalend is ook het samenspel tussen alle checks-and-
balances in het corporatiebestel, zoals het verleden al uitwees. Om het risico op
‘hitting the target, but missing the goal’ te verminderen dan wel te vermijden,
adviseren wij de Autoriteit om samen met de sector verder te ‘bouwen aan ver‐
trouwen’, via bestuursgericht toezicht, vanuit kritische reflectie en met ruimte
voor meervoudigheid.
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