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Voorwoord
Paradoxaal genoeg komen de laatste woorden die ik voor dit boek schrijf voorin
te staan. Van 2010 tot en met 2014 deed ik onderzoek naar de interne organisatie
van woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen. Er werd veel gelezen,
geschreven en gepraat. Veel gedachten gingen door mijn hoofd. Dit proefschrift
is het einde van een intensieve periode van empirisch onderzoek. Zoals het woord
proefschrift al zegt is het tegelijkertijd een proef, een begin van een nieuwe periode:
“elk einde is weer een nieuw begin”.
Dit boek behandelt de organisatieontwikkeling van woningcorporaties in de periode
2000 - 2010. Ruim tien jaar lang werden corporaties geroemd die als maatschappelijke onderneming vooruitstrevend te werk gingen om brede scholen, culturele
instellingen en niet te vergeten huurders met een smalle beurs huisvesting te bieden.
Ik raakte gefascineerd door de kwaliteiten die men aan maatschappelijke ondernemingen toekende. Ik onderzoek in dit boek in hoeverre er een efficiënte en effectieve organisatievorm van een maatschappelijke onderneming in de organisatorische
praktijk bij corporaties bestaat of mogelijk is.
Het onderzoek begon eigenlijk met mijn vorige boek: ‘Metaforen van maatschappelijke ondernemingen’ waarin ik met drie metaforen betekenis probeer te geven aan
een maatschappelijke onderneming. “Als je hier iets mee wil, ben ik je man”, waren
de woorden die ik nodig had om de knoop door te hakken en met een promotieonderzoek te starten. De woorden kwamen van mijn toenmalige collega: prof. Jac
Geurts. Die rol, Jac, heb je uitstekend vervuld. Jij was de man die me uit het detailniveau hielp, als ik daarin dreigde te verdrinken. Je was ook de man die me weer met
beide benen op de grond bracht als ik te theoretisch en conceptueel werd. Jij was de
man die me teksten liet herschrijven, tot er stond wat we wilden dat er stond. Vanaf
het begin tot het einde deed je wat nodig was voor dit onderzoek. Dank daarvoor!
Zonder jou was het me niet gelukt.
Jörg Raab kwam als Zweiter Mann in 2013. Jij vormde een prima aanvulling en we
werden een echt team. Je deelde je kennis over QCA, een methode die mij inmiddels
fascineert. Als het daarop aankomt ben je gewoon een Strüme en geen tweede man.
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Jouw tip om de QCA-Conference in Frankfurt te bezoeken, is een gouden gebleken.
Ik leerde er mensen kennen, de analysetechniek toepassen en deed inspiratie op
voor mijn eigen onderzoek. Waarschijnlijk is dat de ervaring die mij intellectueel het
meest heeft verrijkt de afgelopen jaren. Dank daarvoor. Ik kijk uit naar de volgende
conferentie!
Mijn onderzoek naar de interne organisatie en organisatieontwikkeling van
woningcorporaties is door een aantal organisaties mogelijk gemaakt. Het departement Organization Studies van Tilburg University bood mij de gelegenheid om
als docent te werken, naast mijn eigen praktijk als organisatieadviseur. Zes jaar
lang begeleidde ik studenten die hun scriptie schreven over thema’s die met mijn
onderzoek te maken hadden. Graag bedank ik het bestuur van het departement
daarvoor. Vele collega’s ben ik dankbaar voor de goede gesprekken over mijn
onderzoek, één collega wil ik daarbij in het bijzonder noemen: Rob Jansen. Als
studenten leerden we elkaar kennen, waardoor ik me geen Organization Studies
meer zonder jou herinner. Bedankt dat je bij de verdediging naast me wil staan.
Sjoerd Hooftman van KWH bood mij de gelegenheid om een vragenlijst te
verspreiden onder 130 corporaties en van die organisaties ook de klanttevredenheidsscores in mijn onderzoek te gebruiken. Zonder hem was het laatste deel van
het onderzoek niet mogelijk geweest. De vier corporaties die deelnamen aan de casestudie gaven me toegang tot hun organisaties en bleven kritisch meedenken met dit
onderzoek: Jeroen, Wilbert, Ton en Dick hartelijk dank daarvoor. De inzichten die
ik verkreeg in jullie organisaties zijn van grote waarde voor dit onderzoek. Tot slot
bedank ik ook alle corporaties die de online vragenlijst hebben ingevuld, de experts
waarmee ik resultaten van de deelonderzoeken besprak en de vele vakgenoten en
vrienden die telkens geïnteresseerd waren in mijn bevindingen en de voortgang van
het onderzoek bleven volgen. Hartelijk dank!
Dan is er een aantal mensen dat op een bijzondere manier aan dit boek en onderzoek
is verbonden. Ik begin met Carry Bomhof die haar bijdrage leverde om de leesbaarheid van dit boek te vergroten. Lieke Cuypers en Evie Joosten hebben geholpen met
het uitwerken van de interviews. De hoogleraren Cambré, Elsinga, Van Gestel en
Oerlemans hebben de moeite genomen om dit boek te lezen en met hun feedback
een bijdrage geleverd aan het verbeteren ervan. Allen hartelijk dank voor de geleverde inspanningen!
Tot slot enkele woorden van dank voor diegenen die het dichtst bij me staan. Mijn
ouders die mij de gelegenheid boden om te studeren. En die me nog steeds stimuleren om het beste uit mezelf te halen, maar niet ten koste van alles. Mijn broer
Robert die vanuit een totaal andere wetenschappelijke discipline zich altijd open
stelde voor waar ik mee bezig was. Ik ben blij en trots dat je bij de verdediging naast
me staat! Uiteindelijk had ik nooit de tijd en energie in het onderzoek en dit proefschrift kunnen steken zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn gezin.

Voorwoord

Lucas en Sofie, hoewel jullie nu nog klein zijn, hoop ik dat er ooit een tijd komt
waarop jullie begrijpen waar ik mee bezig was. En misschien wel wat het is om zelf
onderzoek te doen en een boek te schrijven. Ik gun het jullie. Catharina, jij weet als
geen ander hoe belangrijk dit voor me is. Eigenlijk hoor je niet als laatste bedankt
te worden, maar in een proefschrift staan nu eenmaal de belangrijkste mensen
achteraan. Bedankt dat je me hebt gesteund en de ruimte hebt geboden om het
onderzoek en dit boek te voltooien!
Elk einde is weer een nieuw begin, schreef ik hier al eerder. Voor mij is dit boek
het einde van vijf jaar onderzoek en tegelijkertijd het begin van nieuw onderzoek, want er staan nog veel vragen open. Voor corporaties lijkt er in 2015 ook
een nieuw begin te ontstaan. In december 2014 stemde de Tweede Kamer
in met de nieuwe Woningwet. Twaalf jaar werd er gewerkt aan de vernieuwing van de wet die onder andere de taken van corporaties vastlegt. Beperking
van nevenactiviteiten, meer inspraak van huurders en een aantal andere wijzigingen leiden ongetwijfeld tot een nieuwe reeks veranderingen bij corporaties.
Ik hoop dat dit boek directeur-bestuurders, beleidsmakers, adviseurs en andere
betrokkenen zal inspireren bij de organisatieontwikkeling van woningcorporaties.

Stefan Cloudt
Breda, januari 2015.
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1 Introductie
1.1 Inleiding
Woningcorporaties verrichten maatschappelijk belangrijke taken: het bieden van
huisvesting aan mensen die zelfstandig op de woningmarkt niet aan een huur- of
koopwoning kunnen komen. Sinds 1995 zijn woningcorporaties (hierna corporaties)
financieel onafhankelijk van de rijksoverheid. Vanaf dat jaar betraden zij vervolgens
de markt van duurdere huurwoningen en breidden hun dienstverlening uit met verzekeringen, servicepakketten en levering van (woon)energie. Corporaties verkochten
meer huurwoningen en bouwden nieuwe koopwoningen. Tot slot ontwikkelden zij
ook vastgoed voor commercieel gebruik en maatschappelijk vastgoed zoals wijkcentra. PvdA, CDA en VVD gaven de corporatiesector de ruimte voor dit ondernemerschap, met als gevolg dat de corporatiesector bredere taken op zich nam en zich
verder kon profileren en professionaliseren.
Vanaf de eeuwwisseling gingen steeds meer corporaties zich maatschappelijke onderneming noemen, een label dat uiting gaf aan een meer ondernemende houding en
de verruiming van activiteiten. De term maatschappelijke onderneming werd vooral
intensief gebruikt in het debat over de rol van de overheid, taakverruiming en autonomie van corporaties. Ook werd de term maatschappelijke onderneming veel gebezigd in publicaties en bijdragen in de corporatiesector. Het debat werd ook in andere
sectoren gevoerd. Maatschappelijke onderneming werd een label voor vele organisaties met een maatschappelijke taak die zich positioneren tussen markt, overheid en
samenleving, bijvoorbeeld onderwijsorganisaties en zorginstellingen.
Binnen brancheverenigingen ontstond veel aandacht voor het begrip maatschappelijke onderneming. Aedes – branchevereniging van corporaties – noemde zich in
die tijd een “branchevereniging voor maatschappelijke ondernemingen”. In 2014
worden corporaties door de brancheorganisatie nog steeds als maatschappelijke
ondernemingen gezien. De actuele Aedes-code opent namelijk met de bepaling:
“We zijn maatschappelijke ondernemingen met een lange termijn verantwoordelijkheid” (Aedes, 2012:2). Daarnaast zijn ook steeds meer corporaties zich een maatschappelijke onderneming gaan noemen.
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Ruim tien jaar lang werden corporaties geroemd die als maatschappelijke onderneming vooruitstrevend te werk gingen om brede scholen, culturele instellingen,
zorginstellingen etc. te huisvesten. Vanaf 2013 keerde het tij: corporaties moesten
terug naar hun kernactiviteit, namelijk het bieden van betaalbare huurwoningen voor
mensen met een smalle beurs. En ook de roem voor het ondernemerschap nam snel
af: corporaties zoals Woonbron, Vestia en WSG moesten zich verantwoorden bij de
parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in 2014. In nog geen twintig
jaar veranderde er veel in de corporatiesector. Er waren in die periode elf bewindslieden. Elk van hen ging met de corporatiesector aan de slag. De ‘Vogelaarwijken’
(subsidie voor achterstandswijken), ‘Donnerpunten’ (doorstroming in ‘schaarstegebieden’ bevorderen door extra punten en daardoor hogere huurprijs) en ‘Blokheffing’
(verhuurderheffing) zijn enkele voorbeelden van de invloed van de bewindslieden.
De sector zelf werkte ook aan verandering en vernieuwing. Door Aedes werd ingezet
op zelfregulering met onder andere de Governancecode Woningcorporaties en een
methodiek voor beoordeling van maatschappelijke prestaties (visitatie) als resultaat.
Ook veranderde de aandacht voor maatschappelijke ondernemingen. Het algemene,
sectoroverschrijdende debat werd in de periode 2000 tot en met 2010 intensief
gevoerd, zoals later in dit boek zal blijken. Dit debat vond ook plaats in de corporatiesector. Na 2010 verstilde het debat over maatschappelijke ondernemingen. In het
kabinetsbeleid worden maatschappelijke ondernemingen sinds het Kabinet Rutte
I – afgezwakt – ‘ondernemingen met een maatschappelijke taak’ genoemd. De term
maatschappelijke onderneming is in de corporatiesector echter nog niet uit de gratie.
In 2013 noemde nog steeds 75 procent van de in dit boek onderzochte corporaties zich een maatschappelijke onderneming. Concluderend: in Nederland worden
corporaties dus door velen als een maatschappelijke onderneming gezien (zie ook:
Brandsen, Van der Donk & Kenis, 2006; De Waal, 2001; Mouwen, 2011; Van Dijk,
Klep, Van der Maden, Duit & Van Boekel, 2002).
Maatschappelijke ondernemingen zijn al jarenlang onderwerp van debat voor politici, rijksambtenaren, brancheverenigingen, bestuurders van die organisaties en hun
klanten. Het debat gaat onder andere over invloed van de overheid, autonomie van
de corporaties zelf, kwaliteit van de dienstverlening, effectiviteit, efficiëntie, governance en legitimiteit. Het debat over maatschappelijke ondernemingen is vooral
normatief van aard en nauwelijks gebaseerd op empirisch onderzoek (Karré, 2011).
Voor zover mij bekend is er nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming of naar een duiding van het
begrip maatschappelijke onderneming in termen van inrichting van de organisatie
bij corporaties.
Dit boek doet verslag van mijn onderzoek naar de betekenis die wordt gegeven
aan het begrip maatschappelijke onderneming in de corporatiesector. Ik werk sinds
2004 in de sector en raakte gefascineerd door de kwaliteiten die men aan dit concept

Introductie

toekent. Wat is het? Waarom is het zo populair, ging ik me afvragen. Vele directeur-bestuurders van corporaties, beleidsmedewerkers en adviseurs raakten gecharmeerd van wat een maatschappelijke onderneming werd genoemd en stelden zich
de vraag wat zij daarmee konden. Critici noemden het een woordspel (Scheerder,
in CDA, 2000). Optimisten zagen in het – nauwelijks gedefinieerde – concept een
oplossing voor veel problemen. Ik volgde het debat met veel interesse. Ik keek welke
betekenis er werd gegeven aan het begrip maatschappelijke onderneming, wat het
voor de interne organisatie van een corporatie betekende en probeerde daarin een
patroon te ontdekken. Eerst als stafmedewerker strategie van een middelgrote corporatie. Daarna als zelfstandig organisatieadviseur voor dezelfde organisaties en weer
later als wetenschappelijk onderzoeker. Ik meende te merken dat individuele corporaties verschillend met het concept maatschappelijke onderneming om gingen, er
hun eigen betekenis aan gaven en onder de noemer van een maatschappelijke onderneming ieder hun eigen veranderingen in de organisatie doorvoerden. Dit bracht mij
tot de vraag wat de feitelijke inhoud is die aan een maatschappelijke onderneming
wordt gegeven in de corporatiesector. Welke veranderingen in de organisatie kunnen
ermee in verband worden gebracht? En als het zo is dat corporaties verschillend
georganiseerd zijn, is er dan één manier van organiseren die leidt tot betere prestaties
dan andere manieren?
Dit boek gaat over de interne organisatie van corporaties die zich maatschappelijke onderneming noemen. De interne organisatie is volgens de inmiddels ontstane
conceptuele literatuur, samen met de relatie met andere organisaties, het belangrijkste onderscheidende kenmerk van een maatschappelijke onderneming (De Jong
& Fung, 2012:90). Naar de interne organisatie is echter nog weinig empirisch onderzoek gedaan. Onderzoekers van de TU Delft stellen dit ook vast: “Er is relatief
weinig onderzoek gedaan naar de invulling van het ondernemen zelf: welke missie
heeft een maatschappelijk ondernemende woningcorporatie en hoe kan zij haar
organisatie zo inrichten dat zij die missie kan vervullen?” (Gruis, 2009:4).
Over dit boek en degene die het schreef

In mijn opleidingen en eerste banen namen modellen een belangrijke plaats in.
Denk bijvoorbeeld aan het INK-model, 7S-model en de organisatiestructuren van
Mintzberg. Door mijn ervaringen ging ik geloven in de kracht van deze systematische modellen om onderwerpen stelselmatig en volgens een beproefde methode te
benaderen. Ik gebruikte deze modellen om organisaties en veranderingen daarin te
systematiseren en daarmee betekenis te geven aan die organisaties en veranderingen.
Toen ik in 2004 in de corporatiesector startte, werd er volop gesproken en gedebatteerd over maatschappelijke ondernemingen. Net als velen was ik enthousiast over
dit idee. De opvattingen over maatschappelijke ondernemingen liepen echter uiteen,
net zoals de argumenten waarmee corporaties zich al dan niet een maatschappelijke onderneming gingen noemen. De definities verschilden ook: van normatieve
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standpunten tot eerste aanzetten voor definities vanuit een vergelijkend perspectief.
Er was geen convergentie in opvattingen, definities en modellen. Maatschappelijke
ondernemingen werden vooral geduid in termen van wat zij niet waren: ze zijn geen
marktorganisatie maar ook geen overheid. Wat dan wel, vroeg ik me af.
In mijn werk nam mijn behoefte toe om een maatschappelijke onderneming te duiden
in termen van de interne organisatie. Steeds vaker – was mijn ervaring – pasten
bestaande modellen niet bij de praktijk van maatschappelijke ondernemingen.Zo
werkte ik mee aan een branchespecifieke vertaling van het INK-model, waarin onder
andere het resultaatveld ‘waardering door de maatschappij’ van een andere uitwerking werd voorzien, specifiek voor corporaties (KWH, 2005). Ik raakte er steeds
meer van overtuigd dat maatschappelijke ondernemingen, en dan in het bijzonder
corporaties, behoefte hadden aan eigen (organisatie)modellen. Zowel modellen die
voor commerciële ondernemingen waren ontwikkeld als modellen die door overheid
en beleidsmakers werden toegepast, konden niet in de specifieke omstandigheden
van een maatschappelijke onderneming voorzien. Immers: maatschappelijke ondernemingen zijn geen echte ondernemingen. “Als we het over een maatschappelijke
onderneming hebben, bedoelen we ‘onderneming’ dan in de letterlijke zin van het
woord? Een van de wezenskenmerken van een onderneming is immers dat deze
risicodragend is en dus failliet kan gaan. Maar dat kan bij de meeste maatschappelijke
ondernemingen niet. Zo zijn er nog meer vergelijkingen te maken (winstoogpunt
en eigendom bijvoorbeeld). De term ‘maatschappelijke onderneming’ lijkt vooral
metaforisch bedoeld te worden. Het is de ‘maatschappelijke organisatie’ in een
ander jasje. Een jasje dat in ieder geval beter past bij wat veel bestuurders, toezichthouders, stakeholders, medewerkers en zeker ook klanten van dit type organisaties
verwachten: ondernemerschap” (Cloudt, 2010:30).
De roep om eigen modellen en kaders klonk vanuit verschillende hoeken: juristen,
brancheverenigingen (NTMO, 2003) en niet te vergeten de maatschappelijke ondernemingen zelf. Een goed voorbeeld daarvan is het wetsvoorstel om in het Burgerlijk
Wetboek een aparte modaliteit voor de rechtsvorm van een maatschappelijke onderneming te voorzien (Ministerie van AZ, 2007). Diverse adviesbureaus, en ook ik,
gingen aan de slag met het bedenken van modellen en kaders om er maatschappelijke ondernemingen mee te kunnen ondersteunen. Er ontstond een groot spectrum
aan instrumenten, experimenten etc. waarvan een aantal in hoofdstuk 4 van dit boek
terugkomen.
Echter, omdat het begrip maatschappelijke onderneming nog niet goed valt te definiëren (Gruis, 2009), bleef het de vraag in welke mate modellen, instrumenten en
experimenten convergeren tot een gedeeld beeld van een maatschappelijke onderneming. De kans is aanwezig dat iedereen opnieuw het wiel uitvond en zijn eigen
waarheid en ideaal nastreefde.

Introductie

In dit boek probeer ik ideeën, opvattingen, definities, modellen, instrumenten, experimenten etc. met betrekking tot een maatschappelijke onderneming bij elkaar te
brengen en te onderzoeken in hoeverre er een geconvergeerde efficiënte en effectieve organisatievorm van een maatschappelijke onderneming in de organisatorische
praktijk bij corporaties bestaat of mogelijk is.
Ik volgde een iteratief proces om een model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming te zoeken of eventueel zelf te ontwerpen en op die
manier betekenis te geven aan het begrip. Het spreekwoord luidt: ‘zoekt en gij zult
vinden’. Ik zocht en ik vond, maar ik vond vooral dat ik weer verder moest zoeken.
Daarbij heb ik niet in mijn eentje gezocht. Omdat het merendeel van mijn werkzaamheden tijdens het onderzoek in de corporatiesector plaatsvonden, heb ik resultaten en conclusies gedeeld met collega’s, experts uit de sector en met corporaties
zelf. In deze contacten werd de relevantie van mijn onderzoek bevestigd en deed ik
nieuwe inspiratie en inzichten op.
1.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksbenadering
Een maatschappelijke onderneming is – volgens gebruikers van dit begrip – “te positioneren als aparte entiteit tussen staat, markt en samenleving” (Mouwen 2011:39) en
tegelijkertijd verbonden met andere maatschappelijke ondernemingen. Deze andere
maatschappelijke ondernemingen kunnen zowel dezelfde taken hebben (bijvoorbeeld bij corporaties) of andere taken hebben (zorg, welzijn, onderwijs). Volgens de
theoretische definitie van Romanelli (1991) is het concept maatschappelijke onderneming een organisatievorm. Een organisatievorm is een groep kenmerken die de
organisatie tot een aparte entiteit maken maar tegelijkertijd ook de organisatie lid
maakt van een groep gelijkende organisaties (Romanelli, 1991). Denk ter vergelijking aan peren en ander fruit. Door kenmerken als vorm en kleur onderscheiden
de peren zich van het andere fruit en tegelijkertijd behoren ze tot de categorie fruit.
Ik baseer dit onderzoek op de idee van een maatschappelijke onderneming als organisatievorm. Theoretisch gezien is een maatschappelijke onderneming een organisatievorm, zoals blijkt uit de definitie hierboven. Het is de vraag of ook in de empirie
een maatschappelijke onderneming als eigen organisatievorm gezien kan worden.
Hierin komt het eigene terug dat ik in de vorige paragraaf beschreef. Een organisatievorm is namelijk een aparte entiteit en het heeft een ordenende werking: het is een
categoraal begrip. De organisatievorm helpt om te duiden wat een maatschappelijke
onderneming is, vanuit het perspectief van de interne organisatie. En het helpt om
veranderingen in organisaties vast te stellen (Romanelli, 1991). Mijn eerste bron is
het debat, zowel in politiek als in branches waarin deze vorm wordt toegepast. Veel
corporaties gebruiken de term maatschappelijke onderneming in hun missie, strategie en jaarverslag. Maar wat is er sinds het gebruik ervan veranderd in de interne
organisatie? In welke mate convergeren veranderingen in de interne organisatie tot
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één eigen organisatievorm? Het is een empirische vraag of de steeds meer gedeelde
term maatschappelijke onderneming ook betekent dat er een verandering in organisatievorm bij corporaties is opgetreden. En als er meerdere vormen zijn, welke
levert dan de beste organisatieprestaties op in termen van efficiëntie en effectiviteit?
Corporaties zijn, volgens de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), “op
basis van formele kenmerken allemaal een maatschappelijke onderneming en zijn
dat ook allemaal evenveel, maar in werkelijkheid verschillen corporaties in grote
mate van elkaar” (Van Bortel, Gruis, Mullins & Nieboer, 2008:3). De bovenstaande
commentaren en de ervaring uit het veld deden mij een vermoeden ontstaan. Ik ging
rekening houden met de mogelijkheid dat in de corporatiesector op verschillende
manieren invulling wordt gegeven aan het begrip maatschappelijke onderneming.
Vraagstelling

De basis voor dit boek is een empirisch onderzoek dat uit vier delen bestaat. Samen
geven die vier deelonderzoeken antwoord op de vraag: Hoe ziet de interne organisatie
van een maatschappelijke onderneming bij corporaties eruit, convergeert deze in de richting van een
eigen organisatievorm en helpt deze vorm om goede prestaties te leveren?
Omdat er nog geen goede definitie van een maatschappelijke onderneming (bij
corporaties) was (Gruis, 2009), nam ik het debat erover als uitgangspunt. Eerst het
debat over maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, vervolgens het specifieke debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector. Uit die
debatten destilleerde ik organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming en operationele kenmerken daarvan bij corporaties. Vervolgens ging ik de
organisatorische praktijk bij corporaties onderzoeken. Eerst bij vier corporaties om
de organisatievorm en organisatieontwikkeling vanuit de praktijk in kaart te brengen.
Vervolgens namen 61 corporaties deel aan de online vragenlijst over hun interne
organisatie. Deze informatie heb ik per corporatie gekoppeld aan informatie over de
prestaties in termen van efficiëntie en effectiviteit. Met deze 61 corporaties kon ik
dus vergelijkingen maken wanneer bovengemiddelde prestaties werden geleverd en
wanneer niet. Van een maatschappelijke onderneming wordt namelijk verwacht dat
deze tot betere kwaliteit van publieke dienstverlening leidt (Burger & Dekker, 2001)
en tot meer efficiëntie (Tjeenk Willink, 2013).
In de organisatiewetenschap gaat een groot aantal theorieën uit van (wederzijdse)
invloed van organisaties en hun omgeving. Bijvoorbeeld contingentietheorie
(Lawrence & Lorsch, 1967), ecologische theorie (Baum & Amburgey, 2000) en institutionele theorie (DiMaggio & Powell, 1991; Tolbert & Zucker, 1999). In dit boek
ga ik ook uit van de wederzijdse beïnvloeding van in dit geval aan de ene kant het
debat over de maatschappelijke onderneming in het algemeen en specifiek in de
corporatiesector en aan de andere kant de organisatieontwikkeling van corporaties.
Dit wordt co-evolutie genoemd (Dijksterhuis, Van den Bosch & Volberda, 1999).
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Onderzoeksmodel

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heb ik een exploratieve multi
methode strategie gevolgd van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het is een – in
principe – explorerend onderzoek naar de interne organisatie en organisatievorm
van een maatschappelijke onderneming bij corporaties.
Ik formuleerde vier vragen:
1. Welke organisatie-eigenschappen worden aan een maatschappelijke onderneming toegekend?
2. Welke operationele kenmerken hebben deze organisatie-eigenschappen specifiek voor corporaties?
3. Welke van deze operationele kenmerken tref ik daadwerkelijk aan bij corporaties?
4. Welke combinaties van operationele kenmerken leveren de beste prestaties op in
termen van efficiëntie en effectiviteit?
De keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode (Homans, 1949 zoals geciteerd
in Den Hertog & Van Sluis, 2000) is een pragmatische keuze voor een strategie
waarmee binnen een gegeven context de gestelde doelstellingen kunnen worden
bereikt. In dit onderzoek maakte ik een aantal keuzes. Ik koos voor het kwalitatieve
onderzoeksparadigma en voor explorerend onderzoek. Zoals reeds aangehaald, is
in nieuwe onderzoeksvelden – in dit geval de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties – explorerend onderzoek vanuit het kwalitatieve paradigma een goed begin (Patton, 2002). Explorerend onderzoek is namelijk gericht op het verkennen van de werkelijkheid om daaruit wetmatigheden te
ontdekken (Ritchie & Lewis, 2003). Ik destilleerde uit het debat en uit de praktijk bij
corporaties een model van de empirische organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming. Ik koos voor kwalitatief onderzoek omdat het een holistische benadering bevat, zoekt naar de aard van verschijnselen en ze in de eigen context bestudeert
(Ritchie & Lewis, 2003). Ik zie corporaties als maatschappelijke ondernemingen die
verbonden zijn met de maatschappij en die in een complex en meervoudig speelveld werken (zie ook paragraaf 2.3). Het losweken van deze organisaties om ze in
een soort van laboratorium te onderzoeken, sluit niet aan bij mijn opvatting. Deze
organisaties zijn verweven met de maatschappij en moeten in die context ook onderzocht worden. Alleen op die manier kan ik ontdekken wat de organisatievorm is van
een maatschappelijke onderneming bij corporaties en welke betekenis daaraan wordt
gegeven.
Ik koos ook voor een multi methode strategie. Hierdoor kan ik bij elke onderzoeksvraag die methode of combinatie van methoden kiezen die me in staat stellen om
de onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen de tekortkomingen van de
gebruikte methoden elkaar opheffen en de sterke punten elkaar versterken (Patton,
2002).
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Ik zie multi methode strategie in navolging van Ritchie & Lewis (2003) als een
combinatie van methoden behorend tot hetzelfde onderzoeksparadigma, in dit geval
kwalitatief onderzoek. Het combineren van zowel het kwalitatieve en kwantitatieve
paradigma wordt door hen mixed methods genoemd. Ik gebruikte drie ‘methoden’:
inhoudsanalyse, vergelijkende casestudie en systematische vergelijkingen (Qualitative
Comparative Analysis, hierna QCA). De combinatie van inhoudsanalyse en casestudie
wordt vaak gebruikt in kwalitatief onderzoek (Patton, 2002). En de combinatie van
een casestudie en QCA wordt gezien als een goede onderzoeksbenadering voor
systematisch vergelijkend onderzoek (Schneider & Wagemann, 2012). De combinatie van deze methoden stelt mij in staat om elke onderzoeksvraag door een bijpassende en reeds bewezen methode te beantwoorden. Een uitgebreide onderbouwing
van de keuze voor de toegepaste methoden geef ik in de paragrafen 3.2; 4.2; 5.2 en
6.4. In die paragrafen behandel ik ook op welke wijze ik de methode heb toegepast.
Ik beschrijf nu in het kort de vier deelonderzoeken.
Vraag 1: inhoudsanalyse van het algemene debat over maatschappelijke
ondernemingen

Het onderzoek start met een inhoudsanalyse van het debat over maatschappelijke
ondernemingen. De gegevens voor dit onderzoek komen uit openbaar beschikbare publicaties over maatschappelijke ondernemingen en andere concepten voor
publieke dienstverlening. Daaruit haal ik ideeën over de inrichting van de organisatie
van een maatschappelijke onderneming. Ik neem het debat als uitgangspunt omdat
maatschappelijke ondernemingen (in de corporatiesector) nog niet goed zijn gedefinieerd (Gruis, 2009). Bovendien is het debat – en de publicaties die daarvan deel
uitmaken – een rijke bron aan informatie over inzichten die bestaan over de interne
organisatie van een maatschappelijke onderneming. De ideeën over de inrichting van
de organisatie van een maatschappelijke onderneming synthetiseer en categoriseer ik
in algemene organisatie-eigenschappen.

Vraag 2: inhoudsanalyse van het debat over maatschappelijke ondernemingen
specifiek in de corporatiesector

Bij de tweede onderzoeksvraag is het debat, specifiek in de corporatiesector de
informatiebron om de algemene organisatie-eigenschappen verder te operationaliseren voor corporaties. Ook hier synthetiseer en categoriseer ik ideeën over de
inrichting van een corporatie als maatschappelijke onderneming. Het resultaat is een
specificatie van de organisatie-eigenschappen naar operationele kenmerken van de
organisatie van corporaties als maatschappelijke onderneming. De gegevens voor
dit onderzoek komen uit openbaar toegankelijke publicaties uit de corporatiesector.
De organisatie-eigenschappen en operationele kenmerken samen vormen een model
van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming.
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Vraag 3: vergelijkende casestudie naar organisatievorm en organisatieontwikkeling
bij corporaties

De derde onderzoeksvraag gaat over de praktijk bij corporaties. In hoeverre stemt
het gevoerde debat overeen met de werkelijkheid bij corporaties? Komt het uit
het debat gedestilleerde model van de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming ook daadwerkelijk voor bij corporaties? Convergeert de interne organisatie van de onderzochte corporaties richting één eigen organisatievorm van de
maatschappelijke onderneming? Corporaties zijn namelijk “op basis van formele
kenmerken maatschappelijke ondernemingen en ook allemaal evenveel. Maar in
werkelijkheid verschillen corporaties in grote mate van elkaar”, aldus de Stichting
Experimenten Volkshuisvesting (in: Van Bortel et al., 2008:3). Een reden voor mij
om in de praktijk van corporaties naar overeenkomsten en verschillen te zoeken. Ik
onderzoek daarvoor vier relevant verschillende corporaties zodat de verschillen het
duidelijkst worden. Een meervoudige vergelijkende casestudie naar vier corporaties
stelt mij in staat om niet alleen het model van de organisatievorm te toetsen aan de
empirie bij die corporaties. Door diepgaande reconstructie van organisatievorm en
-ontwikkeling kan ik ook het model van de organisatievorm nog verder detailleren,
aanvullen en naar onderliggende patronen zoeken. Ik verzamel de gegevens in deze
vergelijkende casestudie door interviews, documentenstudie en de bespreking van
de case-rapportages met de deelnemende corporaties.
Intermezzo

De eerste drie onderzoeken volgen elkaar op en worden steeds concreter in het
expliciteren van een model voor de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming bij corporaties. De figuur hieronder – figuur 1 – geeft dat weer. De
nummers corresponderen met de onderzoeksvragen.
Concept
(voor publieke
dienstverlening)

1. Eigenschappen
(ten aanzien van
de organisatie)

2. Specifieke
organisatorische
kenmerken
(in een sector)

3. Praktijk /
organisatievorm
(bij corporaties)

Figuur 1: van concept naar organisatievorm

De abstracte inhoud van het concept maatschappelijke onderneming vertaal ik
in gepropageerde algemene organisatie-eigenschappen die aan de maatschappelijke onderneming principieel worden toegekend in het publieke en professionele
debat over concepten voor publieke dienstverlening. Die kennis gebruik ik voor
het ontwerpen van een model van de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming met specifieke organisatorische kenmerken. Dat model kan als maatstaf dienen om vast te stellen welke van die organisatie-eigenschappen terugkomen
in de organisatorische praktijk bij corporaties en of er in die praktijk sprake is van
een eigen organisatievorm van een maatschappelijke onderneming.
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Vraag 4: systematische vergelijkende analyse van de interne organisatie en prestaties van corporaties

Voor de vierde vraag onderzoek ik welke combinaties van specifieke organisatorische kenmerken bij corporaties worden aangetroffen die betere prestaties leveren
dan andere corporaties. Corporaties laten namelijk verschil in prestaties zien (KWH,
2013; Veenstra, Koolma & Allers, 2013 en Heemskerk, 2013). Van een maatschappelijke onderneming wordt verwacht dat deze tot betere kwaliteit van publieke dienstverlening leidt (Burger & Dekker, 2001) en tot meer efficiëntie (Tjeenk Willink,
2013). Ik vergelijk in dit onderzoek de interne organisatie en de prestaties van corporaties systematisch met elkaar. Ik zoek naar de overeenkomst in de interne organisatie van corporaties die bovengemiddelde prestaties leveren. De gegevens verzamel
ik door een online vragenlijst onder corporaties (61 respondenten) en door gebruik
te maken van reeds beschikbare gegevens over prestaties van corporaties.
Schematisch ziet het onderzoeksmodel er als volgt uit:
Onderzoeksvraag

Resultaat

Informatiebron

1. Welke organisatie-eigenschappen
worden aan een maatschappelijke
onderneming toegekend?

Twaalf
organisatie-eigenschappen

Algemeen landelijk debat over
maatschappelijke ondernemingen

2. Welke operationele kenmerken
hebben deze organisatieeigenschappen specifiek voor
corporaties?

38
operationele kenmerken

Specifiek sector debat over
maatschappelijke ondernemingen

3. Welke van deze operationele
kenmerken tref ik daadwerkelijk aan
bij corporaties?

33 resterende
operationele kenmerken

Vier relevant verschillende corporaties

4. Welke combinatie(s) van
operationele kenmerken
levert/leveren de beste prestaties op?

Drie
organisatieconfiguraties

Online vragenlijst en informatie over
prestaties van 61 corporaties

Figuur 2: onderzoeksmodel

Horizontaal gezien geeft het onderzoeksmodel in figuur 2 inzicht in de deelonderzoeken: vraagstelling, resultaat en informatiebronnen. Als voorbeeld: het model van
de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij woningcorporaties
bestaat uit 38 operationele kenmerken die uit het specifieke debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector werden afgeleid. Figuur 2 geeft weer
dat de resultaten (middelste kolom) steeds specifieker en concreter worden. De
organisatie-eigenschappen zijn nog redelijk abstract en beschrijvend, de organisatieconfiguraties zijn concrete combinaties van een aantal operationele kenmerken en
bijbehorende prestaties.
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Dit boek richt zich voor de eerste drie onderzoeken op de periode 2000 tot en
met 2010. Later in dit boek zal blijken dat dit de periode is waarin de idee van
een maatschappelijke onderneming in de corporatiesector opkwam (rond 2000) en
weer wegebde of op zijn minst stagneerde (in 2010). De periode van tien jaar is
voldoende omvangrijk om zowel in de sector, het debat en in de corporaties zelf
ontwikkelingen en veranderingen te kunnen zien. Daarnaast is de hoeveelheid relevante publicaties – als onderdeel van het debat – in een decennium ook te overzien.
Het laatste deelonderzoek vond in 2014 plaats omdat de resultaten van de voorgaande onderzoeken bekend moesten zijn om met dit onderzoek te kunnen starten.
Immers: een selectie van de 33 resterende operationele kenmerken vormde de input
voor de organisatieconfiguraties. De vraagstelling en gegevens in dit deelonderzoek
zijn zoveel mogelijk op 2013 gericht. Hierdoor heb ik met de meest recente gegevens
over de prestaties en organisatievorm gewerkt. Voor meer informatie verwijs ik naar
paragraaf 6.4.
Rol van mij als onderzoeker

Tot slot een alinea over mijn rol als onderzoeker. Er zijn diverse opvattingen over de
rol en invloed die een onderzoeker kan hebben (Ritchie & Lewis, 2003). Het is de
vraag in hoeverre een onderzoeker volledig vrij van waarden onderzoek kan doen en
vervolgens wat de relevantie van een volledig waardenvrij onderzoek is. Ik volg de
opvattingen van Donald Schön (1991) over de reflective practicioner. Die stapt af van
de gedachte dat de waarden van de onderzoeker het onderzoek niet beïnvloeden.
Schöns reflection-in-action, ook wel ‘het denken op onze voeten’ genoemd, koppelt
ervaringen aan gevoelens en theories-in-use. We bouwen nieuwe inzichten waaruit we
onze vervolgstappen afleiden en bekijken wat die voor effect hebben:
“The practitioner allows himself to experience surprise, puzzlement, or confusion in a situation
which he finds uncertain or unique. He reflects on the phenomenon before him, and on the prior
understandings which have been implicit in his behaviour. He carries out an experiment which
serves to generate both a new understanding of the phenomenon and a change in the situation”
(Schön 1983: 68).
Ik herken dit citaat in de interacties die ik met bijvoorbeeld de caseorganisaties had
tijdens het onderzoek. Hun informatie, hun reacties op mijn analyse, hun kritische
vragen: ze brachten mij aan het ‘denken op mijn voeten’ terwijl ik presentaties gaf
of besprekingen voerde. Ter plekke legde ik nieuwe verbanden, maakte ik notities
of formuleerde ik mijn verhaal (vaak) beter dan ik tot dan op schrift had gedaan.
Daarna volgde wat Schön (1991) noemt: reflection-on-action. Ik evalueerde met mijn
promotor en copromotor. Ook reflecteerde ik zelf op mijn vorderingen, op wat er
was gebeurd en formuleerde ik nieuwe vragen bijvoorbeeld over generaliseerbaarheid naar andere corporaties. Ik had deze reflectiemomenten nodig om me bewust
te worden van mijn eigen mentale plaatje(s) over maatschappelijke ondernemingen.
Het is een thema waar ik al meer dan tien jaar aan werk en ik droeg die ervaring met
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me mee. Ik heb dan ook met de promotor en copromotor gereflecteerd op die ervaring (reflection-on-action). Daarnaast bouwde ik in elk deelonderzoek een reflectiemoment in door met experts over de onderzoeksresultaten te praten. Hier probeerde
ik de validiteit van de bevindingen te toetsen en ook te reflecteren op het verrichte
onderzoek. Zowel de validiteit van de bevindingen als de reflecties behandel ik per
onderzoek in de komende hoofdstukken van dit boek.
1.3 Structuur en aard van het boek
In deze paragraaf beschrijf ik welke structuur het boek heeft en wat de relevantie
ervan is voor de praktijk en wetenschap.
Structuur van het boek

In hoofdstuk 2 schets ik het onderzoeksveld aan de hand van drie belangrijke
thema’s: organisatievormen, maatschappelijke ondernemingen en corporaties.
Hoofdstuk 3 gaat over het destilleren van twaalf organisatie-eigenschappen van een
maatschappelijke onderneming uit het debat erover. Ik gebruik als mijn onderzoeksmateriaal de vaak idealistische teksten die anderen over maatschappelijke ondernemingen schreven. Ik behandel de gevolgde werkwijze en beschrijf het debat over
maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, zoals het werd gevoerd in vele
sectoren: zorg, welzijn en corporaties. Vervolgens ga ik in op de analyse en de twaalf
organisatie-eigenschappen die daarmee werden afgeleid uit het debat. Dit hoofdstuk
vormt het beginpunt waarop de rest van het boek voortbouwt.
In hoofdstuk 4 pas ik dezelfde werkwijze toe om te komen tot specificatie van de
twaalf organisatie-eigenschappen voor corporaties. Hiervoor beschrijf ik eerst het
debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector. Vervolgens
analyseer ik 62 publicaties en leid daaruit 38 operationele kenmerken af van de
twaalf organisatie-eigenschappen. In dit hoofdstuk wordt het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties beschreven. Ook
hiervoor gebruikte ik teksten die anderen over maatschappelijke ondernemingen in
de corporatiesector schreven: ik analyseerde het discours.
In hoofdstuk 5 komt de organisatiepraktijk aan de orde. Komen de operationele
kenmerken van de twaalf organisatie-eigenschappen ook daadwerkelijk voor bij
corporaties? Eerst behandel ik de methode: vergelijkende casestudie. Daarna stel
ik de vier corporaties aan u voor. Ik reconstrueerde – samen met de corporaties –
hun interne organisatie in zowel het jaar 2000 als 2010. Analyse van verschillen en
overeenkomsten in het aantal waargenomen operationele kenmerken laat zien dat
sommige corporaties aan meer van de kenmerken van een maatschappelijke onderneming voldoen dan andere. Ook blijkt dat de interne organisatie in grote mate
convergeert.
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Hoofdstuk 6 gaat over de vraag of het bijdraagt aan de prestaties van een corporatie
om een maatschappelijke onderneming te zijn. Ik vergelijk systematisch de interne
organisatie en prestaties van 61 corporaties. Het hoofdstuk start met een literatuuronderzoek naar prestaties van organisaties die publieke diensten verlenen. Dan volgt
de beschrijving van de methode en in het bijzonder van QCA (Qualitative Comparative
Analysis). Ik introduceer vervolgens de mogelijke configuraties van de interne organisatie voor effectieve en efficiënte corporaties. Effectiviteit wordt gemeten door de
score te nemen voor de klanttevredenheid. Efficiëntie wordt uitgedrukt in de variabele bedrijfslasten per woning van de corporatie. Daarna behandel ik de configuraties die ik heb waargenomen bij de onderzochte corporaties. In dit hoofdstuk wordt
duidelijk wat corporaties die bovengemiddeld presteren met elkaar gemeen hebben
in hun interne organisatie. Zijn zij het die zich een maatschappelijke onderneming
noemen?
Ik besluit het boek – in hoofdstuk 7 – met de conclusie en daarin een kernachtige
samenvatting van de boodschap van dit boek. Ik behandel hier ook de discussie over
implicaties voor theorie, methode en voor de praktijk.
Praktische relevantie

Het onderzoek voor dit boek startte vanuit een ambitie om praktisch relevant te
zijn, namelijk nuttige ideeën te vinden voor een maatschappelijke onderneming
vanuit het perspectief van de interne organisatie. De organisatievorm van een maatschappelijke onderneming ontstond in de werkelijkheid: in het debat erover en in
de corporaties zelf. Ik ontwikkelde een model van die empirische organisatievorm
door uit het debat organisatie-eigenschappen en operationele kenmerken bij corporaties te destilleren. Dit model kan gezien worden als een theoretisch model van
een concreet systeem (Bertels & Nauta, 1974: 118/119). Immers uit het concrete
systeem (de empirie van het debat over de interne organisatie bij corporaties) leidde
ik een organisatievorm af dat een model is van het debat over de interne organisatie
van corporaties. Voor deze organisaties biedt dit model een eigen kader voor het
verenigen van zowel op ondernemerschap gerichte waarden en activiteiten als op de
samenleving gerichte publieke waarden en activiteiten. Het model van de organisatievorm helpt corporaties om betekenis te geven en om te gaan met de spanningen
die inherent zijn aan hun positie in het maatschappelijk middenveld. Ik heb reeds
mogen ervaren dat het model van de organisatievorm voor corporaties een leidraad
kan vormen voor evaluatie en ontwikkeling van de organisatie. Ik kom hierop terug
in paragraaf 7.2 in de discussie.
Het laatste onderzoek in de reeks van vier geeft corporaties, organisatieadviseurs
en beleidsmakers inzicht welke combinaties van kenmerken (ook wel configuraties genoemd) van de interne organisatie werden waargenomen bij corporaties
die bovengemiddeld effectief en bovengemiddeld efficiënt zijn. Hieruit kunnen
inzichten worden opgedaan over het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie
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van corporaties. De interne organisatie is namelijk een van de gebieden waarop de
(directeur-bestuurder van een) corporatie autonome keuzes kan maken en nog al
eens een eigen lijn blijkt te kiezen (zie ook WRR, 2014). In hoofdstuk 5 leg ik dat
verder uit. Corporaties moeten, natuurlijk. aan alle wetten en regels voldoen en de
Governancecode Woningcorporaties schrijft ook voor hoe bepaalde zaken zoals
inspraak van huurders geregeld moeten worden. Maar verder biedt de interne organisatie nog mogelijkheden om het verschil richting tevreden huurders of efficiënte
inzet van middelen te maken. Daarom wil ik met dit boek inzicht bieden in de mogelijkheden die er zijn om de interne organisatie van een corporatie te benutten voor
het bereiken van tevreden klanten en/of een efficiënte bedrijfsvoering.
Dit boek is actueel omdat minister Blok corporaties wil aanzetten tot meer efficiëntie. Hij riep Aedes op om maatregelen te nemen zodat de bedrijfslasten van de
corporaties de komende vier jaren niet stijgen (Ministerie van BZK, 2013b). Het
boek is ook actueel omdat de uitkomsten van de parlementaire enquête in 2014 en
de sectorhervormingen die daarop volgen, ook de interne organisatie van corporaties gaan raken. Hierop kom ik terug in de discussie in paragraaf 7.2.
Wetenschappelijke relevantie

Het onderzoek dat in dit boek wordt besproken is in verschillende opzichten relevant voor de wetenschap. Ten eerste omdat dit explorerende onderzoek voor het
eerst – voor zover aan mij bekend – systematisch de organisatievorm van het maatschappelijk ondernemen bij corporaties in kaart brengt. Hiermee ligt de grootste
wetenschappelijke bijdrage in een conceptueel stelsel dat het model van de organisatievorm van maatschappelijke ondernemingen genoemd kan worden. Ten
tweede levert dit onderzoek een bijdrage aan de wetenschap waar het gaat om
inzicht in welke organisatie-eigenschappen en operationele kenmerken de prestaties beïnvloeden van organisaties die publieke diensten verlenen, in dit geval van
corporaties. Dit onderzoek vormt daarmee een toevoeging aan de empirische literatuur over organisatieconfiguraties voor effectieve en efficiënte publieke dienstverleners en voor corporaties in het bijzonder. Dit onderzoek levert ten derde
ook een bijdrage aan de schaarse literatuur (cf. Rodrigues & Child, 2003) over
hoe publieke organisaties in sterk geïnstitutionaliseerde velden en hun omgeving
elkaar beïnvloeden in processen van verandering en evolutie (Abatecola, 2014).
Onderzoek op dit vlak gaat vooral uit van concurrentie als belangrijke drijfveer
voor organisaties om te evolueren. In publieke sectoren is er nauwelijks sprake
van deze drijfveer, waardoor er andere factoren – zoals toenemende onvrede
over prestaties en kwaliteit van publieke dienstverlening – een rol kunnen spelen.
Ten vierde levert dit onderzoek een bijdrage aan een actueel debat in de organisatiewetenschappen en bestuurskunde waarin wordt gezocht naar duurzame modellen
voor organisaties die tussen staat en markt opereren (Mullins, Czischke & Van
Bortel, 2012 en Bryson, Crosby & Bloomberg, 2014).

Introductie

Dit onderzoek sluit, ten vijfde, aan op actuele vraagstukken in bijvoorbeeld institutionele theorie over empirisch onderzoek naar organisatievormen (Tracey, Phillips
& Jarvis, 2011) en hoe meervoudige logica’s zich manifesteren binnen hybride
organisaties en social enterprises (Besharov & Smith, 2014). In ecologische theorie
sluit het onderzoek aan op actuele vraagstukken over empirisch onderzoek naar
verschillen tussen organisaties in een bepaalde groep (Bogaert, Boone, Negro &
Van Witteloostuijn, 2014). Ook sluit dit onderzoek aan op de behoefte aan onderzoek naar social enterprises vanuit een breed perspectief (Battilana & Lee, 2014). Tot
slot levert dit onderzoek een bijdrage op het gebied van onderzoeksmethoden. De
combinatie van methoden die ik heb toegepast bij het analyseren van het debat over
maatschappelijke ondernemingen, kan voor andere onderzoekers een vertrekpunt
vormen in hun onderzoek om uit complexe debatten emergente en nog ongedefinieerde (organisatie)begrippen te destilleren.
Voor wie is dit boek?

Dit boek is bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers, toezichthouders, adviseurs, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in de interne organisatie
van corporaties en in het efficiënt en effectief organiseren van deze organisaties als
maatschappelijke onderneming. Het biedt inzicht in de betekenis (voor de organisatie) van een begrip dat zij veel gebruik(t)en: maatschappelijke onderneming.
Het boek is daarnaast ook relevant voor onderzoekers en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in methoden waarmee de interactie tussen organisaties en omgeving
onderzocht kan worden. Dit boek biedt hen inzicht in een methode om uit een debat
organiseerprincipes af te leiden en in een methode om een systematische vergelijking tussen een groter aantal organisaties te maken met het oog op bepaalde uitkomsten (bijvoorbeeld efficiëntie).
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2 Verkenning van het onderzoeksveld
In de komende drie paragrafen beschrijf ik het onderzoeksveld. De centrale vraag
in dit boek luidt: Hoe ziet de interne organisatie van een maatschappelijke onderneming bij corporaties eruit, convergeert deze in de richting van een eigen organisatievorm en helpt deze vorm om goede prestaties te leveren? Organisatievorm is
het centrale concept in dit onderzoek. In paragraaf 2.1 behandel ik definities van
organisatievormen en plaats ik het begrip in een kader van een aantal organisatietheorieën. Ik licht in paragraaf 2.2 het begrip maatschappelijke onderneming toe
en in paragraaf 2.3 beschrijf ik de corporatiesector. Op de begrippen organisatieconfiguraties en -prestaties kom ik terug in paragraaf 6.2 en 6.3, omdat ik daar het
literatuuronderzoek over dit thema behandel.
2.1 Organisatievormen
Wat is een organisatievorm? Aan de hand van een aantal definities beschrijf ik een
geschiedenis van het begrip organisatievorm. Vervolgens behandel ik de vraag hoe
organisatievormen ontstaan of veranderen. Hier komen inzichten uit verschillende
theorieën aan bod en positioneer ik dit onderzoek ten opzichte van de literatuur.
Deze paragraaf eindigt met het combineren van verschillende verklaringen voor
veranderingen in organisatievormen uit institutionele theorie, ecologische theorie en
co-evolutie theorie.
Het begrip organisatievorm is één van de centrale thema’s in de organisatiewetenschappen (Aldrich & Fiol, 1994; Aldrich & Ruef, 2006; Pólos, Hannan & Carroll,
2002; Rao, Monin & Durand, 2003; Romanelli 1991; Rindova & Kotha, 2001;
Rodrigues & Child, 2003; Bogaert, Boone, Negro & Van Witteloostuijn, 2014) en
kan vanuit verschillende theorieën worden bekeken. Enkele veel gebruikte en voorname theorieën behandel ik in deze paragraaf. Op voorhand is van belang om aan te
geven dat er weinig coherentie is tussen deze theorieën als het gaat om het ontstaan,
veranderen en definiëren van organisatievormen, zoals ook blijkt uit de literatuurstudie van Romanelli (1991). Recentelijk is er nog geen coherentie bereikt:
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“Researchers have examined form emergence from several perspectives, including technological
innovation and competition among established populations (Tushman & Anderson, 1986),
economic geography and social networks (Buensdorf & Klepper, 2009 Krugman, 1991;
Stuart & Sorenson, 2003), institutional entrepreneurship (Aldrich & Fiol, 1994; Rao et
al., 2003; Chiles et al., 2004) and identity as ascribed by knowledgeable observers of organizations and organizational variation (Zuckerman, 1999; Hannan et al., 2007; Polós et
al., 2002). Although these perspectives shed important light on many aspects of the evolution
of new organizational forms, they have neither cohered into an overarching explanation nor
established a consistent groundwork for empirical research” (Fiol & Romanelli, 2011:1).
Een soortgelijk argument wordt ook gebracht door andere onderzoekers (Ruef,
2000; Daft & Lewin, 1993, Bogaert et al., 2014). Sociologen, economen en strategen kijken ieder op hun eigen manier naar het begrip organisatievorm (Hannan
& Freeman 1984; DiMaggio & Powell, 1991; Williamson, 1979; Pfeffer & Salancik,
1978; Lawrence & Lorsch, 1967; Child, 1972; Lewin & Volberda, 1999). Bovendien
is organisatievorm een relatief breed concept dat voor verschillende doeleinden
wordt gebruikt. Romanelli (1991) stelt in haar literatuuronderzoek vast dat in de
onderzoeken op basis van de context van het onderzoek en de interesses van de
onderzoeker een eigen classificatie van organisatievormen wordt gemaakt; het
onderscheid is vaak intuïtief en beschrijvend (Romanelli, 1991:83). Zo worden organisatievormen onderscheiden op generalistische of specialistische diensten, organisatiestrategie, organisatiestructuur, technologie, coördinatie, organisatiebeheersing,
organisatiecultuur etc. (Dijkersterhuis, Van den Bosch & Volberda, 1999).
In de verscheidenheid aan opvattingen en theorieën over organisatievormen positioneer ik dit onderzoek als een co-evolutie onderzoek. Daarmee bedoel ik dat dit
onderzoek zich tegelijkertijd richt op de invloed die door de omgeving op de organisatie(vorm) wordt uitgeoefend en dat andersom organisaties (en collectieven daarvan)
de omgeving beïnvloeden. Maatschappelijke ondernemingen, en in het bijzonder
woningcorporaties, hebben immers een nauwe band met of zijn afhankelijk van de
omgeving. Denk daarbij aan gemeenten bij het maken van wederzijdse prestatie-afspraken, de in de sector georganiseerde financiële borgstelling voor leningen en de
invloed van de politiek en rijksoverheid op de inrichting van het corporatiestelsel.
Andersom hebben corporaties als collectief ook invloed gehad op de inrichting van
de sector in een aantal arrangementen die als zelfregulering gezien kunnen worden
(zie bijvoorbeeld de Governancecode Woningcorporaties in paragraaf 2.3). En zijn
de praktijken van enkele corporaties verspreid in de sector. KWH (Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector) is bijvoorbeeld ontstaan uit enkele samenwerkende
corporaties die tevredenheid van huurders wilden onderzoeken.
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Definities van organisatievormen

Een geschiedenis van het begrip organisatievorm kan worden gegeven door een
aantal – veel geciteerde – definities in chronologische volgorde te plaatsen in tabel 1.
Auteur

Definitie van organisatievorm

Stinchcome (1965)

Organisatievormen zijn het product van innovatieve reacties op
omgevingsomstandigheden uit het verleden

Hannan & Freeman (1977)

Een organisatievorm is een blauwdruk voor actie, voor het transformeren van input
in output

McKelvey (1978)

Organisatievorm is een breed begrip dat verwijst naar de aard en verschijning van
organisaties

Aldrich & Mueller (1980)

Organisatievorm is de verbinding tussen technologie, coördinatie en controle in de
activiteiten van de organisatie

Fulk & DeSanctis (1995)

Een organisatievorm bestaat uit structurele kenmerken of patronen die gedeeld
worden door een grote groep organisaties

Romanelli (1991)

Een organisatievorm is een groep kenmerken die de organisatie tot een aparte
entiteit maken maar tegelijkertijd ook de organisatie lid maakt van een groep
gelijkende organisaties

Dijksterhuis, Van den
Bosch, Volberda (1999)

Organisatievorm is een managementinstrument om organisatie en omgeving op
elkaar af te stemmen

Djelic & Ainamo (1999)

Een organisatievorm is een abstractie van de uniciteit van individuele organisaties
en typering van de gemeenschappelijkheid

Rao, Morril & Zald (2000)

Organisatievormen zijn meervoudige groepen in de zin dat groepsleden
kerneigenschappen delen, maar kunnen verschillen in perifere eigenschappen.

Baum & Amburgey (2000)

Een organisatievorm is een soort van collectieve actie die als legitiem wordt
gezien door actoren

Hsu & Hannan (2005)

Een organisatievorm is een cognitieve categorie die door een breed publiek wordt
gebruikt om organisaties te begrijpen en in te delen in bepaalde groepen

Greenwood & Suddaby
(2006)

Organisatievorm is een coherente op onderliggende waarden gebaseerde
configuratie van structuren en praktijken die als geschikt wordt gezien binnen een
bepaalde institutionele context

Greenwood et al. (2009)

Organisatievormen zijn manifestaties van of gelegitimeerd door institutionele
logica

Fiol & Romanelli (2011)

Organisatievormen representeren groepen organisaties die volgens een groot
publiek dezelfde kerneigenschappen vertonen en die afwijken van andere groepen
organisaties

Tabel 1: definities van organisatievormen

De verschillen en overeenkomsten in definities laten deels de ontwikkeling in het
denken over organisatievormen zien. Zo beschouwt een aantal definities een organisatievorm als een rationeel begrip: als een middel om bepaalde doelen te realiseren of
problemen op te lossen. Bijvoorbeeld de definities van Stinchcome (1965), Hannan
& Freeman (1977), Dijksterhuis, Van den Bosch & Volberda (1999) en Baum &
Amburgey (2000) laten zien dat organisatievormen er zijn om organisaties op de
omgeving af te stemmen, als middel voor het transformeren van input in output
of sturing geeft aan de activiteiten van de organisatie. Andere definities benaderen
organisatievorm als een categorisch concept (Fulk & DeSanctis, 1995; Romanelli,
1991; Djelic & Ainamo, 1999; Rao, Morril & Zald, 2000; Hsu & Hannan, 2005;
Fiol & Romanelli, 2011). Het gaat dan over kenmerken of verschijningsvormen
van de organisatie en het classificeren van organisaties op basis van die kenmerken.
Hier speelt het gedachtegoed van Weber (bureaucratische organisatievorm met als
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eigenschappen autoriteit en procedures) een voorname rol bij het beschouwen van
een organisatievorm als een groep organisatie-eigenschappen. De definitie van organisatievorm als een combinatie van organisatie-eigenschappen leidde tot een onderscheid in kerneigenschappen die belangrijker zijn dan perifere eigenschappen bij het
onderscheiden of categoriseren van organisatievormen. Organisaties met dezelfde
kerneigenschappen behoren tot dezelfde organisatievorm (Ruef, 2000). Een derde
onderscheid kan gemaakt worden in een groep definities die aandacht besteedt aan
de legitimiteit van de organisatievorm zoals die door ‘het publiek’ wordt waargenomen (Baum & Amburgey, 2000; Hsu & Hannan, 2005; Greenwood & Suddaby,
2006; Greenwood et al., 2009; Fiol & Romanelli, 2011). Deze groep definities is van
meest recente aard en sluit aan op de gedachte van organisatievorm als identiteit (o.a.
Fiol & Romanelli, 2011).
Ondanks deze abstracte overeenkomsten laten de definities ook veel verschillen
zien. Elaine Romanelli voerde een aantal meta-analyses uit op de literatuur die over
organisatievormen verscheen. Zij concludeert dat: “no theoretical consensus exists regarding an approach to the problem, the conceptual approaches are diverging” (Romanelli 1991,
p. 81). Zij vond geen breed geaccepteerde definitie. Veel theorieën behandelen het
begrip organisatievorm, maar er zijn: “no overarching themes for integrating these perspectives” (Romanelli 1991, p. 100).
Ik gebruik in dit onderzoek, zoals eerder gesteld, de definitie van Romanelli (1991)
omdat deze het meest omvattend is en elementen van andere genoemde definities
in zich draagt. De definitie van Romanelli (1991) sluit duidelijk aan op de benadering van legitimiteit, identiteit en categorisch concept door organisatievorm als een
aparte entiteit te zien (abstractie van uniciteit, een set van kern en perifere organisatie-eigenschappen). En als groep van vergelijkbare organisaties (typering van
gemeenschappelijkheid) door organisatievorm te zien als een groep organisatie-eigenschappen (configuratie van structuren en praktijken).
In dit boek zie ik een organisatievorm als een combinatie van organisatie-eigenschappen die de organisatie tot een aparte entiteit maakt maar tegelijkertijd ook
classificeert als lid van een groep gelijkende organisaties (Romanelli, 1991). Enkele
(of alle) organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming wijken
af van die van andere organisaties (enkele voorname verschillen behandel ik in
paragraaf 2.2). En verschillende maatschappelijke ondernemingen hebben vergelijkbare (kern) organisatie-eigenschappen, zoals zal blijken in hoofdstuk 5 en 6. Een
organisatievorm is een empirisch verschijnsel, immers een groep eigenschappen
van een organisatie. Deze eigenschappen worden in dit onderzoek door mensen
die met elkaar debatteren toegekend aan een maatschappelijke onderneming. Ofwel
worden deze eigenschappen in de organisatiepraktijk van corporaties waargenomen.
In dit boek ontwikkel ik een model van die empirische organisatievorm: ik reduceer de werkelijkheid (het debat en de organisatiepraktijk) tot een model van die
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werkelijkheid (Bertels & Nauta, 1974). Het model van de werkelijkheid bestaat uit
organisatie-eigenschappen en bijbehorende operationele kenmerken bij corporaties.
Evolutie van organisatievormen

Dit onderzoek volgt een evolutionair perspectief. Evolutie van organisatievormen
lijkt bijna een tegenspraak: “a basic problem in any evolutionary theory is the specification
of significant differences in organizational form. (...) Whether we ever agree on a classification of
organizational forms, the concept emphasizes the importance of establishing a baseline for comparing new patterns of organizational activity. Evolution can only be known after the fact, when
differences in form can clearly be identified (Romanelli, 1991: 83). Het is dus niet eenvoudig
om evolutie in organisatievormen vast te stellen. In dit onderzoek gebruik ik daarom
niet alleen twee ´meetmomenten´ (zie de casestudie in hoofdstuk 5) bij het in kaart
brengen van veranderingen in organisatievorm. Ik gebruik daarnaast ook een inhoudelijk criterium dat helpt om evolutie vast te stellen.
Aldrich & Ruef (2006) zien transformatie van een organisatie (ik noem dat hier
evolutie, naar de titel van het boek Evolving Organizations) als een grote verandering op
drie dimensies: doelen, grenzen en activiteitenpatroon/cultuur. Veranderingen zijn
transformaties of evoluties als er een kwalitatieve breuk is met bestaande routines en
er nieuwe competenties nodig zijn die de kennis in de organisatie vergroten. Aldrich
& Ruef (2006) gebruiken deze drie dimensies omdat die aansluiten op andere benaderingen van organisatieanalyse zoals condities bij oprichting van organisaties en de
ontwikkeling van organisatievormen.
Ik sluit in dit onderzoek aan bij de drie (organisatie)vormdimensies (Aldrich &
Ruef, 2006) om te bezien of een maatschappelijke onderneming als organisatievorm tot echte veranderingen – tot evolutie – in de organisaties heeft geleid. Doelen
veranderen gedurende de evolutie van organisaties, ze worden steeds meer generiek. Corporaties gingen zich ook bezig houden met welzijn van bewoners in brede
zin (leefbaarheid). Organisaties gaan meer samenwerken met andere organisaties,
hierdoor veranderen de grenzen van de organisatie en worden de grenzen minder
transparant. Bij corporaties vond dat bijvoorbeeld plaats op het gebied van wonen
en zorg in de samenwerking met zorgorganisaties. Ook de activiteitenpatronen van
organisaties veranderen als ze evolueren. Het gaat daarbij om de cultuur die de
activiteiten beïnvloedt, bijvoorbeeld doordat er sprake is van vergaande samenwerking met andere organisaties. Daarnaast hebben innovaties zoals automatisering en
internet invloed op de activiteitenpatronen van organisaties. De werkprocessen in
de organisatie veranderen door deze innovaties, maar ook de producten en diensten
veranderen (Aldrich & Ruef, 2006). Bij corporaties worden bijvoorbeeld steeds meer
handelingen omtrent het inschrijven en verhuren van woningen via internet verricht.
Dit zorgt voor andere werkprocessen en andere dienstverlening.

31

32

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

Inzichten uit organisatietheorie over organisatievormen
Er zijn in de hedendaagse organisatietheorie twee dominante en verschillende benaderingen in het ontstaan en evolueren van organisatievormen (McKendrik & Carroll,
2001:674). Institutionele theorie benadrukt hoe formele instituties, zoals brancheorganisatie Aedes, en de rijksoverheid het ontstaan van nieuwe organisatievormen
beïnvloeden. Deze instituties bieden een orde (kader) en zekerheid, tegelijkertijd
werken ze ook beheersing en dominantie in de hand. Institutionele theorie is een
veel gebruikte theorie bij organisaties die publieke diensten verlenen. Institutionele
theorie past goed bij corporaties omdat zij verkeren in een behoorlijk geïnstitutionaliseerd veld met brancheorganisatie, gemeenten, politiek, rijksoverheid en andere
invloedrijke partijen.
Ecologische theorie richt zich op de snelle toename van het gebruik van een bepaalde
organisatievorm (density-dependence). Zodra een bepaalde praktijk door een substantieel aantal organisaties wordt toegepast, wordt deze als een organisatievorm gezien.
Ecologische theorie past bij dit onderzoek als het gaat om de verspreiding van praktijken die maatschappelijke onderneming worden genoemd. Dat veel corporaties
zichzelf typeren als maatschappelijke onderneming kan volgens de ecologische
theorie duiden op het ontstaan van een organisatievorm, mits er consensus is in die
sector over wat het betekent om een maatschappelijke onderneming te zijn en hoe
de interne organisatie er dan uitziet. Deze stelling is in de sector van de aanbieders
van hard disks onderzocht en bewezen (McKendrik & Carroll, 2001). Ik probeer in
dit onderzoek een vergelijkbare stelling te onderbouwen als het gaat om de corporatiesector. Ik zoek in het debat naar de consensus over het begrip maatschappelijke onderneming en naar de inrichting van de bijbehorende interne organisatie bij
corporaties.
Er is een derde voor dit onderzoek relevante theorie in de organisatiewetenschappen:
co-evolutie theorie. Co-evolutie wordt geconceptualiseerd als: “dynamic outcome of
strategic intentionality and environmental and institutional pressures” (Abatecola, 2014). Deze
theorie gaat ervan uit dat niet alleen organisaties zich aanpassen aan de omgeving
maar organisaties zelf ook invloed hebben op die omgeving, bijvoorbeeld op het
beleid en de prestaties van de sector waarvan ze deel uitmaken. In dit opzicht wijkt
deze theorie af van de vorige twee theorieën die het primaat vooral bij de invloed
van de omgeving of instituties leggen. Co-evolutie theorie past bij dit onderzoek
omdat maatschappelijke ondernemingen een nauwe band hebben met hun omgeving, belanghebbenden. En omgekeerd de totale corporatiesector onder de noemer
van onder andere zelfregulering ook het beleid van rijksoverheid en gemeenten
beïnvloedt.
Ik werk nu de institutionele theorie, ecologische theorie en co-evolutie theorie
verder uit, in het bijzonder waar het gaat om de inzichten die de theorieën bieden
in het ontstaan of veranderen van organisatievormen. Er is reeds veel over deze
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theorieën geschreven. Ik beoog geen extensief inzicht in alle concepten, stromingen
en bijdragen aan de organisatiewetenschappen te geven. De beschrijvingen zijn
bedoeld als kader voor het concept organisatievorm en de toepassing daarvan in dit
empirisch onderzoek.
Institutionele theorie

Institutionele theorie richt zich op de manier waarop organisaties worden beïnvloed
door institutionele druk vanuit de omgeving (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer
& Rowan, 1977). Institutionele theorie omvat zowel de invloed van de institutionele omgeving (land) op de sector, in dit geval corporaties. Als de invloed van de
sector op individuele organisaties. Volgens de institutionele theorie zijn organisaties ingebed in een institutionele orde: staat of politiek systeem, religie en culturele waarden (Tolbert & Zucker, 1999). De aandacht voor instituties als gedeelde
waarden, normen, routines, verwachtingen en regels die tot min of meer stabiele
en terugkerende gedragspatronen leiden, onderscheidt institutionele theorie van
andere theorieën in de organisatiewetenschappen (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio
& Powell, 1983). Elke institutie heeft zijn eigen logica of regels die sociaal gedrag
en gedrag van organisaties voorschrijven en beschrijven (Greenwood, Hinings &
Whetten, 2014). De invloed van deze instituties en van de institutionele orde op de
sector volgt door wetten of politieke druk. De invloed van sectoren op individuele
organisaties volgt doordat organisaties elkaar gaan imiteren (als gevolg van onzekerheid of onduidelijke doelen) en door normatieve druk van professionals (DiMaggio
& Powell, 1983). Institutionele druk speelt dus op verschillende niveaus en vanuit
verschillende institutionele ordes waardoor de druk gefragmenteerd en soms tegengesteld aan elkaar is (Meyer & Rowan, 1977). Elke institutie of institutionele orde
heeft zijn eigen organisatorische archetypen die in de loop van de tijd zijn gevormd
en veranderd, waardoor er verschillende organisatievormen bestaan (Greenwood et
al., 2014).
Een van de centrale aannames in institutionele theorie is dat organisaties grotendeels
op dezelfde wijze reageren op institutionele druk (Meyer & Rowan, 1977; Tolbert &
Zucker, 1999; DiMaggio & Powell, 1983). Institutionele theorie laat zien dat organisaties zich inspannen om aan de heersende normen, praktijken en processen te
voldoen om hun legitimiteit en overlevingskansen te vergroten, zelfs als hen dat
niet direct effectiever of efficiënter maakt (DiMaggio & Powel, 1983; Tolbert &
Zucker, 1999). De overlevingskansen van organisaties hangen niet af van efficiënt
organiseren en het realiseren van doelen. Maar van de mate waarin de organisatie
gelijkvormig is met de omgeving en daardoor de legitimiteit en middelen verkrijgt
om te overleven (Tolbert & Zucker, 1999). Formele regels, structuren, processen zijn
er wel, maar deze staan tot op zeker hoogte min of meer los van wat er in de praktijk
in de organisatie gebeurt (decoupling).
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Een voornaam concept in institutionele theorie is isomorfisme ofwel institutionele
fit. Dit is de mate waarin de structuur, cultuur en ook organisatievorm van een organisatie overeenkomt met de institutionele omgeving (DiMaggio & Powell, 1983).
Door institutionele druk gaan organisaties zich conformeren aan een bepaalde
organisatievorm om legitimiteit te verkrijgen (DiMaggio & Powell, 1983). Hierdoor
lijken organisaties in een veld veel op elkaar, zoals wellicht ook bij corporaties het
geval is. Er zijn drie processen die leiden tot institutionele fit (DiMaggio & Powell,
1983): coercive isomorphism (wetten of politieke druk), mimetic isomorphism (imitatie
van best-practices) en normative isomorphism (druk van professionals). Bij corporaties heeft de overheid gezorgd voor taakverbreding en aangedrongen op ondernemender werken. Corporaties gingen nieuwe activiteiten ontplooien die werden
gekopieerd door andere corporaties, bijvoorbeeld energiediensten en glasvezelnetwerken. Aedes zette zich in – zoals zal blijken – om het gedachtegoed van maatschappelijke ondernemingen te verspreiden in de sector. Er werd een tijd lang ervan
uitgegaan in de institutionele theorie dat organisaties telkens aan de door instituties
geplaatste verwachtingen proberen te voldoen: “population isomorphism allows initiatives
that are not driven by necessity or obvious advantage to diffuse through a population” (Lewin &
Volberda, 1999:521). Meer recent wordt er ook onderzoek gedaan naar heterogene
reacties op institutionele druk omdat organisaties worden verondersteld met meerdere institutionele vereisten te maken te hebben (Lounsbury, 2007). Kraatz & Block
(2008) onderzochten bijvoorbeeld elkaar tegensprekende institutionele vereisten in
de academische wereld. Zowel vanuit de wetenschap als het marktdenken worden er
vereisten aan in dit geval universiteiten gesteld, wat kan leiden tot spanningen tussen
die twee werelden (Kraatz & Block, 2008). Bij corporaties doen zich ook meerdere
vereisten voor: bijvoorbeeld het rendement op nieuwbouwinvesteringen dat moet
worden behaald om financieel gezond te blijven en goedkoop te kunnen blijven
lenen. Versus de verlaagde huurprijzen en financieel weinig rendabele investeringen
in het leefbaar houden van de wijken en buurten.
De meeste institutionele onderzoekers zien een organisatie als een cultureel system
in interactie met de omgeving: “organizations are open systems, coalitions of interest groups
highly influenced by their environments” (Scott, 1992:26). Voor organisatievormen impliceert dit dat zij worden opgevat als configuratie van structuren en praktijken die
op onderliggende waarden is gebaseerd en als geschikt wordt gezien binnen een
bepaalde institutionele omgeving (Greenwood & Suddaby, 2006). Volgens institutionele theorie veranderen organisatievormen (en organisaties) als gevolg van veranderingen in de omgeving. Er ontstaat binnen de institutionele orde een nieuwe of
veranderde institutionele logica die in de organisaties wordt ingebed door de organisatie te veranderen (Kraatz & Block, 2008). Het werk van zogenaamde institutionele
entrepreneurs is hier ook van belang. Zij kunnen op hun beurt ook instituties beïnvloeden of veranderen (Tracey, Philips & Jarvis, 2011). Terug naar de definitie van
organisatievorm van Greenwood & Suddaby betekent dit dat wanneer onderliggende
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waarden (logica) verandert, ook de configuratie van structuren en praktijken en dus
ook de organisatievorm verandert.
Tracey et al. (2011) geven de relatie tussen organisatievorm en logica als volgt weer:
“A logic without a form is simply a way of framing or conceptualizing a particular problem and
its solution, without any indication of how it can be operationalized. An organizational form
without logic is simply a set of practices with no rationale for why these practices are needed or
should be adopted. Organizational forms are manifestations of institutional logics” (Tracey
et al., 2011:75).
Verandering in institutionele logica is dus één van de redenen waarom organisatievormen veranderen. Institutionele logica is een sociaal geconstrueerde set van
praktijken, waarden, aannames en overtuigingen die gedrag en kennis vormgeven
(Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). Elke institutie (staat, markt, religie, familie
etc.) heeft zijn eigen logica. Verandering van logica of vermenging van logica’s leidt
tot verandering in organisatievormen (Lounsbury, 2007). Onderzoek naar het combineren van vereisten van meerdere instituties is van recente aard en is vaak gebaseerd
op het concept institutionele logica (Besharov & Smith, 2014). Deze onderzoeken
gaan uit van de tegenstellingen in logica’s, logica’s waarbij de een de plaats overneemt
van de ander of er sprake is van dominante logica of van logica’s die duurzaam
naast elkaar bestaan of zich met elkaar vermengen (Rao, Monin & Durand, 2003;
Van Gestel & Hillebrand, 2011; Lounsbury, 2007; Battilana & Dorado, 2010). Deze
vermenging van logica´s is vooral voor dit onderzoek interessant. Door vermenging van logica’s kunnen namelijk hybride organisaties ontstaan (Battilana & Dorado,
2010; Tracey et al., 2011). Battilana & Dorado (2010) onderzochten bijvoorbeeld hoe
de logica’s van microfinanciering en traditioneel bankieren leidde tot een opkomende
logica van commerciële microfinanciering. Het ging hier om reeds bestaande organisaties, net zoals in dit onderzoek naar corporaties. Tracey et al. (2011) onderzochten
hoe twee studenten een nieuwe organisatie oprichtten waarin ze naar eigen inzicht de
logica’s van handel en het ondersteunen van dak en thuislozen combineerden tot een
hybride logica en nieuwe organisatievorm. Deze (hybride) organisaties proberen een
balans te vinden tussen de verschillende logica’s en oplossingen voor de spanningen
die ontstaan. De vermenging van meerdere logica’s in organisaties komt voor in
een aantal sectoren waaronder social enterprises (Dacin, Dacin & Tracey, 2011). “Social
enterprises combine elements of social welfare, development, or sustainability logics with elements of
market or corporate logics” (Besharov & Smith, 2014:375). In paragraaf 2.2 ga ik verder
in op social enterprises. Corporaties als maatschappelijke ondernemingen combineren
ook meerdere logica’s: de logica van de non-profit-organisatie met een sociaal doel
(huisvesten van mensen die zelf niet in die behoefte kunnen voorzien op de markt)
en een private op commerciële leest geschoeide werkwijze (dienstverlening en doelgroep uitbreiden).

35

36

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

De hoeveelheid onderzoek naar meerdere logica’s in organisaties groeit gestaag. De
mij bekende, meest recente bijdrage is van Besharov & Smith (2014). Zij beschrijven
in hun review de theoretische uitdagingen van onderzoek naar meerdere logica’s.
Besharov & Smith (2014) ordenen meerdere institutionele logica’s in organisaties
aan de hand van twee dimensies: de mate waarin logica’s verenigbaar of tegengesteld
zijn. En de mate waarin logica’s gecentraliseerd zijn (één kernlogica met perifere logica’s of meerdere kernlogica’s). Meerdere tegengestelde kernlogica’s leiden tot hevige
conflicten in organisaties. In organisaties met een dominante logica die verenigbaar
is met de andere logica’s is de kans op conflicten veel kleiner (Besharov & Smith,
2014). Het is interessant om te zien hoe in dit onderzoek in de organisatorische
praktijk bij corporaties meerdere logica’s samengaan.
Institutionele theorie heeft een rijke historie in organisatiewetenschappen. Het onderzoek naar institutionele logica is één van de recente bijdragen aan het begrijpen van
organisaties en organisatievormen. De vraag hoe nieuwe organisatievormen bestaan
blijft echter nog onbeantwoord in institutionele theorie (Suddaby & Greenwood,
2005 en Tracey et al., 2011). Ook is er meer onderzoek nodig naar hoe de logica
van een institutie zelf verandert, hoe deze overgenomen of verworpen wordt en
tot welke organisatievormen dat leidt (Greenwood et al., 2014). Besharov & Smith
(2014) roepen op tot meer onderzoek naar hoe meervoudige logica’s zich manifesteren in organisaties in plaats van op het niveau van het veld. Mullins, Czischke
& Van Bortel (2012) roepen eveneens op tot onderzoek naar hoe meerdere logica’s worden toegepast in besluitvorming en strategie bij corporaties. Ik probeer met
dit onderzoek een empirisch gefundeerde bijdrage te leveren aan de literatuur over
meerdere institutionele logica’s en in het bijzonder aan de literatuur die spreekt over
vermenging van logica’s tot hybride organisatievormen in de sociale volkshuisvesting. Hoewel dit onderzoek niet direct de vraag beantwoordt hoe nieuwe organisatievormen ontstaan, levert het wel inzichten op over veranderende organisatievormen en vermenging van meerdere logica’s in één organisatievorm.
Ecologische theorie

Organisatie-ecologie richt zich op hoe sociale, economische en politieke condities
de relatieve overvloed en diversiteit aan organisaties verklaren en op de vraag hoe
de groepssamenstelling van organisaties daardoor verandert (Baum & Amburgey,
2000). De ecologische theorie wordt toegepast op groepen organisaties (populaties)
en gaat uit van de aanname dat organisaties moeite hebben met zich snel genoeg aan
te passen aan veranderende omstandigheden (Baum & Amburgey, 2000). Bovendien
is verandering geen garantie op verbetering op de korte termijn: de legitimiteit
van de organisatie moet mogelijk opnieuw worden verworven en nieuwe routines,
competenties en relaties moeten worden opgebouwd. Op de lange termijn vergroot
verandering of aanpassing de overlevingskansen van de organisatie in een populatie
(Hannan & Freeman, 1984).
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Verandering in de populatie van organisaties komt voort uit vier verschillende
processen. Ten eerste zijn het mensen, directeur-bestuurders, politici etc. die door
hun handelen de organisatie veranderen (variation). Sommige van deze veranderingen
zijn meer succesvol dan andere. Stakeholders en andere actoren willen dan graag
zaken doen met de organisaties die succesvolle veranderingen realiseerden (selection).
Als deze goede voorbeelden bekend worden onder een groter publiek, worden ze
gekopieerd door andere organisaties (retention). Door het veelvuldig gebruik ervan
vormen de goede voorbeelden uiteindelijk een deel van de kenmerken van de organisaties in die populatie (Baum & Amburgey, 2000). In ecologische theorieën is de
rol van de individuen die organisaties (en populaties) veranderen ook van belang.
Zelfs al heeft een bepaalde organisatie moeite met het zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, dan hangt het van de capaciteiten van de individuen af in
welke mate de organisatie zich succesvol kan aanpassen (Baum & Amburgey, 2000).
De verklaring voor de moeite die organisaties hebben met veranderen wordt gegeven
door tekortkomingen in de structuur van de organisaties (inertia). “The concept of structural inertia refers to a correspondence between the adaptive behavioral capabilities of a class of
organizations and their particular environments” (Hannan & Freeman, 1984). Vaak kunnen
de kerneigenschappen zoals doelen, technologie en marktstrategie niet snel genoeg
veranderd worden. Perifere eigenschappen zoals omvang van de organisatie en de
organisatiestructuur kunnen wel snel veranderd worden (Baum & Amburgey, 2000).
Als het gaat om organisatievormen is dichtheid een belangrijk concept in de ecologische theorie. Een hoge dichtheid (veel organisaties die dezelfde vorm hebben)
leidt tot een gelegitimeerde organisatievorm (McKendrik & Carroll, 2001). Densitydependence theory is een succesvol model gebleken (Bogaert, Boone, Negro & Van
Witteloostuijn, 2014) om processen en resultaten van organisatie evolutie te verklaren
op het niveau van populaties: “the theory of density-dependent organizational evolution states
that as the number of organizations using a particular organizational blueprint increases, the
blueprint becomes a legitimated organizational form” (McKendrick & Carroll, 2001:664).
Nieuwe organisatievormen worden vanzelfsprekend als het aantal organisaties dat
deze vorm gebruikt toeneemt; als de dichtheid toeneemt. Maar alleen een hogere
dichtheid betekent nog niet dat er een nieuwe organisatievorm is ontstaan. Er moet
ook een min of meer door het publiek waargenomen vanzelfsprekende manier van
organiseren zijn (McKendrick & Carroll, 2001). In termen van dit onderzoek: er
moet een min of meer gedeelde opvatting over de organisatie van een maatschappelijke onderneming zijn in de corporatiesector. Zolang belanghebbenden, gemeenten,
rijksoverheid, huurders en corporaties een maatschappelijke onderneming niet als
vanzelfsprekendheid beschouwen en er tot op zekere hoogte vergelijkbare opvattingen zijn over de interne organisatie, is er volgens de ecologische theorie geen
nieuwe organisatievorm ontstaan.
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De ecologische theorie toont aan dat stabiliteit en standaardisatie van een organisatievorm de toegang tot middelen vergroot (Hannan & Freeman, 1984). Stabiliteit
leidt tot consistentie in handelingen en resultaten, wat wordt gewaardeerd en beloond
door actoren die middelen verdelen, bovendien vergroot standaardisatie ook de legitimiteit van een organisatievorm. Maar als de omgeving verandert moeten organisaties snel genoeg daarop kunnen reageren (de kern eigenschappen van de structuur
zijn echter moeilijker te veranderen) om zich aan te kunnen passen en te kunnen
overleven (Hannan & Freeman, 1984).
Recent werd de density-dependence theory aangevuld met het concept fuzzy density (Hannan,
Polós & Carroll, 2007 geciteerd in: Bogaert, Boone, Negro & Van Witteloostuijn,
2014). De klassieke opvatting over dichtheid is gericht op overeenkomsten in organisaties binnen een populatie (Hannan & Freeman, 1977). Fuzzy density honoreert
de meervoudigheid die er bij organisatievormen kan bestaan. Terugkomend op het
argument van McKendrick & Carroll (2001) is in de opvatting van fuzzy density de
legitimiteit lager als er weliswaar een hoge dichtheid is, maar er nog geen vanzelfsprekendheid is in de manier van organiseren (Bogaert et al., 2014). De assumptie
van homogene organisaties die allemaal evenveel bijdragen in een populatie, wordt
hiermee ter discussie gesteld. Door niet alleen naar overeenkomsten, maar ook naar
verschillen binnen en tussen populaties te kijken, sluit de recente ecologische theorie
aan op andere organisatietheorieën die binnen een populatie ook naar verschillen
tussen organisaties kijken, zoals bijvoorbeeld gebeurt in de literatuur over meervoudige institutionele logica’s (Bogaert et al., 2014). Bogaert et al. (2014) laten zien dat
populatiekenmerken zoals profit versus non-profit en productie versus dienstverlening een deel van de variatie in het ontstaan van organisatievormen in verschillende
populaties verklaren. Zij adresseren een belangrijk thema voor ecologisch onderzoek: verklaren van verschillen binnen populaties. Door het koppelen van thema’s
als dichtheid, legitimiteit en organisatievorm. Dergelijke onderzoeken vergen een
grootschalige aanpak zoals Ruef (2000) bijvoorbeeld laat zien. Ecologisch onderzoek neemt vaak de dichtheid (aantal organisaties) en omvang van die organisaties
in een totale populatie of community als variabele. Er is in de corporatiesector nog
weinig duidelijkheid over de organisatievorm van maatschappelijke ondernemingen
(Gruis et al., 2009) en data over corporaties die deze organisatievorm toepassen is
moeilijk te verkrijgen. Een traditioneel ecologisch onderzoek is daardoor (nog) niet
op zijn plaats.
Co-evolutie theorie

Co-evolutie is een variant op evolutietheorie. Onderzoek naar evolutie van organisaties heeft zich gericht op de vraag of evolutie door de omgeving van die organisaties
wordt bepaald (gedetermineerd) of door organisaties zelf vrijwillig wordt opgepakt,
dus op de krachten achter evolutie (Abatecola, 2014). Er wordt in dit veld veel gedebatteerd over of evolutie van organisaties verklaard kan worden door ofwel de invloed
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van de omgeving ofwel de vrije keuze van de organisatie. Onderzoek beweegt zich
sinds de eeuwwisseling richting het combineren van beide benaderingen, genoemd
co-evolutie. Co-evolutie bestudeert tegelijkertijd de invloed van de omgeving als de
vrije keuze van de organisatie zowel vanuit het perspectief van het land, de sector
als de organisatie: “coevolution has been generally perceived as the joint and dynamic outcome of
strategic intentionality, environmental and institutional effects” (e.g. Cafferata, 2009; Child et
al., 2013; Lewin & Volberda, 2005; Murmann, 2003; Volberda & Lewin, 2003 geciteerd in: Abatecola, 2014). Co-evolutie wordt geconceptualiseerd als het gezamenlijk
resultaat van strategische bedoelingen en invloed van omgeving en instituties.
Co-evolutie bestaat als gedurende langere tijd veranderingen in de omgeving en
organisatieverandering als samenspel elkaar voeden en organisatie en omgeving
samen evolueren. Door verandering in de omgeving worden andere managementlogica in de organisatie gebracht (macro evolutie; institutionele theorie). Deze managementlogica leiden uiteindelijk tot nieuwe organisatievormen doordat veranderingen
in de omgeving en strategische keuzes leiden tot een ander organisatieontwerp
(micro evolutie; strategic choice theory) Dijksterhuis, Van den Bosch & Volberda (1999)
en Djelic & Ainamo (1999). Die evolutie in organisatievormen die succesvol zijn
gebleken kunnen op hun beurt de omgeving beïnvloeden als andere organisaties
vergelijkbare organisatievormen gaan ontwikkelen of dezelfde vorm gaan kopiëren
(meso evolutie; ecologische theorie). Dijksterhuis et al. (1999) beschrijven dit met
het volgende voorbeeld:
“New management practices within GE, for example, that were based upon a changed managerial schema drove the organization’s revitalization process, resulting in a new organization form.
The new schema was apparent in concepts, such as the Boundaryless Organization (…), that
were communicated in an understandable manner through the use of metaphors and analogies,
and reiterated repeatedly. GE’s perspective has had great influence on competitors’ behavior
as it changed industry recipes. Variation in shared managerial schemas thus resulted in the
emergence of a new organization form that changed the business landscape as other firms copied
GE’s management practices. The example shows that coevolutionary processes between a firm
and its environment (macrocoevolution) and within a firm (microcoevolution) are inextricably
bound up with each other” (577).
Co-evolutie ontstaat niet vanzelf. Volgens Dijksterhuis et al. (1999) is ongenoegen
over de prestaties van de organisatie meestal de aanleiding voor evolutie. Bij corporaties werd in 2004 (WRR, 2004) het ongenoegen over de publieke prestaties van
corporaties manifest. Dat ongenoegen komt tot publieke bewustwording en met
managementmodellen die op dat moment ‘in de mode zijn’ worden er oplossingen
voor bedacht. Dat wordt de nieuwe management logica die zich vervolgens vertaalt
door wijzigingen in de interne organisatie in nieuwe organisatievormen. Vanuit de
institutionele theorie is er een verklaring voor onvrede over de prestaties van een
organisatie, namelijk het ontbreken van institutionele fit (Lewin & Volberda, 1999).
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Door de organisatievorm aan te passen aan de omgeving worden organisaties weer
congruent met die omgeving en als legitiem ervaren. Door dit proces van aanpassing
gaan organisaties op elkaar lijken. Immers: succesvolle aanpassingen worden gekopieerd en als legitiem gezien, net zoals in de ecologische theorie.
Uit empirisch onderzoek van Djelic & Ainamo (1999) blijkt dat in de Franse
mode-industrie als gevolg van veranderingen in de omgeving organisaties weliswaar
dezelfde organisatievorm gingen toepassen, maar wel op een verschillende manier:
“historical legacies, we have shown, and the peculiarities of national institutional context have to
a significant extent shaped these trajectories” (Djelic & Ainamo, 1999:634). Dit betekent
dat dezelfde organisatievorm er verschillend uit kan zien. Dijksterhuis et al. (1999)
introduceren het concept ‘contextuele variatie’ om daarmee verschillen tussen organisaties te verklaren. De combinatie van ontwikkelingen in de sector of het land en
organisatiespecifieke omstandigheden verklaren de verschillen in co-evolutie tussen
organisaties (Dijksterhuis et al., 1999).
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar co-evolutie in sectoren met weinig concurrentie, veel institutionalisering en padafhankelijkheid waardoor de organisaties in
grote mate hun geschiedenis met zich meedragen. Rodrigues & Child (2003) tonen
aan dat in dergelijke organisaties de co-evolutie benadering ook van toepassing is. Zij
gebruiken daarvoor het model in figuur 3.
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Figuur 3: co-evolutie model (Rodrigues & Child, 2003:2139)
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Het model in figuur 3 laat zien hoe organisatievorm (rechter kolom, onder de streep)
en prestaties (linker kolom) samenhangen met ontwikkelingen en dynamiek in het
land (macro) en de sector (meso). De institutionele orde – rechtsboven in het model
– bepaalt samen met exogene factoren de specifieke regels in een sector (institutionele theorie). De businessmodellen reflecteren de doelen en het beleid in de sector
en worden typerend voor een sector als er druk is vanuit ecologisch perspectief
(density-dependence). De normen en het beleid in de sector weerspiegelen de dynamiek in de sector en leiden tot een bepaald prestatieprofiel. Dit profiel reflecteert
de beleidsprioriteiten van verschillende groepen in de samenleving. Hier heeft de
dynamiek in de sector (meso niveau) invloed op de dynamiek op macroniveau. De
prestaties van de sector beïnvloeden ook de economie. Verandering van politieke
macht, ideologie en beleid leiden bij onvoldoende (niet gelegitimeerde) prestaties tot
nieuwe waarden, normen en regels.
Er is een aantal kritische punten waarop de evolutie van de omgeving (land en
sector) een interactie voert met de evolutie van individuele organisaties, corporaties
in dit geval. In het model worden die aangegeven door de pijlen met twee punten.
De interactie is tweezijdig, daarom ook co-evolutie (Rodrigues & Child, 2003:2141):
-

-

-

De manier waarop de sector is georganiseerd (sector business model) en de beleidsregels beïnvloeden de identiteit en organisatievorm van corporaties door institutionele druk en density-dependence (Powell & DiMaggio, 1991). Organisaties die als
voorbeeld worden beschouwd beïnvloeden op hun beurt ook het dominerende
businessmodel van de sector.
Organisaties hebben binnen die regels de vrijheid om zelf hun strategie te
bepalen en het organisatieontwerp. Dominante ontwerpen en strategieën beïnvloeden op micro en meso niveau elkaar hier (kopieergedrag).
De verspreiding van nieuwe ideeën komt in interactie tussen organisatie en
sector tot stand. De dynamiek in de sector heeft rechtstreeks invloed op de
organisaties, organisaties beïnvloeden op hun beurt ook andere organisaties en
daardoor ook de sector.
Zowel organisaties die door eigen doelen en ambities hoge prestaties neer (willen)
zetten verhogen de gemiddelde prestaties in de sector. Als de totale sectorprestaties en best practices vormen drijvende krachten achter prestatieverbetering.

De organisatieontwikkeling op micro niveau wordt dus deels gestimuleerd door
veranderingen in de omgeving en deels door interne ontwikkelingen waaronder
mentale modellen en strategische doelen van bestuurders en managers. Het in
samenhang ontwikkelen van organisatievorm, doelen en capaciteiten heeft uiteindelijk effect op de prestaties van de organisatie (Rodrigues & Child, 2003:2141).
In de Nederlandse corporatiesector past de co-evolutie benadering goed. Er is
net zoals in de studie van Rodrigues & Child (2003) sprake van een hoge mate
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van institutionalisering. Corporaties, hun brancheorganisatie, gemeenten, politiek,
beleidsmakers van de rijksoverheid en diverse interne en externe toezichthouders
zijn partijen met veel invloed in dit geïnstitutionaliseerde veld. Er is ook sprake van
weinig concurrentie bij corporaties.
Abatecola (2014) analyseert dertien onderzoeken die co-evolutie gebruiken. Deze
studies zijn allemaal longitudinaal kwalitatieve studies in competitieve omgevingen,
met uitzondering van Rodrigues & Child (2003). Abatecola (2014) concludeert
dat co-evolutie een zeer krachtig instrument is in de handen van onderzoekers en
professionals om de relatie tussen organisaties en de omgeving te verklaren.
Dit onderzoek draagt bij aan onderzoek naar co-evolutie in niet-competitieve organisaties: maatschappelijke ondernemingen. Bijvoorbeeld door gelijktijdig te kijken
naar het primaat van invloed van de omgeving en instituties op organisatie-evolutie
en omgekeerd de invloed van strategische keuzes die door de organisatie worden
gemaakt. Juist de combinatie van deze benaderingen wordt verondersteld evolutionaire verschijnselen te kunnen verklaren (Abatecola, 2014).
Synthese

Dit onderzoek naar de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties start vanuit de empirie. Een organisatievorm is immers een empirisch en
breed verschijnsel, dat in de organisatiewetenschappen een centraal thema vormt.
Diverse organisatietheorieën bieden inzichten in processen van het ontstaan en
veranderen van organisatievormen en in verklarende concepten. In dit onderzoek
worden drie theorieën als vertrekpunt genomen. In deze paragraaf vat ik de belangrijkste elementen van dit theoretisch kader samen.
Er is weinig coherentie en een grote variëteit aan conceptuele benaderingen als het
gaat om organisatievormen (Romanelli, 1991; Fiol & Romanelli, 2011). Ik gebruik
daarom een brede definitie van organisatievorm: een groep kenmerken die de organisatie tot een aparte entiteit maken maar tegelijkertijd ook de organisatie lid maakt
van een groep gelijkende organisaties (Romanelli, 1991).
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van evolutie in organisatievorm gebruik
ik twee meetmomenten in de vergelijkende casestudie en het model van Aldrich
& Ruef (2006). Zij zien een evolutie als kwalitatieve breuk met bestaande routines
en competenties. Er is sprake van evolutie van een organisatievorm als er dergelijke kwalitatieve breuken zijn ontstaan op drie dimensies: doelen, grenzen en
activiteitenpatroon/cultuur.
Ontstaan en verandering van organisatievormen kan vanuit verschillende organisatietheorieën worden bekeken. Ik koos voor de institutionele theorie, ecologische
theorie en co-evolutie theorie. In tabel 2 vat ik de belangrijkste inzichten samen.
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Verklarende concepten
voor verandering in
organisatievorm

Institutionele theorie

Ecologische theorie

Co-evolutie theorie

Verandering in logica of
samenvoegen van
meerdere logica's leidt
tot verandering in
organisatievorm

Hoge dichtheid van een
bepaalde praktijk leidt
tot een gelegitimeerde
organisatievorm als er
gedeelde opvattingen
zijn over de interne
organisatie.
Kerneigenschappen
kunnen minder
gemakkelijk veranderd
worden dan perifere
eigenschappen.

Macro evolutie door:
veranderende logica
Meso evolutie door:
verspreiding van
nieuwe praktijken
Micro evolutie:
strategische keuzes
binnen de organisatie

Proces waarin
organisatievormen
veranderen

Reactie op institutionele
druk: coercive, mimetic,
normative

Reactie op
veranderingen in
omgeving: variatie,
selectie, behoud

Longitudinaal
samenspel van
veranderingen in omgeving, instituties en
organisatieverandering

Centrale aanname

Primaat bij invloed
vanuit omgeving en
instituties op
organisatievorm, ook
invloed van o.a.
institutionele
entrepreneurs mogelijk

Primaat bij invloed
vanuit omgeving op
organisatievorm,
capaciteiten van
managers bepalen in
hoeverre de organisatie
zich kan aanpassen

Organisatievorm is
vrije keuze van
bestuurders en
managers én wordt
door invloed vanuit de
omgeving en instituties
bepaald

Tabel 2: samenvatting theoretische inzichten

Tabel 2 laat zien dat op conceptueel vlak de institutionele theorie en ecologische
theorie relevante inzichten bieden die kunnen verklaren waarom organisatievormen
veranderen. Co-evolutie theorie heeft daarvoor geen eigen verklarende concepten
en maakt gebruik van de verklarende concepten van andere theorieën (waaronder
institutionele en ecologische theorie). Co-evolutie theorie biedt wel een rijk inzicht
in het proces waarin organisatievormen veranderen. Deze theorie volgt een dynamisch en meervoudig perspectief dat zowel in de institutionele als ecologische
theorie een welkome aanvulling vormt, aldus Greenwood et al. (2014), Abatecola
(2014) en Bogaert et al. (2014). Zowel ecologische als institutionele theorie volgen
de aanname dat de omgeving of institutie – in grote mate maar niet uitsluitend – de
organisatievorm determineert, waardoor inzichten in het proces van veranderen van
organisatievormen minder rijke inzichten verschaffen dan bij co-evolutie. De verandering in organisatievorm bij corporaties hangt nauw samen met politieke keuzes en
maatschappelijke omstandigheden. Ook hier is de co-evolutie theorie meervoudig:
zowel de omgeving determineert de organisatievorm als ook de strategische intenties van de organisatie zelf. Kort samengevat biedt de institutionele theorie en ecologische theorie een goed conceptueel inzicht in verandering van organisatievormen
en co-evolutie theorie een goed procesmatig inzicht.
Het is niet mijn ambitie om – als beginnend wetenschapper – de coherentie tussen
verschillende theorieën te bevorderen als het gaat om het concept organisatievorm.
Zoals Romanelli (1991) en Fiol & Romanelli (2011) aangeven zijn daarvoor de
verschillen te groot. Wel wil ik vanuit een empirisch perspectief de inzichten uit
verschillende theorieën aan elkaar verbinden. Ik voel me daar in het gezelschap van
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McKendrick & Carroll (2001): “although these theoretical frames are not entirely specified, we
do think they reflect theory about [organizational] forms. Rather than sharpen them in advance
and present our efforts here as definitive tests, we took them as guides or frames to the study“
(McKendrik & Carroll, 2001:665). In de discussie in paragraaf 7.2 kijk ik terug op
de waarde van het theoretisch kader voor dit onderzoek. Waar mogelijk geef ik aan
op welke manier dit onderzoek bijdraagt aan de literatuur. Het onderzoek past in
ieder geval bij de recente aandacht voor een dynamisch en meervoudig perspectief
op organisatievormen (Lewin & Volberda, 1999; Greenwood et al., 2014; Abatecola,
2014; Bogaert et al., 2014) en bij de vraag om meer (empirisch) onderzoek naar het
ontstaan van organisatievormen (Tracey et al., 2011).
2.2 Maatschappelijke ondernemingen
Mijn onderzoek, net zoals een maatschappelijke onderneming zelf, heeft een context
en geschiedenis. Die beschrijf ik in deze paragraaf. Ik behandel relevante literatuur
en ook aanverwante begrippen die gebruik maken van dezelfde woordcombinatie
maar in een andere context dan die ik heb onderzocht. De beschrijving van het
centrale begrip maatschappelijke onderneming dient om het kader te schetsen en is
daardoor kort. Voor een uitgebreide beschrijving van een maatschappelijke onderneming verwijs ik naar paragraaf 3.3 waar ik het debat en de beelden over maatschappelijke ondernemingen in detail bespreek.
Een eerste duiding van een maatschappelijke onderneming

Het Centrum voor Bestuur van Maatschappelijke Ondernemingen (CBMO, Tias
Business School) beschrijft een maatschappelijke onderneming als volgt en ondersteunt deze definitie met figuur 4:
“Binnen de non-profit sector manifesteert zich een bijzondere categorie organisaties, de zogenoemde maatschappelijke onderneming. Kenmerk van maatschappelijke ondernemingen is dat zulke organisaties functioneren in het spanningsveld tussen de overheid, de markt en de burger (zie figuur 4). Daarbij valt
concreet te denken aan organisaties als bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten, hogescholen, ROC’s, woningcorporaties, musea, kunstinstellingen, waterbedrijven en vormen van “openbaar” vervoer. De maatschappelijke ondernemingen zijn door hun specifieke eigenschappen veelomvattend,
complex en dynamisch. Ze opereren in een pluriforme omgeving waarin ze op
verantwoorde wijze bepaalde publieke waarden effectief en efficiënt moeten
realiseren. (...) In deze organisaties vindt (...) in een hoog tempo schaalvergroting
en professionalisering van bestuur en management plaats. Daarmee ontstaat de
behoefte aan eigen vormen van strategieontwikkeling, innovatie, en governance
alsmede aan specifieke vormen van ondernemer- en leiderschap” (Tias, 2010).
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staat

ZBO

non-profit
sector
PPP

maatschappelijke
ondernemingen
marktorganisaties

markt

vrijwilligers
org.

maatschappij

Figuur 4: Positionering maatschappelijke onderneming (Bron: Mouwen, 2011:39)

Sinds de jaren negentig is de term maatschappelijke onderneming in opkomst. Een
van de eersten die in Nederland de term veelvuldig gebruikte was Steven de Waal
(De Waal, 2001).
“De idee van een maatschappelijke onderneming ontstond in de jaren tachtig als
reactie op New Public Management waardoor overheidsdiensten groter werden. Er
was in de jaren tachtig sprake van bezuinigingen bij de overheid en van een politieke discussie over privatisering. Een maatschappelijke onderneming gaat over:
een meer ondernemende opstelling van private non-profit organisaties zoals in
de zorg, onderwijs, publieke omroep en volkshuisvesting. Meer innovatief, soms
meer commercieel maar met behoud van een sterk maatschappelijke focus”
(Public Space, 2011).
Er is nog niet veel empirisch wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke
ondernemingen gedaan (Karré, 2011). Een algemeen geaccepteerde definitie van
maatschappelijke ondernemingen is er (nog) niet (Gruis, 2009). Ik gebruik in dit
boek een definitie die ik heb afgeleid van het werk van de TU Delft. Deze definitie
is breed en vanwege de volkshuisvestingsachtergrond van de onderzoekers van TU
Delft onder andere gebaseerd op de corporatiesector.
Een maatschappelijke onderneming is een organisatie die maatschappelijk
belangrijke diensten verleent in een institutionele ruimte die zich bevindt tussen
marktorganisaties, overheidsorganisaties en initiatieven vanuit de samenleving.
De missie van deze ondernemingen richt zich op ‘niches’ waarin de andere
genoemde instituties niet actief zijn (cf. Gruis, 2009).
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Een maatschappelijke onderneming; vergelijking met andere organisaties

Hiervoor beschreef ik een maatschappelijke onderneming als nieuw en in opkomst.
Een vergelijking op fundamenteel niveau met andere organisaties maakt duidelijk
waarin en waarom maatschappelijke ondernemingen verschillen. Het volgende overzicht met fundamentele karakteristieken (tabel 3) werd samengesteld op basis van:
Mouwen (2011b), De Waal (2000), Van Dijk, Klep, Van der Maden, Duit & Van
Boekel (2002), Ridley-Duff (2008) en Doherty, Haugh & Lyon (2014).
Marktorganisatie of
winstgerichte
onderneming

Maatschappelijke
onderneming

Overheidsorganisatie

Institutionele
ordening

Economisch instituut,
winstoogmerk

Maatschappelijk instituut,
winsten maatschappelijk
bestemmen (more-thanprofit, social rational
business)

Overheidsinstituut, geen
winstoogmerk

Rechtsvorm

Private rechtsvorm, met
aandeelhouders als
eigenaar

Private rechtsvorm, met
leden of maatschappij als
eigenaar

Publieke rechtsvorm, met
staat als eigenaar

Centraal doel

In beginsel duurzame
beoefening van
ondernemerschap in
marktomgeving

In beginsel duurzame
beoefening van
ondernemerschap in
maatschappelijke domein

In beginsel duurzame
uitoefening van publieke
taken in het
overheidsdomein

Gericht op scheppen van
welvaart

Gericht op realiseren van
maatschappelijke doelen

Gericht op het realiseren
van politiek gedefinieerde
doelen

Financiering

Marktfinanciering

Markt- en
overheidsfinanciering

Overheidsfinanciering

Allocatie van
middelen

Vrije keuze ten aanzien van
de allocatie van
productiemiddelen en de
verdeling van het behaalde
resultaat, geen territoriale
begrenzing

Binnen door de overheid
vastgestelde
randvoorwaarden vrije
keuze ten aanzien van de
allocatie van
productiemiddelen, de inzet
van de door de overheid
toegekende middelen en de
verdeling van het behaalde
resultaat, beperkte
territoriale begrenzing

Democratisch
gecontroleerde rechten ten
aanzien van de inzet van
middelen ter uitvoering van
overheidstaken en de
financiering daarvan uit
belastingopbrengsten,
territoriale begrenzing

Tabel 3: vergelijking van fundamentele karakteristieken van een maatschappelijke onderneming

Uit de tabel blijkt dat een maatschappelijke onderneming trekken vertoont van zowel
marktorganisaties (private rechtsvorm) als overheidsorganisaties (randvoorwaarden
en middelen vanuit overheid) en daarnaast ook onderscheidende eigenschappen
heeft zoals de focus op het realiseren van maatschappelijke doelen. Mouwen (2011b),
Doherty et al., (2014), De Waal (2000), Van Dijk, Klep, Van der Maden, Duit & Van
Boekel (2002) en Ridley-Duff (2008) stellen in hun analyses vast dat een maatschappelijke onderneming duidelijk een apart type organisatie is. Maatschappelijke ondernemingen wijken zowel in grondslag als in praktisch functioneren fundamenteel af
van winstgerichte ondernemingen en overheidsorganisaties, zoals ook valt te lezen
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in tabel 3. Zij realiseren namens, of gefinancierd door de overheid, een aantal maatschappelijke doelen en tegelijkertijd in het verlengde daarvan ontwikkelen ze zelf
ook marktactiviteiten. Zij typeren zich als een maatschappelijk instituut waarin op
sociaal rationele wijze wordt gestreefd naar realisatie van winsten en maatschappelijke doelen.
Het onderscheid tussen maatschappelijke ondernemingen en andere organisaties
of organisatievormen kan ook op theoretische gronden worden gemaakt. Doherty,
Laugh en Lyon (2014) stellen bijvoorbeeld in hun literatuuronderzoek vast dat
maatschappelijke ondernemingen (social enterprises) niet naadloos in de conventionele categorieën van private, publieke of non-profit organisaties passen omdat ze
zowel financiële stabiliteit als maatschappelijke doelen nastreven: “social enterprises are
a prime example of a hybrid organizational form (Pache & Santos, 2012) in that, by spanning
the boundaries of the private, public and non-profit sectors, they bridge institutional fields (Tracey
et al., 2011) and face conflicting institutional logics (Pache & Santos, 2012)” (Doherty et al.,
2014:2). Om als een onderscheidende organisatievorm gezien te kunnen worden
moeten maatschappelijke ondernemingen eigenschappen bevatten die hen typeren
als een specifieke categorie organisaties (Romanelli, 1991). De eigenschappen in de
middelste kolom van tabel 3 geven hiervoor het onderscheid aan tussen maatschappelijke ondernemingen en markt- of overheidorganisaties en soms overeenkomsten.
Dit onderzoek gaat een stap verder dan de fundamentele karakteristieken en behandelt de concrete vorm en daarmee verbonden empirische eigenschappen van een
maatschappelijke onderneming bij corporaties.
Een maatschappelijke onderneming; hybride organisatie en social enterprise

In de (internationale) wetenschappelijke literatuur worden maatschappelijke ondernemingen hybride organisaties en social enterprises genoemd (o.a. Doherty et al., 2014;
Elsinga & Van der Schaar, 2014). Social enterprises worden als schoolvoorbeeld van
een hybride organisatie gezien (Battilana & Lee, 2014; Doherty et al., 2014). Ik geef
hieronder een overzicht van de stand van het onderzoek in dit veld.
Per definitie is een hybride het resultaat van twee verschillende soorten (OED, 2010
geciteerd in Doherty et al., 2014:2). Hybride organisaties kunnen worden gedefinieerd als: “heterogeneous arrangements, characterized by mixtures of pure and incongruous origins,
(ideal)types, cultures, coordination mechanisms, rationalities or action logics” (Brandsen, Van der
Donk & Putters, 2005, geciteerd in: Brandsen & Karré, 2011:828). In management
en organisatie literatuur wordt de term hybride vaak gebruikt om aan te geven dat
een organisatie meerdere (pure) organisatievormen vermengt of samenvoegt waardoor de organisatie afwijkt van reeds gelegitimeerde organisatievormen (Battilana
& Lee, 2014). Er wordt onderscheid gemaakt tussen hybriditeit als statisch en dynamisch verschijnsel. Waarbij wordt betoogd dat alleen bij een statische opvatting
sprake is van hybriditeit, anders is er sprake van een transitie (Battilana & Lee, 2014).
Tegelijkertijd wordt opgeroepen tot meer aandacht voor hybride organisaties als
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verschillende en mogelijk verschuivende posities in een continuüm waarin verschillende (pure) organisatievormen in meer of mindere mate vermengd kunnen worden
tot een hybride organisatie (Mullins, Czischke & Van Bortel, 2012; Doherty et al.,
2014). Er is bewezen dat gedurende langere tijd verschillende logica’s naast elkaar
kunnen bestaan, waarbij logica’s in belang kunnen af- en toenemen en zo nieuwe
veranderingen stimuleren waarbij stabiliteit als een soort van wapenstilstand vaak
van tijdelijke aard is (Van Gestel & Hillebrand, 2011). Een ander onderscheid in
opvattingen over hybriditeit kan worden gemaakt in organisaties die bij oprichting
hybride zijn (enacted), zoals de bedrijven die onlangs zijn ontstaan om de wereld
te verbeteren en zich ook social enterprise noemen omdat het commerciële organisaties zijn die ideële doelen nastreven (Verloop & Hillen, 2013). Organisaties die
door veranderingen hybride zijn geworden (organic), zoals publieke dienstverleners
na de introductie van marktwerking. En tot slot organisaties die zichzelf als hybride
typeren (relabeling) om daarmee legitiem te worden ervaren (Billis, 2010; Teasdale et
al., 2013, geciteerd in: Doherty et al., 2014).
In onderzoek naar hybride organisaties wordt voornamelijk gebruik gemaakt van
inzichten uit institutionele theorie en in het bijzonder van institutionele logica
(Battilana & Lee, 2014; Mullins et al., 2012; Dacin, Dacin & Tracey, 2011; Battilana
& Dorado, 2010; Townsend & Hart, 2008, Doherty et al., 2014 en Pache & Santos,
2013). Aan hybride organisaties worden nadelen toegekend op het gebied van spanningen tussen het verenigen van meerdere logica’s in één organisatie. Deze spanningen kunnen leiden tot conflicten tussen meerdere ‘kampen’ in de organisatie
(Pache & Santos, 2013). Hybride organisaties hebben ook een voordeel: “they have
access to a much broader repertoire of institutionalized templates that they can combine in unique
ways. This places them at an advantage if they are able to craft a configuration of elements that
fits well with the demands of their environment and helps them leverage a wider range of support”
(Pache & Santos, 2013:994). Hybride organisaties hebben – meer dan andere organisaties – keuzemogelijkheden welke van de vereisten uit de verschillende logica’s zij in
hun organisatie aandacht geven. Of zoals Townsend & Hart (2008) het beschrijven:
“our model suggests that isomorphic pressures may not always be determinate particularly where an
entrepreneur perceives conflicting norms (....) in such cases, rather than constraining entrepreneurial
choice institutional ambiguity appears to increase the relative importance of entrepreneurial decision
making” (Townsend & Hart, 2008:695). Dit komt overeen met het theoretisch kader
uit paragraaf 2.1 waarin ik beschrijf dat de omgeving van invloed is op de organisatievorm en organisaties daarin ook eigen keuzes kunnen maken.
Hybride organisaties komen in diverse sectoren voor zoals biotechnologie waarin de
logica van wetenschap en markt worden gecombineerd en in academische ziekenhuizen waar de logica van gezondheidszorg met academische logica wordt gecombineerd (Pache & Santos, 2013). Typische hybride organisaties zijn social enterprises:
zij streven sociale en financiële doelen na en combineren daardoor eigenschappen
die geassocieerd worden met private, publieke en non-profit organisaties (Doherty
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et al., 2014). Een van de meest gebruikte definities van social enterprises komt uit
het John Hopkins project voor internationaal vergelijkend onderzoek naar de
non-profitsector:
“social enterprises are not-for-profit private organizations providing goods or services directly
related to their explicit aim to benefit the community. They rely on a collective dynamics involving various types of stakeholders in their governing bodies, they place a high value on their
autonomy and they bear economic risks linked to their activity” (Defourny & Nyssens,
2008: 202).
De groeiende populariteit van social enterprises in wetenschappelijke literatuur blijkt
uit het recente literatuuronderzoek van Battilana & Lee (2014). Zij signaleren dat er
vanuit verschillende disciplines, met verschillende vragen en vanuit een diversiteit aan
definities naar social enterprises wordt gekeken: “social enterprise has (...) developed within
academia as an ‘umbrella’ construct with wide scope and ambigous boundaries” (Battilana & Lee,
2014:406). Er bestaan veel verschillende definities van social enterprises. De verschillen
worden voor een deel verklaard door nationale en continentale verschillen (Battilana
& Lee, 2014; Verloop & Hillen, 2013; Doherty et al., 2014; Mullins et al., 2012;
Townsend & Hart, 2008). Zo staat in Amerika de marktbenadering centraal waarin
organisaties bezuinigingen op budgetten opvingen met meer marktgerichte activiteiten. In Europa overheerst de coöperatieve traditie van collectieve sociale actie,
vaak door wetgeving ondersteund. Hier creëerde de opkomst van marktwerking in
publieke dienstverlening kansen voor bestaande en nieuwe organisaties. Op nationaal niveau zijn er verschillen in de manier waarop en mate waarin overheden social
enterprises faciliteren en stimuleren (Doherty et al., 2014; Mullins et al., 2012; Battilana
& Lee, 2014). Bijvoorbeeld in de vorm van wetgeving en fiscale faciliteiten.
De eerste onderzoeken naar social enterprises richtten zich vooral op het definiëren
van de onderscheidende kenmerken en het verklaren van het ontstaan van deze
organisaties. Meer recent onderzoek richt zich op het management en de prestaties (Doherty et al., 2014). Onderzoek naar social enterprises laat zich in grote mate
informeren door onderzoek naar corporate social responsibility (CSR) en naar non-profit
organisaties (Battilana & Lee, 2014). In deze velden kunnen dus verwante of vergelijkbare concepten voorkomen. Er is ook literatuur die benadrukt dat social enterprises
eigen conceptuele kaders nodig hebben (Ridley-Duff, 2008). Recent literatuuronderzoek toont dat de hybride organisatie van social enterprises kan worden uitgedrukt in
vijf dimensies waarop de mate van integratie van de meerdere logica’s kan worden
bepaald: relaties tussen organisaties, cultuur, organisatieontwerp, profiel van medewerkers en de activiteiten die de organisatie ontplooit (Battilana & Lee, 2014). Ander
recent onderzoek identificeert de implicaties van hybride organisaties bij social enterprises aan de hand van drie kenmerken waarmee zij zich onderscheiden van andere
organisaties: missie, verkrijgen van financiële middelen en verkrijgen van human
resources (Doherty et al., 2014). Recent internationaal onderzoek naar corporaties
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classificeert social enterprises aan de hand van: formele institutionele kenmerken, missie
en drijfveren en de aard en breedte van de activiteiten van de organisatie (Czischke,
Gruis & Mullins, 2012). Ik zie in deze recente onderzoeken grote overeenkomsten
met het werk van Aldrich & Ruef (2006). De organisatievormdimensies doelen,
organisatiegrenzen en activiteitenpatroon/cultuur komen grotendeels overeen met
de beschreven dimensies, classificatievariabelen en kenmerken van social enterprises.
Een nog weinig onderzochte vraag blijft op welke manier social enterprises met de
spanningen omgaan die volgen uit het vermengen of verenigen van meervoudige
logica’s (Battilana & Lee, 2014; Mullins et al., 2012).
Corporaties zijn hybride organisaties omdat er verschillende waardenoriëntaties in
worden verenigd (Elsinga & Van der Schaar, 2014). Er is ondanks beleidsmatige
aandacht voor hybride organisaties en social enterprises en praktische toepassing ervan
in corporaties nog niet veel onderzoek gedaan naar hybride organisaties in de sector
sociale volkshuisvesting (Mullins et al., 2012). Terwijl corporaties goede voorbeelden
zijn van hybride organisaties. Corporaties zijn namelijk niet alleen hybride als het gaat
om hun organisaties die vormen van markt- en overheidsorganisatie vermengen,
maar ook hybride in financiering (staat en markt), governance structuur (mix van
diverse stakeholders) en producten en diensten (huisvesting en sociale buurtondersteuning) (Mullins et al., 2012; Brandsen et al., 2006).
Samengevat is de internationale wetenschappelijke literatuur over social enterprises en
hybride organisaties informatief voor dit onderzoek omdat:
-

-

het concept hybride organisatie van toepassing blijkt te zijn op social enterprises,
maatschappelijke ondernemingen en Nederlandse corporaties;
het concept hybride organisatie in belangrijke mate is gebaseerd op meervoudige institutionele logica, een belangrijk onderdeel van het theoretisch kader (zie
paragraaf 2.1) van dit onderzoek;
hybdride organisaties zelf keuzes kunnen maken in welke vereisten van welke
logica ze overnemen. Zij hebben hierin – omdat het om meerdere logica’s gaat
– meer te kiezen dan andere organisaties. Daarnaast wordt een deel van die
over te nemen vereisten door de omgeving bepaald (bijvoorbeeld door een
governancecode);
het recente werk over dimensies, classificatievariabelen en kenmerken van social
enterprises in grote mate aansluit op de dimensies van Aldrich & Ruef (2006) die
ik in dit onderzoek gebruik;
er nationale en continentale verschillen zijn in beleid, definities en opvattingen
over social enterprises waardoor een internationale diepgaande vergelijking voor
het doel van dit onderzoek minder zinvol is.
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Dit onderzoek naar de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties draagt bij aan de literatuur over hybride organisaties en social enterprises
omdat er behoefte is aan onderzoek vanuit een breed perspectief:
“A focus on hybrid organizing as a class of organizational features present across fields
relaxes these categories, inviting scholars to consider hybridity and social enterprise as a more
general phenomenon. This analytical approach mirrors developments in the world of practice.
Practitioners have begun to build institutional structures that specifically fund, govern, and regulate social enterprises as an organizational population that combines aspects of business and
charity” (Desa, 2012; Di Domenico, Haugh, & Tracey, 2010, geciteerd in: Battilana
& Lee, 2014).
Meer specifiek draagt dit onderzoek ook bij aan inzichten over hoe tegenstrijdige of
meervoudige logica’s worden gecombineerd in maatschappelijke ondernemingen:
“The hybrid form both creates tension and allows the space to cope with competing logics. (...)
there is a need to build on existing research distinguishing social enterprises as an organizational form, and (...) how social enterprise organizations have found ways of balancing the
positive and negative effects of hybridity, such as mission drift and challenges to legitimacy”
(Doherty et al., 2014).
Een maatschappelijke onderneming; niet maatschappelijk verantwoord
ondernemen

Een andere aan maatschappelijke onderneming verwante term is maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO of Corporate Social Responsibility). MVO verschilt
echter van maatschappelijk ondernemen (De Waal, 2001). Bij MVO gaat het om het
toevoegen van een maatschappelijke en publieke verantwoordelijkheidslijn aan de tot
voorheen economische en winstgedreven bedrijfsstrategie (De Waal, 2001:87). Van
Dijk et al. (2002) vermelden dat het bij moderne ondernemingen gaat om waarde
te creëren. Dat is breder dan alleen winst maken. Moderne ondernemingen hebben
naast profit ook planet en people in het vaandel geschreven. Deze begrippen staan voor
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en houden dus een verbreding van de
ondernemingsdoelstellingen in. Planet gaat over de zorg voor milieu en natuur en
bij people gaat het om de niet koopkrachtige behoeften en het welzijn van mensen.
Zoals gewone ondernemingen hun taken verbreden met profit als vertrekpunt, gaat
het bij maatschappelijke ondernemingen om verbreding met people als vertrekpunt
(Van Dijk et al., 2002:1/2). Wanneer ik in dit boek spreek over maatschappelijke
ondernemingen bedoel ik (non-profit) organisaties die vertrekken vanuit people en
maatschappelijk relevante publieke diensten verlenen. Ik bedoel niet organisaties die
vertrekken vanuit profit en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben uitgebreid door bijvoorbeeld te werken aan het verkleinen van hun ‘ecologische footprint’
en duurzame materialen gebruiken.
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Natuurlijk kunnen maatschappelijke ondernemingen – zoals corporaties – ook maatschappelijk verantwoord ondernemen door bijvoorbeeld energiezuinige installaties
te plaatsen of elektrische bedrijfsauto’s te gebruiken.
De maatschappelijke context van een maatschappelijke onderneming

Tot de jaren tachtig waren maatschappelijke ondernemingen bijna allemaal overheidsgereguleerde of -gedomineerde organisaties. Midden jaren tachtig trok de overheid zich stap voor stap terug uit het middenveld. “In de zorg wordt deze ontwikkeling ‘marktwerking’ genoemd, in het onderwijs ‘autonomievergroting’ en in de
volkshuisvesting ‘brutering’ “(Minderman & Immers 2010:6). Veel van deze organisaties zijn vanuit particulier initiatief ontstaan, zijn daarna verstatelijkt en vervolgens
weer op afstand van de overheid gezet. Door een groot aantal stelselherzieningen
zijn ze de afgelopen twee decennia steeds verder komen te staan van zowel de overheid als de samenleving.
Dat wil niet zeggen dat de overdracht van bevoegdheden (van overheid naar middenveld) zonder problemen verlopen is. Sinds het verschijnen van het WRR-rapport
‘Bewijzen van goede dienstverlening’ (2004) – waarin de kwaliteit van de dienstverlening van woningbouwcorporaties, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, volkshuisvesting en arbeidsvoorziening kritisch tegen het licht wordt gehouden – neemt
het wantrouwen tegen maatschappelijke dienstverleners toe. “Schaalvergroting,
inrichting van intern toezicht en de ontwikkeling van governancecodes kenmerken
een beweging van versterking en professionalisering van bestuur en toezicht in het
maatschappelijk middenveld. Maar de recente problemen bij Rochdale, Woonbron,
SGBB, Ijsselmeerziekenhuizen, Philadelphia en Sint Servatius geven aan dat niet
alle maatschappelijke ondernemingen in staat zijn gebleken om de bevoegdheden
en verantwoordelijkheden op adequate wijze op te vangen” (Minderman & Immers,
2010: 6).
Door de grotere autonomie en marktwerking ontlenen maatschappelijke ondernemingen hun legitimiteit minder vanzelfsprekend aan een bepaald domein: private
gemeenschappen, de overheid of de markt. De strategische oriëntatie van veel organisaties is verschoven van de samenleving naar andere machtige partijen, zoals de
overheid en de verzekeraars (RMO, 2009). “De legitimiteit van deze maatschappelijke ondernemingen is daardoor onder druk komen te staan” (Meijs, Noorman &
Frissen, 2010:11).
De politieke aandacht voor maatschappelijke ondernemingen is groot in de kabinetten in het eerste decennium na de eeuwwisseling. Het regeerakkoord Balkenende
IV (2007) vermeldt: “de invoering van de maatschappelijke onderneming draagt bij
aan vernieuwing van publieke taken en diensten”, “woningcorporaties zijn een maatschappelijke onderneming” en de “rechtsvorm van een maatschappelijke onderneming wordt ingevoerd” (Ministerie van AZ, 2007: p.25 & 29). In juli 2009 wordt het
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wetsvoorstel voor de rechtsvorm voor het eerst behandeld in de Tweede Kamer. In
juni 2010 valt het kabinet en sindsdien maakt het begrip maatschappelijke onderneming nauwelijks nog deel uit van het algemene debat over publieke dienstverlening.
In januari 2013 wordt het wetsvoorstel voor de rechtsvorm maatschappelijke onderneming formeel ingetrokken (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 003, nr.7).
Maatschappelijke ondernemingen hebben vanaf hun ontstaan in een complex
krachtenveld verkeerd van religieuze, bestuurlijke, marktgeoriënteerde en bedrijfseconomische basisoriëntaties (Van Hout, 2007). Het samenvoegen of verenigen van
deze oriëntaties of logica’s leidt tot spanningen die zichtbaar worden als een maatschappelijke onderneming haar strategie bepaalt, besluiten neemt en samenwerkt
met andere organisaties. Omdat de invalshoeken en belangen van verschillende
stakeholders en de organisatie zelf onverwoestbaar, onverenigbaar en onontbeerlijk
zijn. Er is in maatschappelijke ondernemingen daarom sprake van een permanente
spanning, ambiguïteit en dynamiek (Martin, 2002).
2.3 Woningcorporaties
Woningcorporaties (woningbouwverenigingen of woonstichtingen) bouwen,
beheren en verhuren betaalbare woningen. Ook ondernemen zij activiteiten om de
leefbaarheid te verbeteren in de buurten waar hun woningen staan. De Rijksoverheid
stelt spelregels op voor corporaties en houdt toezicht. De rechten en plichten van
corporaties staan in het Besluit Beheer Sociale Huursector dat in 1993 in werking
trad en voor het laatst werd aangepast in 2005 (Rijksoverheid, 2014).
Feiten en cijfers

Eén op de drie huishoudens in Nederland woont in een woning van een corporatie (Aedes, 2014). Deze huurwoningen met een huur tot € 699,48 (prijspeil 2014),
de zogenoemde sociale huurwoningen, zijn vooral bedoeld voor mensen met een
inkomen tot € 34.678 (prijspeil 2014) (Rijksoverheid, 2014). Nederland heeft met
een aandeel sociale huurwoningen van 32 procent als geen ander land in Europa
zo’n omvangrijke sociale huursector. De sociale huursector in Vlaanderen bedraagt
ter vergelijking zeven procent (CECODHAS, 2012). De Nederlandse sociale huursector bouwt en verhuurt in vergelijking met andere Europese landen ook heel
breed: niet alleen voor de laagste inkomensgroepen maar ook voor de middeninkomens. Dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van andere Europese landen, waar
de sector zich over het algemeen meer specifiek op de laagste inkomensgroepen
richt (Conijn, 2005). Het feit dat de Nederlandse corporatiesector brede lagen van
de bevolking huisvest, leidt niet alleen tot een financieel gezonde positie maar heeft
tot nu toe ook voorkomen dat op sociale huurwoningen het stigma van de armoede
rust (Brandsen et al., 2006).
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Corporaties hebben in Nederland eind 20121 2,4 miljoen woningen. Deze woningen
vertegenwoordigen een (balans)waarde van € 120 miljard (CFV, 2013). De laatste
vijf jaren (2008-2012) bouwden de corporaties jaarlijks tussen de 25.000 en 30.000
nieuwe huurwoningen en gemiddeld 7.700 nieuwe koopwoningen per jaar. Dat is
60 procent van de totale nieuwbouwproductie aan woningen in Nederland. Vanaf
2012 is er voor corporaties een onderscheid gemaakt in de activiteiten die zij met
staatssteun mogen verrichten (zogenaamde Diensten van Algemeen en Economisch
Belang, DAEB) en de diensten waarvan is bepaald dat ze eigenlijk niet tot de
activiteiten van corporaties behoren, maar die zij zonder staatssteun wel mogen
ontplooien. Het aandeel niet-DAEB woningen is in 2012 gemiddeld 2,8 procent.
Het overgrote deel van de activiteiten van corporaties behoort dus tot hun kerntaak.
De huurprijs is gebaseerd op een puntensysteem. Dat systeem bepaalt de maximale huur die de corporatie mag vragen. In 2012 vroegen corporaties gemiddeld 68
procent van deze maximale huur, dat is in 2012 € 445 per maand (Rijksoverheid,
2013). De gemiddelde uitgaven van een corporatie per huurwoning zijn per maand
€ 61 voor personeel, € 55 voor de overige bedrijfslasten, € 112 voor onderhoud en
€ 122 voor rente en aflossing. Samen met overige inkomsten (rentebaten) en overige
uitgaven is het saldo van uitgaven minus inkomsten gemiddeld per woning € 12 per
maand. Van dit positief saldo bekostigt de corporatie haar activiteiten op het gebied
van het leefbaar houden van wijken en buurten en nieuwbouw. De gemiddelde
WOZ-waarde van een corporatiewoning is € 149.000 (Aedes, 2014) ten opzichte van
de gemiddelde WOZ-waarde van € 211.000 voor alle woningen in Nederland (CBS,
2014). Het verschil is relatief klein (29 procent) wat bijdraagt aan het voorkomen van
het reeds genoemde stigma.
In 2012 verkochten de corporaties 13.600 woningen aan particulieren (waarvan
5.500 nieuwe koopwoningen). Die verkopen zorgen voor doorstroming op de
woningmarkt. De verkochte woningen behoren vooral tot de lagere prijssegmenten
(CFV, 2013). De verkoopopbrengsten investeren corporaties vaak in nieuwbouw
van sociale huurwoningen.
Er waren eind 2012 381 corporaties, samen goed voor 28.000 FTE aan arbeidsplaatsen. Gemiddeld werken bij een corporatie 10,7 medewerkers per 1.000
woningen. Een derde van deze medewerkers heeft dagelijks contact met huurders.
De meeste corporaties (64 procent) hebben minder dan 5.000 woningen, maar
worden in de sector toch ‘kleine corporaties’ genoemd. Middelgrote corporaties
hebben 5.000 tot 10.000 woningen en beslaan negentien procent van alle corporaties. De overige corporaties zijn groot (vanaf 10.000 woningen) tot zeer groot (meer
dan 50.000 woningen).
1
Corporaties dienen jaarlijks voor 1 juli de jaarcijfers aan te leveren bij het Centraal Fonds
Volkshuisvesting. Deze standaardiseert de cijfers en stelt individuele- en sectorrapportages ter beschikking vanaf ongeveer november van het jaar volgend op het boekjaar. Op moment van het schrijven van
dit boek hebben de meest recente beschikbare gegevens betrekking op het boekjaar 2012.
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Een typisch organigram bevat afdelingen voor verhuren van woningen, bouwen van
woningen, onderhoud en financiën. Vaak worden er stafdiensten gevormd voor strategie & beleid en bedrijfsondersteuning. Bij sommige corporaties vallen meerdere
van deze taken samen in één afdeling.
Het toezicht op corporaties is op twee manieren vormgegeven: intern en extern
toezicht. Corporaties hebben interne toezichthouders die een onafhankelijke positie
hebben ten opzichte van het bestuur. In de praktijk is het interne toezicht vormgegeven in een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht (Heemskerk, 2013).
Deze raad controleert de directie en het bestuur (Aedes, 2014). De meeste corporaties hebben een zogenaamde tweelagen bestuursmodel. De taken van de directeur en
van het bestuur worden in deze vorm gecombineerd. De directeur is dan tegelijkertijd ook bestuurder: directeur-bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor de
strategieontwikkeling en de realisatie ervan. De directeur stuurt de werkorganisatie
(managers etc.) aan. De Raad van Commissarissen (hierna RvC) houdt toezicht op
het bestuur van de corporatie en de algemene gang van zaken (Aedes, 2014b). Bij
grote corporaties is soms sprake van een aparte Raad van Bestuur met daaronder een
directielaag. Ook deze vorm wordt tot de tweelagen structuur gerekend (Heemskerk,
2013).
Corporaties hebben feitelijk twee externe toezichthouders: de bevoegd minister
voor volkshuisvesting (anno 2014 de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De eerste richt
zich op het volkshuisvestelijk toezicht, het CFV is de financiële toezichthouder
namens de minister. In de corporatiesector zijn er nog twee organisaties die ook een
rol spelen in de beoordeling van de prestaties van corporaties, maar nadrukkelijk geen
toezichthouder zijn. Dit zijn het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze
beoordeelt de financiële gezondheid van de corporaties en zorgt ervoor dat zij tegen
gunstige rentetarieven kunnen lenen. En de Stichting Visitatie Woningcorporaties
Nederland. Deze stichting zorgt ervoor dat de visitaties van de maatschappelijke
prestaties van corporaties worden uitgevoerd (Aedes, 2014b).
Ik beschrijf nu chronologisch de geschiedenis van corporaties in Nederland van
het ontstaan tot en met 2014. Deze beschrijving richt ik vooral op wijzigingen
in de sector en de gevolgen die dat voor de corporaties en hun organisatie heeft.
Ik richt me dus in beperkte mate op de geschiedenis als het gaat om het bouwen
van woningen, stadsvernieuwing en inzet voor leefbaarheid. Ook laat ik het debat
over maatschappelijke ondernemingen grotendeels buiten beschouwing. Dat debat
beschrijf ik in paragraaf 3.3 en 4.3. Voor het leesgemak heb ik enkele tussenkopjes
geplaatst.
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Het ontstaan van corporaties

De eerste corporaties ontstonden uit een beschavingsoffensief in de eerste helft van
de negentiende eeuw. Industrialisatie en verstedelijking concentreerden de armoedeproblematiek en bedreigden de maatschappelijke stabiliteit en volksgezondheid.
De elite wilde de armen ‘verheffen’ tot volwaardige leden van de samenleving door
ze een kwalitatief goede woning te bieden. Vanaf 1840 ontstonden verenigingen
van burgers om de woon- en leefsituatie van arbeiders te verbeteren. Het werk werd
gedaan door vrijwilligers: een kleine kern bestuurde de vereniging en nam de administratieve taken op zich (Beekers, 2012).
Het beschavingsoffensief ging ook gepaard met een commercieel patroon. “De
verenigingsbestuurders stonden erop dat hun werk niet als liefdadigheid te boek
stond. De woningbouwverenigingen wilden arbeiders slechts een goede uitgangspositie geven zodat zij zich zouden kunnen emanciperen. Door hun gezonde bedrijfsvoering te benadrukken hoopten de verenigingen ook potentiële aandeelhouders
aan te trekken en financieel stabiele organisaties op te bouwen” (Beekers, 2012:300).
De Woningwet van 1901 markeerde het begin van de wisselwerking tussen overheid en woningbouwverenigingen: de overheid (via gemeenten) ging onder gunstige
voorwaarden leningen en voor woningbouw verstrekken aan de verenigingen (SEO,
2006). Ook gingen gemeenten woningen bouwen voor de sociale doelgroep. Er
ontstond (na 1901) een nieuwe sector (naast de gemeentelijke woningbouw) van
door het rijk toegelaten instellingen die zichzelf al snel als woningcorporaties
omschreven. Deze toegelaten instellingen konden onder voorwaarden financiële
steun ontvangen (AFW 2013). De toelating stelde eisen aan doel en activiteiten en
verankerde de vermogens- en winstbestemming (Elsinga & Van der Schaar, 2014).
Uit de toelating vloeide voort dat corporaties onderworpen zijn aan overheidstoezicht (Botter, 2010). “Vanwege die publieke taakstelling is er een ministeriële verantwoordelijkheid voor de invulling en uitoefening ervan, die voortdurend onderwerp
van (politiek) debat is, vanwege de spanning tussen autonomie en overheidssturing”
(Elsinga & Van der Schaar, 2014:10).
Binnen corporaties was een statelijke logica invloedrijk. Ruimte voor informele
inbreng via coöperatieve modellen was er nauwelijks meer. Er ontstond een non-profit
stelsel. De overheid stond niet toe dat met maatschappelijk geld gebouwde huizen
werden overgedragen aan particulieren (Beekers, 2012). Dus werd er besloten dat er
sprake moest zijn van winstbestemming voor verbetering van de volkshuisvesting.
Dit werd later in de toelatingseisen van de verenigingen vastgelegd. Dit kenmerk
werd de grondslag van de sociale huursector: revolving fund.2 Zo ontstond het corporatieregime dat op hoofdlijnen in al die jaren niet werd aangepast, ondanks talloze
2
Een revolving fund betekent dat financiële middelen telkens opnieuw ingezet kunnen worden
voor een bepaald doel. “Woningcorporaties moeten het eigen vermogen inzetten voor de taakuitoefening;
er rust een bestemmingsplicht op” (Bron: Hoekstra, Hoogduin & Van der Schaar, 2012:12).
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veranderingen in overheidssturing en in de positionering van corporaties tussen
markt en overheid (Van der Schaar, 2008).
Na de tweede wereldoorlog was er sprake van ernstige woningnood. De woningbouw werd door de overheid sterk gestimuleerd. Een groot deel van deze woningen
werd gebouwd door woningbouwverenigingen (weliswaar in een soort van opdracht
van de gemeente). In de wederopbouwperiode waren de gemeentelijke woningbedrijven daarbij ook van belang, maar na 1968 kregen de woningbouwverenigingen
bij nieuwbouw voorrang. De gemeentelijke woningbedrijven werden een vangnet
voor de minst bedeelden (AFW, 2013). De verenigingen vervulden ook een belangrijke taak bij het verdelen van de schaarse woningen, met speciale aandacht voor
mensen met lage inkomens (SEO, 2006).
Verzelfstandiging van corporaties

Vanaf de jaren 70 hervormde de regering de positie van de woningcorporaties in
het volkshuisvestingsbestel. “De regering verving het systeem van subsidies voor
huizenbouw, bedoeld om de woningproductie te stimuleren, door een systeem
van individuele huursubsidie, bedoeld om hulpbehoevende gezinnen bij te staan”
(Beekers, 2012:305). Bovendien werd het corporaties toegestaan om met financiële
steun van de Rijksoverheid ook in duurdere segmenten te bouwen (AFW, 2013).
In die periode werd, vooral in katholieke kring, gepleit voor een gelijkschakeling van
het commerciële en non-profit initiatief (gelijke monniken, gelijke kappen filosofie)
in zowel de subsidiering als huurprijsregulering door bijvoorbeeld Commissie De
Roos (zoals geciteerd in AFW, 2013). Er werd gepleit voor een meer zelfstandige rol
en bestuurlijke vrijheid bij corporaties. Deze koersverandering – onder leiding van
staatssecretaris Heerma – bracht de eerste verzelfstandiging van de corporaties (Van
der Schaar, 2008).
“De verstatelijking van corporaties vergrootte het professionaliseringspatroon. De
overheid stimuleerde een zo efficiënt mogelijke aanpak van het volkshuisvestingswerk en beheer van maatschappelijk vermogen. Centrale instellingen van corporaties,
waaronder de Nationale Woningraad (NWR), kregen staatssteun om het volkshuisvestingswerk op een hoger plan te brengen” (Beekers, 2012:304). De professionalisering vond vooral plaats door schaalvergroting. Corporaties zochten hun kracht
in een professionele en commerciële aanpak. Zij wilden een zelfstandige en sterke
marktpartij worden en hun achterban bedienen door een professionele organisatieopzet. “Schaalvergroting werd een sleutelwoord in het streven naar meer efficiëntie
en slagkracht” (Beekers, 2012:306). De professionalisering van het werkapparaat van
corporaties kwam op gang, door deze schaalvergroting en meer financiële armslag.
Corporaties groeiden tot een gemiddelde grootte van circa 900 woningen in 1971
(AFW, 2013).
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In Den Haag ontstond in de jaren tachtig ruimte om de statelijke controle op de
corporaties af te bouwen en ze meer bewegingsvrijheid te geven. “In deze jaren
werd ook een stevige discussie gevoerd over wat er voor de statelijke invloed in
de plaats moest komen. Bewonersparticipatie werd een belangrijk begrip. Dat ging
enerzijds om inspraak en zeggenschap: mondige bewoners eisten meer invloed op
het corporatiewerk. Anderzijds drukten sommige politici en bestuurders hun wens
uit het verenigingskarakter van de corporaties nieuw leven in te blazen” (Beekers,
2012:306). “De verkleining van de statelijke inbreng ging steeds gepaard met een
verdere professionalisering van de corporaties. De Nationale Woningraad en het
in 1983 opgerichte Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (NCIV)
liepen daarin voorop en ontwikkelden zich tot machtige ‘centrales’ met honderden
werknemers in dienst” (Beekers, 2012:307). Zij stimuleerden de verdere verzelfstandiging en professionalisering van corporaties.
Financiële verzelfstandiging

In het eind van de jaren tachtig maakten groeiende bedrijfsreserves van corporaties de oprichting van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) mogelijk als
solidariteitsfonds voor corporaties in nood. En werd het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) opgericht als garantie-instituut voor kapitaalmarktleningen
(AFW, 2013). De verzelfstandiging werd door Heerma voortgezet met de nota
‘Volkshuisvesting in de jaren 90’ en werd nu ook op financieel vlak ingezet. In 1993
werd het Bruteringakkoord gesloten tussen de Rijksoverheid, NCIV, NWR en het
platform voor gemeentelijke woningbedrijven. Door dit akkoord werden de nog
af te lossen rijksleningen weggestreept tegen nog te ontvangen subsidies. Vanaf
dat moment werden corporaties zelf opdrachtgever en verantwoordelijk voor het
financieel beheer. De terugbetalingsplicht van subsidies verdween en er werden ook
geen nieuwe subsidies meer verstrekt. De voorheen gesocialiseerde investeringsrisico’s werden geprivatiseerd en de corporaties moesten deze voortaan zelf dragen
(Beekers, 2012). De economische omstandigheden zorgden er in die tijd voor dat er
een aanzienlijke vermogensgroei bij corporaties ontstond (Van der Schaar, 2008).
De financiële ontvlechting tussen rijksoverheid en corporaties leidde tot een “institutionele verdichting op sectorniveau; er ontstond een complex stelsel waarin taken
van toezicht en risicobeheersing bij borgstelling over meerdere partijen (CFV, WSW,
ministerie van VROM nu BZK) verdeeld werden” (Elsinga & Van der Schaar,
2014:12).
Na de bruteringsoperatie verandert ook het bestuursmodel bij corporaties. De
verenigingen waar de huurders de leden waren, werden omgezet naar stichtingen. De
vanzelfsprekende legitimiteit voor belangrijke besluiten die in de ledenvergadering
werden genomen, verdween doordat deze besluiten door het bestuur zelf werden
genomen. Deze ontwikkeling ging gepaard met het veranderen van het interne
toezicht. Het model van de RvC werd mogelijk met een bezoldigd en professioneel
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bestuur in plaats van vrijwillige bestuurders (AFW, 2013). Door de stichtingsvorm
met een Raad van Toezicht werd het eenvoudiger om met andere corporaties (als
die ook een stichting waren) te fuseren. Door versnelde privatisering van gemeentelijke woningbedrijven naar corporaties (door er stichtingen van te maken) daalde het
aantal gemeentelijke woningbedrijven van 315 naar zestien in tien jaar tijd. Het totaal
aantal corporaties daalde van 825 in 1990 naar 381 in 2012. De gemiddelde omvang
van een corporatie steeg van 2.250 naar ongeveer 6.000 woningen (AFW, 2013).
Kern van de bruteringsoperatie was de ontdekking van de vermogensgroei en dus
het wegvallen van de noodzaak van de garantieformule van de rijksoverheid. Daar
stond tegenover een grotere beleidsruimte voor de corporaties. Tegelijk vielen bij
de gemeenten de stuurinstrumenten weg. Zowel lokaal (in de gemeenten) als van
het rijk werd minder directe invloed op de corporaties uitgeoefend, terwijl de politieke druk juist groeide. Daarom werd het toezicht verzwaard met een nieuwe besturingsfilosofie: richting geven, ruimte bieden, lokaal resultaat boeken en vervolgens
rekenschap afleggen. De rol van de gemeente als toezichthouder verviel. Maar de
rol van de gemeente als beleidsmaker werd versterkt. Er werden prestatieafspraken
in het leven geroepen om de bijdrage van corporaties aan het lokaal woonbeleid
zeker te stellen. De sector (in Aedes) streefde naar een grotere taakbreedte en meer
zelfstandigheid op lokaal niveau en zelfregulering en afspraken met rijk op basis van
gelijkwaardigheid op sectorniveau (Van der Schaar, 2008).
“Als onderdeel van het verzuilde maatschappelijk middenveld in de eerste helft
van de vorige eeuw, maar ook als nieuwe maatschappelijke onderneming vanaf
de jaren 90 werden corporaties ingezet om de emancipatie van bewoners –
waaronder immigranten – ter hand te nemen en de sociale cohesie in wijken te
versterken. In beide perioden was het werkterrein breed en werden corporaties
in de gelegenheid gesteld om niet alleen woningen, maar ook gebouwen met een
maatschappelijke functie tot stand te brengen” (De Jong, 2013:12).
Anno 2010 zijn de meeste corporaties geen verenigingen meer, maar stichtingen.
Zij richten zich primair op achterstandsgroepen en op de kwaliteit van woningen.
Activiteiten zijn meer marktconform, ook qua prijs. Ook zijn de taken van de corporaties breder geworden. Het Besluit Beheer Sociale Huursector uit 2005 onderscheidt
voor woningcorporaties de volgende ‘verantwoordingsvelden’ (ook wel prestatievelden genoemd) (Brandsen & Helderman, 2004; Botter, 2010):
1. Waarborgen van de woonkwaliteit: een corporatie moet zoveel mogelijk voldoen
aan de eisen die ter plaatse in het belang van de volkshuisvesting redelijkerwijs
kunnen worden gesteld aan de kwaliteit van woongelegenheden.
2. Passend huisvesten van de doelgroep: corporaties moeten bij het verhuren van
woningen zoveel mogelijk voorrang verlenen aan woningzoekenden met lage
inkomens. Ook hun bouw- en verwervingsbeleid moet hierop afgestemd zijn.
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3.

4.

5.
6.

Daarnaast hebben corporaties een verantwoordelijkheid in het gepast gebruik
van de individuele huursubsidie en dienen zij beleid te ontwikkelen ten aanzien
van de verkoop van huurwoningen aan huurders.
Betrekken van huurders bij het beleid: corporaties dienen bewoners bij het beleid
en beheer te betrekken. Daartoe moet minimaal een keer per jaar met de huurders worden overlegd. De corporatie moet bovendien (financiële) faciliteiten ter
beschikking stellen aan bewoners. Inmiddels is dit verantwoordingsveld nader
geregeld in de Overlegwet.
Waarborgen van financiële continuïteit: de corporatie dient via haar financiële
beleid en beheer haar financiële continuïteit te waarborgen. Batige saldi moeten
uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting worden
ingezet en de bedrijfsvoering van corporaties dient sober en doelmatig te zijn.
Bevorderen van de leefbaarheid (toegevoegd in 1997): een corporatie wordt
geacht bij te dragen aan de leefbaarheid van wijken waar zij woningen heeft.
Daartoe behoren ook de woonomgeving en het leefklimaat in de wijk.
Leveren van een bijdrage van huisvesting in de zorg (toegevoegd in 2001):
corporaties moeten bijdragen aan de huisvesting van ouderen, gehandicapten en
personen die zorg of begeleiding behoeven. Daartoe kunnen ze ook woon-zorgcomplexen bouwen en beheren alsmede bijdragen aan het opzetten van arrangementen van dienstverlening.

De verantwoordingsvelden hebben een zeer globaal karakter. Omdat zij niet duidelijk zijn geoperationaliseerd, kunnen doelen en prestaties niet eenvoudig met elkaar
worden vergeleken. Ook is het relatieve belang van de verschillende prestatievelden
niet helder (SEO, 2006). Vanaf 2002 neemt de zelfregulering in de sector toe (CFV,
2014). Dit is met name omdat Aedes op deze manier vorm wil geven aan de zelfstandigheid van corporaties. Overheidstoezicht wordt maar in beperkte mate vervangen
door de tucht van de markt (Beekers, 2012). In het kader van de zelfregulering
wordt de AedesCode ingevoerd, die later de basis vormt voor de Governancecode
Woningcorporaties. Daarnaast wordt in de periode 2002-2008 ook een methode
ontwikkeld om binnen de sector zelf de maatschappelijke prestaties van corporaties
te beoordelen: maatschappelijke visitatie (SVWN, 2014). De zelfregulering bracht
echter onvoldoende disciplinering van de corporaties (Hoekstra, Hoogstra & Van
der Duin, 2012; Van Bortel, Hoekstra & Elsinga, 2012 geciteerd in: Elsinga & Van
der Schaar, 2014:14).
Alles bij elkaar genomen hebben de corporaties zich sinds de “bruteringoperatie
in een voortvarend tempo ontwikkeld van ‘verstatelijkte’ organisaties, ofwel nauw
aan de overheid gelieerde taakorganisaties, naar zelfstandige, professionele instellingen, die zich meer als een ondernemer zijn gaan gedragen, met daarbij behorende
kenmerken zoals klantgerichtheid die vanouds bij het commerciële bedrijfsleven
horen. Deze ontwikkeling was ook onontkoombaar om tot slagvaardige corporaties te komen. Echter, sinds de brutering wordt tegelijkertijd door politiek en
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samenleving van de corporaties verwacht, dat ze hun verantwoordelijkheid voor hun
publieke taak niet uit het oog verliezen en goede maatschappelijke prestaties leveren.
Vanaf de brutering is hier sprake geweest van een spanningsveld, dat in 2005, tien
jaar na de bruteringsoperatie, leidde tot een enerverend debat over het functioneren,
de rol en positie van de corporaties” (Botter, 2010:101/102).
De prestaties en het functioneren van corporaties

In 2004 kwam de WRR met het rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ (WRR,
2004). Sinds dit rapport is er meer aandacht voor de prestaties van corporaties en
de legitimiteit van de organisatie. Het debat dat volgde ging vooral over het functioneren van corporaties, hun rol en positie richting onder andere de overheid. Er
verschenen meer rapporten en adviezen die in hoofdstuk 3 en 4 uitgebreid worden
besproken.
Door een lage rentestand (voor leningen), woningen die in waarde stegen en
opbrengsten van de verkoop van woningen, verkeerden corporaties in goed weer.
De vermogensgroei – die bij de bruteringsoperatie werd verwacht – zette door tot
2008. Daarna kwamen corporaties in zwaar weer terecht. De economische crisis en
waardedaling van woningen zijn redenen daarvoor. Door maatregelen vanuit Den
Haag (inflatievolgend huurbeleid, invoering vennootschapsbelasting) verminderde
de mogelijkheid om investeringen te betalen uit huren. Een aantal corporaties kwam
in de financiële problemen (AFW, 2013).
Vanaf 2011 is er door de Europese regelgeving een beweging om de beleidsruimte van corporaties te verkleinen. Een ministeriele regeling stelde vast voor
welke activiteiten staatssteun was toegestaan en stelde regels aan woningtoewijzing.
Corporaties moesten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aanbieden aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.678 (prijspeil
2014). Voor Nederlandse corporaties betekende dat een aanzienlijke versmalling van
de doelgroep (AFW, 2013).
Ook in Nederland is er in de politiek een roep om het brede gebied waarop corporaties werken, af te bakenen. Corporaties zijn sinds het voorjaar van 2013 weer volop
onderwerp van debat in de landelijke politiek. Het kabinetsakkoord van 2012 werd
met een aantal oppositiepartijen verder uitgewerkt in een ‘Woonakkoord’ (Ministerie
van BZK, 2013). Er is een aantal voorgestelde en reeds ingevoerde wijzigingen die
het woningcorporatiestelsel ingrijpend kunnen veranderen. De verhuurderheffing
waarbij corporaties vermogen afdragen aan de rijksoverheid beïnvloedt de investeringen in nieuwbouw (Conijn & Achterveld, 2013). Het kabinetsakkoord spreekt
over meer regie bij gemeenten: “corporaties komen onder directe aansturing van
gemeenten” (Ministerie van AZ, 2012:32). Het is nog onbekend hoe dit vorm gaat
krijgen en of volkshuisvesting de vierde decentralisatie wordt. Daarnaast werkt
minister Blok aan een herziening van de Woningwet, waarmee voor corporaties
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forse veranderingen op til staan: beperking van taken tot bouwen en beheren van
sociale huurwoningen, afsplitsing van commercieel vastgoed, beperkte taken op het
terrein van leefbaarheid en centralisatie van toezicht op corporaties bij de rijksoverheid (AFW, 2013). De cirkel is rond: in twintig jaar ging het toezicht van het rijk,
via de gemeenten, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, een mogelijke zelfstandige
financiële autoriteit, weer terug naar het rijk (Beekers, 2012). In 2014 vond de parlementaire enquête woningcorporaties plaats. Experts en betrokkenen van corporaties, rijksoverheid en externe toezichthouders werden verhoord over de malversaties
in de sector. Toen het onderzoek voor dit proefschrift werd afgerond, waren de
resultaten van de parlementaire enquête niet bekend. Echter voor de publicatie van
dit boek werd de onderzoeksrapportage gepresenteerd en werden een groot aantal
aanbevelingen meegenomen in het voorstel van minister Blok voor een herziening
van de Woningwet. Dit boek behandelt de organisatieontwikkeling van corporaties
in de periode 2000 - 2010. Op de gevolgen van de parlementaire enquête en de
herziene Woningwet kom ik terug in de discussie in hoofdstuk 7.
De voorgestelde wijzigingen en parlementaire enquête vormen onder andere een
reactie op de ‘incidenten’ zoals ze door De Jong (2013) worden genoemd: WSG,
Vestia, Laurentius, Rochdale, Woonbron etc. Het CFV spreekt van ‘commerciële
debacles’ bij WSG, Laurentius en Woonbron. En van ‘fraude’ bij Vestia, Laurentius
en Rochdale (CFV, 2014). In de politiek oriënteert oppositiepartij CDA zich op de
mogelijkheden die maatschappelijke onderneming anno 2013 biedt (CDA, 2013).
En PvdA-senator Duivesteijn brengt de wooncoöperatie naar voren als vorm voor
zelforganisatie van bewoners en als tweede verzelfstandiging in de corporatiesector
(Duivesteijn, 2013). De corporatiesector leverde ook haar bijdrage aan het actuele
debat. In opdracht van branchevereniging Aedes werden de ‘incidenten’ onderzocht:
‘De Balans Verstoord’ (De Jong, 2013) en verbeteringen in het functioneren van
het interne toezicht (Hoekstra, Hoogduin & Van der Schaar, 2012; ‘Toezicht met
Bite’, Aedes, 2012b). Door en voor corporaties zelf wordt er veel gediscussieerd
en geschreven over de toekomst van de corporatiesector. Woonbron schreef het
essay ‘Vooruit naar de kerntaak’ (Woonbron, 2013), vier onderzoekers bekeken het
ontspoorde leiderschap (Gerrichhauzen, Gruis, Koolma & Van der Schaar, 2014) en
zes hoogleraren gaven hun visie op sociale huisvesting (Boelhouwer, Elsinga, Gruis,
Priemus, Van der Schaar & Thomsen, 2014). Er werden ook nieuwe modellen voor
de interne organisatie van corporaties ontwikkeld: de regiecorporatie (Dreimüller,
Gruis en Snoeijs, 2013), de nieuwe woningcorporatie (Dorr & Wittenberg, 2012) en
het drie-kamer-model (Conijn, 2013).
De corporatiesector staat volop in de belangstelling en er woedt een (soms) hevig
debat. Anno 2014 verkeren veel corporaties in onzekerheid over de in de toekomst
te realiseren projecten, toegestane taakopvatting, de aansturing van corporaties door
rijk en gemeenten en de financiële consequenties van beleidswijzigingen.
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3 Organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijf ik het verloop van het algemene debat over maatschappelijke ondernemingen in Nederland in de periode 2000 tot en met 2010. Uit het debat
destilleer ik uitgangspunten voor de interne organisatie van een maatschappelijke
onderneming los van een bepaalde sector. Hiermee beantwoord ik de vraag welke
organisatie-eigenschappen aan een maatschappelijke onderneming worden toegekend.
De politiek en adviesorganen van de rijksoverheid voeren al jaren een discussie over
publieke dienstverlening. Onderwerpen van discussie zijn: de vorm van maatschappelijke ondernemingen, de autonomie van die organisaties, de rol van de overheid en
de kwaliteit van dienstverlening (WRR, 2004; Dekker, 2002; SER, 2005; CDA, 2005;
RMO, 2009). Ook brancheverenigingen van onder andere zorginstellingen en corporaties doen mee aan de discussie en dragen het concept van een maatschappelijke
onderneming uit in hun sectoren (Netwerk Toekomst Maatschappelijke Ondernemingen (hierna: NTMO), 2003 en 2008).
Over maatschappelijke ondernemingen bestaat veel onduidelijkheid. De volgende
citaten onderschrijven dat. “Er wordt vaak geklaagd dat het begrip maatschappelijke onderneming zo’n onduidelijk begrip is, iets tussen publiek en privaat” (CDA,
2000:5). Er is geen breed geaccepteerde en eenduidige definitie van een maatschappelijke onderneming. Het wordt in 2000 ook geduid als “containerbegrip in de
collectieve sector zonder een adequate operationalisering” (CDA, 2000:74). Volgens
één van de grondleggers is er “sprake van grote begripsverwarring rondom maatschappelijke ondernemingen” (De Waal, 2001:10). Na verloop van een aantal jaren is
er nog steeds behoefte aan een eenduidige definitie van een maatschappelijke onderneming, zoals Gruis (2009) laat zien.
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Omdat er lange tijd geen eenduidige definitie van een maatschappelijke onderneming was (en die er misschien nog niet is) gebruik ik in dit onderzoek het debat
erover als uitgangspunt om inzichten over de inrichting van de organisatie van een
maatschappelijke onderneming af te leiden. Ik combineer daarvoor documentenstudie, inhouds- en netwerkanalyse in een herhaalbaar en functioneel onderzoeksdesign voor het onderzoeken van complexe debatten over emergente en nog ongedefinieerde (organisatie)begrippen.
Dit hoofdstuk gaat over een schijnbaar eenvoudige vraag, die overigens niet zo
gemakkelijk te beantwoorden blijkt: wordt aan een maatschappelijke onderneming
een eenduidige en eigen organisatievorm toegeschreven? Als die herkenbare en
functionele vorm er niet is en er dus allerlei organisatievormen worden voorgesteld,
dan is het begrip niet erg nuttig in debatten over transparantie, effectiviteit en legitimiteit. Het begrip heeft dan weinig belang voor vergelijkend kwaliteitsstreven en
voor borging van vernieuwing: ‘wij zijn een echte maatschappelijke onderneming
geworden’. Hooguit kan het dan gebruikt worden als intentie, identiteit en communicatieve metafoor: ‘wij ondernemen voor de samenleving’.
In verkorte vorm verscheen dit hoofdstuk in 2013 in het Tijdschrift voor Management
& Organisatie (Cloudt & Geurts, 2013).
3.2 Werkwijze
Ik combineerde een aantal methoden om uit het debat over emergente en nog
ongedefinieerde (organisatie)begrippen eigenschappen voor de interne organisatie
van een maatschappelijke onderneming te destilleren. Dit zijn documentenstudie,
inhouds- en netwerkanalyse. In deze paragraaf beschrijf ik achtereenvolgens de
selectie van documenten, de positionering van de documenten ten opzichte van
elkaar, de inhoudsanalyse en de validiteit van deze werkwijze.
Selectie van documenten uit het debat

Op verschillende manieren zocht ik naar documenten die een rol speelden in het
debat over maatschappelijke ondernemingen. Figuur 5 geeft het proces van selectie
van de documenten weer.
Eerst maakte ik een longlist met rapporten uit mijn eigen archief en met rapporten
die ik via zoekmachines op internet vond. De lijst is aangevuld met rapporten die ik
vond via backward snowballing vanuit op dat moment recente publicaties over maatschappelijke ondernemingen (onder andere Botter, 2010 en Karré, 2011). En tot slot
heb ik ook rapporten aan de longlist toegevoegd die ik via de websites van de (staats)
adviesorganen en branche-instellingen vond. Telkens gebruikte ik de zoekwoorden:
maatschappelijke onderneming(en), maatschappelijk ondernemerschap, publieke
dienstverlening.
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Figuur 5: selectieproces documenten algemeen debat

Omdat het debat niet altijd rechtstreeks over de maatschappelijke onderneming ging,
heb ik ook publicaties bekeken met thema’s zoals de consequenties van een terugtredende overheid of van meer autonomie of ondernemerschap. Sommige adviesorganen vonden namelijk het concept maatschappelijke onderneming een specifieke
invulling van de bredere gedachte van meer ondernemerschap in de publieke dienstverlening (o.a. SER, 2005). In enkele andere rapporten (Dekker, 2002; WRR, 2004)
sprak men over ‘ondernemerschap voor de publieke zaak’ en ‘ondernemerschap in
publieke dienstverlening’.
Met de indicatoren beschikbaarheid en authenticiteit, geloofwaardigheid, representativiteit en begrijpelijkheid (Bryman, 2004) bepaalde ik de kwaliteit van de documenten en selecteerde ik de documenten die aan deze criteria voldeden. Hiervoor
las ik de samenvatting, inhoudsopgave en inleiding. Authentiek was een publicatie als
deze betrouwbaar en onbevooroordeeld was. Ik keek hierbij vooral naar de afkomst
en onderbouwing, bijvoorbeeld met onderzoek. Geloofwaardig was een document
als het van een betrouwbare bron kwam. De (staats)adviesorganen hadden een
grotere geloofwaardigheid dan een reactie op een blog-bericht. Representatief was
een document als het in lijn is met andere documenten. Dit was een moeilijk criterium. Ik wilde juist het debat zo breed mogelijk weergeven. Publicaties die ‘alleen
staan’ en waarnaar niet werd verwezen in andere documenten nam ik daarom ook
mee in de selectie. Een voorbeeld daarvan is het rapport van het SCP (2007) (zie
voor toelichting de volgende paragraaf). Begrijpelijkheid duidde op de helderheid
van de teksten en argumenten. Daarnaast dienden de geselecteerde publicaties over
maatschappelijke ondernemingen of publieke dienstverlening in het algemeen te
gaan en niet over specifieke sectoren zoals welzijn, zorg of wonen (dat komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde). Door het toepassen van de genoemde selectiecriteria bleven er in totaal vijftien publicaties over. In tabel 4 geef ik deze documenten
weer, waarbij ik ook heb aangegeven in welke mate een document over maatschappelijke ondernemingen gaat. Hiervoor telde ik het aantal maal dat de woordcombinaties ‘maatschappelijke onderneming(en)’, ‘maatschappelijk ondernemen’ en ‘maatschappelijk ondernemerschap’ voorkwamen in de publicatie.
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Jaar

Auteur /
organisatie

Titel

#
MO

2000

WRR

Het borgen van publiek belang

n.b.

2000

CDA

Christen Democratische Verkenningen, themanummer over
maatschappelijk ondernemen in de zorg

n.b.

2001

Burger & Dekker
(SCP)

Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profitsector in
vergelijkend perspectief

2

2001

De Waal

Nieuwe strategieën voor het publieke domein

n.b.

2002

Dekker
(SCP)

Particulier initiatief en publiek belang. Beschouwingen over de aard
en toekomst van de Nederlandse non-profitsector

33

2003

NTMO

De waarde van de maatschappelijke onderneming geborgd

229

2004

WRR

Bewijzen van goede dienstverlening

2004 b

WRR

Staat voorbij democratie en democratie voorbij de staat

2005

CDA

Investeren in de samenleving

402

2005

SER

Ondernemerschap voor de publieke zaak

24

2007

SCP

Publieke prestaties in perspectief

0

2008

NTMO

Voorstel NTMO inzake de verankering van de maatschappelijke
onderneming in het burgerlijk wetboek.

24

2009

RMO

Stem geven aan verankering: over de legitimering van
maatschappelijke dienstverlening

11

2010

SER

Overheid én markt: het resultaat telt

2

2010

RMO

Terug naar de basis

1

2
5

Legenda: #MO: aantal hits ‘maatschappelijke onderneming’ in de publicatie

Tabel 4: geraadpleegde publicaties algemeen debat maatschappelijke onderneming

De meeste documenten, tien, kwamen uit de periode 2001 tot en met 2005. Tien van
de vijftien rapporten waren van de staatsadviesorganen SCP, WRR, SER en RMO.
Twee rapporten waren van een politieke partij (CDA) en twee van branche-instellingen (NTMO). Eén geraadpleegd document betrof een boek van De Waal (2001)
waarin het concept maatschappelijke onderneming werd uitgelegd. Een voorganger
van dit boek van dezelfde auteur (De Waal, 1994) wordt als uitgangspunt gezien voor
het debat over maatschappelijke ondernemingen in Nederland.
Positionering van de geselecteerde documenten ten opzichte van elkaar

Het was voor dit deelonderzoek belangrijk om geen invloedrijke rapporten over
het hoofd te zien. Het debat zou daardoor onvolledig zijn en dat zou ertoe kunnen
leiden dat belangrijke organisatorische consequenties of operationele kenmerken
van het concept maatschappelijke onderneming niet werden opgemerkt. In de publicaties worden namelijk – steeds op onderdelen en vanuit bepaalde invalshoeken –
uitgangspunten geformuleerd voor de (her)inrichting van de publieke dienstverlening
in Nederland. Om te bepalen of de belangrijkste rapporten in het onderzoek werden
meegenomen heb ik een citatieanalyse uitgevoerd. In deze analyse keek ik welke
van de geraadpleegde rapporten naar elkaar verwezen. Met de citatieanalyse kon ik
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documenten in het debat ten opzichte van elkaar positioneren. Zo was te zien (zie
figuur 6) welke publicaties in het debat de belangrijkste plaats innamen. Ik gaf per
document in onderstaande figuur aan naar welke andere documenten (van de vijftien)
dit document verwees. Hiervoor gebruikte ik een pijl. Bijvoorbeeld: de publicatie van
de WRR (2004b) verwijst naar de publicaties van NTMO (2003) en WRR (2000). Ik
nam ook op in welke mate de publicatie over maatschappelijke ondernemingen gaat.
Het rapport van SCP (2007) heb ik wel geselecteerd, maar werd uiteindelijk nauwelijks in het onderzoek gebruikt. Er werd ook niet naar verwezen door andere geselecteerde publicaties. Toen ik de analyse voor deze figuur maakte, kwam ik nog twee
rapporten van staatsadviesorganen tegen, die vaak in referentielijsten van de andere
documenten stonden, maar nog niet in dit onderzoek waren opgenomen. De SER
publiceerde in 2010 ‘Overheid én markt, het resultaat telt’ en de WRR in 2000 ‘Het
borgen van publiek belang’. Beide publicaties handelen niet expliciet over maatschappelijke ondernemingen en zijn daarom nog niet eerder opgemerkt. Ik besloot
deze publicaties vanwege hun verwevenheid met de andere publicaties wel mee te
nemen in de analyse. Deze twee toegevoegde documenten heb ik in figuur 6 met een
* aangeduid.
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Figuur 6: netwerk van verwijzingen tussen publicaties algemeen debat

Uit figuur 6 blijkt dat het debat over maatschappelijke ondernemingen in belangrijke mate gestoeld is op de publicatie van de WRR in 2000 die overigens niet
direct over maatschappelijke ondernemingen gaat. Een vergelijkbaar rapport is
het empirisch onderzoek van de WRR in 2004, waarnaar veel wordt verwezen.
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Het meest centrale rapport in het debat is dat van het CDA in 2005. Deze publicatie is met acht verbanden (zes uitgaande en twee inkomende) het meest ingebed.
Bovendien is dit een rapport dat specifiek over maatschappelijke ondernemingen
gaat, zoals blijkt uit het aantal keer dat deze term in het document voorkomt.
De waarde van de positionering van de documenten ten opzichte van elkaar is om
vast te stellen dat er enkele kerndocumenten zijn, die in grote mate over maatschappelijke ondernemingen gaan en die goed zijn ingebed in het netwerk van verwijzingen naar en van andere documenten. Daarnaast blijkt uit dit overzicht dat veel
van de vijftien documenten met elkaar samenhangen. Die samenhang vormt een
goed uitgangspunt voor de inhoudsanalyse op zoek naar een eenduidige organisatievorm van een maatschappelijke onderneming.
Inhoudsanalyse van de documenten

Ik heb op de geselecteerde documenten een inhoudsanalyse toegepast. Op explorerende wijze heb ik de eigenschappen van de verwachte of gewenste organisatie van
een maatschappelijke onderneming in kaart gebracht. De werkwijze die ik volgde is
in figuur 7 weergegeven.

aantekeningen
in logboek

geselecteerde
publicatie

integraal of
selectief lezen

keuze labels:
- algehele boodschap
- herbezinning rol overheid
- betekenis van ondernemen
- inrichting van de organisatie
- mijlpaal
- overig / context

samenvatting
maken en
labellen

samenvatting
transformeren in
tabel

analyse per
label (kolom)

vastleggen in
document

Figuur 7: werkwijze inhoudsanalyse publicaties algemeen debat

Van elke geselecteerde publicatie heb ik de inhoudsopgave, inleiding, conclusie en
samenvatting bestudeerd. Aan de hand daarvan bepaalde ik of een publicatie integraal of selectief gelezen moest worden. Alle overwegingen daarbij heb ik bijgehouden in een document. Vervolgens heb ik van elke publicatie een samenvatting
gemaakt met – waar nodig – citaten voorzien van paginanummer. In deze samenvatting staan ‘organisatie-relevante’ citaten met uitspraken over de interne organisatie van een maatschappelijke onderneming in een bepaald en benoemd opzicht
en bijvoorbeeld waarin die anders moet zijn dan de organisaties uit het verleden. Ik
heb tevens bij het lezen van de documenten een logboek bijgehouden met aantekeningen en bevindingen. Op basis van de aantekeningen in het logboek blijkt
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dat de documenten vooral handelen over de rol van de overheid, de betekenis die
wordt gegeven aan ondernemen, inrichting van de organisatie en de kwaliteit van
de publieke dienstverlening. Deze aantekeningen gebruikte ik deels om de keuze te
bepalen van de labels waarmee de samenvattingen werden gecodeerd (open coderen).
Vervolgens heb ik in de samenvattingen van de documenten teksten voorzien van
deze labels, waarbij ook het label ‘algehele boodschap’, ‘mijlpaal’ en ‘overig/context’
werd toegevoegd. Deze drie labels heb ik toegevoegd om de publicatie en de plaats
in het debat in ogenschouw te nemen. Bijvoorbeeld om op te merken dat de publicatie van de SER in 2005 op verzoek van de Tweede Kamer is uitgebracht. Om
overeenkomsten en verschillen tussen publicaties te kunnen opmerken, heb ik de
gelabelde citaten in een tabel geplaatst waarbij de labels de kolommen vormen en de
rapporten de rijen. Daarna heb ik een verdiepende analyse uitgevoerd voor de kolom
‘inrichting van de organisatie’.
De vijftien geselecteerde documenten vormen het uitgangspunt en dan met name
de passages die ideeën bevatten over de inrichting van de organisatie van een maatschappelijke onderneming. Vanuit de citaten en door verschillende systematische
iteraties heb ik organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming
afgeleid. Figuur 8 geeft het proces van deze iteraties weer.
passages uit publicaties over
interne organisatie

categoriseren

organisatie-eigenschappen

Figuur 8: proces van systematische iteraties analyse publicaties algemeen debat

De eerste fase is het categoriseren van tekstpassages of citaten. Het gaat hierbij om
het ontdekken van categorieën in de ideeën over de inrichting van de organisatie
van een maatschappelijke onderneming. Ik heb bij deze categorieën zoveel mogelijk aangesloten bij de begrippen die in de documenten worden gebruikt. Hiervoor
gebruikte ik de idee van het thematic framework (Ritchie & Lewis, 2003). Hierin wordt
kwalitatieve data geclassificeerd en georganiseerd volgens centrale thema’s (labels
of theoretische concepten) en de tijdens het onderzoek ontstane categorieën. Alle
citaten heb ik in een mindmap (zie paragraaf 3.4) geplaatst en vervolgens in categorieën ondergebracht van bij elkaar horende citaten (axiaal coderen). Voorbeelden
van citaten zijn: “Instellingen kunnen minder van zichzelf uitgaan en zullen zich
meer op de wensen van de burgers moeten richten” (Dekker, 2002:160). “De organisaties zouden een effectieve wijze moeten vinden om de samenwerking, discussie en
dialoog met klanten in de dagelijkse werkwijze te integreren” (RMO, 2010:9). Deze
twee – en nog andere citaten – heb ik gecategoriseerd onder de eigenschap ‘klantgerichte en vraaggestuurde organisatie’. Ook bij de naamgeving van de eigenschappen
heb ik zoveel mogelijk aangesloten bij de begrippen uit de documenten.
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In deze analyse heb ik de taal geanalyseerd, die taal wordt gebruikt om meer complexe
en rijkere achterliggende processen te duiden (cf. Van der Steen, Peeters & Pen,
2010). Ik bekeek niet of in het debat gedane toezeggingen of beleidsvoornemens
zijn gerealiseerd. Het debat zelf is onderwerp van onderzoek en vooral: wat er wordt
gezegd over het organiseren of de organisatie van maatschappelijke ondernemingen.
In totaal ontstonden er op deze manier twaalf organisatie-eigenschappen die
kenmerken van de gecategoriseerde citaten over de organisatie van een maatschappelijke onderneming weergeven.
Expertpanel

Hoewel ik de analyse systematisch heb uitgevoerd en uitvoerig heb gedocumenteerd,
kan er sprake zijn van een vertekend beeld in de twaalf organisatie-eigenschappen.
Mijn mentaal kader kan daar de reden voor zijn (zie ook paragraaf 1.2). Zo kan ik een
patroon hebben gezien, dat er misschien niet is. Ik heb in de selectie van de documenten dit geprobeerd te voorkomen door met strikte criteria te werken en hoge
eisen te stellen aan de kwaliteit van de geraadpleegde documenten. In de analyse is
er meer risico op vertekening van patronen. Daarom heb ik de twaalf organisatieeigenschappen van een maatschappelijke onderneming na afloop van het onderzoek
in 2011 besproken met een aantal experts. Deze experts lieten mij weten dat in hun
ogen de juiste organisatie-eigenschappen zijn gedestilleerd uit het debat. En dat één
eigenschap in vergelijking met andere organisatie-eigenschappen minder goed uitgewerkt was. Deze eigenschap heb ik vervolgens concreter geformuleerd.
3.3

Reconstructie van het debat over maatschappelijke
ondernemingen
Deze paragraaf dient om het debat over maatschappelijke ondernemingen weer te
geven. Dit debat vormt de basis waaruit ik de inrichting van de organisatie van
een maatschappelijke onderneming heb gedestilleerd. Eerst schets ik het beeld dat
de geraadpleegde documenten geven ten aanzien van maatschappelijke ondernemingen. Vervolgens behandel ik in chronologische volgorde en op hoofdlijnen het
debat over maatschappelijke ondernemingen zoals dat blijkt uit de documenten. Tot
slot van deze paragraaf beschrijf ik de rol van de overheid en rol van ondernemerschap in meer detail omdat dit thema´s zijn die steeds terugkeren in het debat.
Het beeld van maatschappelijke ondernemingen in het debat

In deze paragraaf geef ik een beeld van maatschappelijke ondernemingen zoals
dat in een aantal van de vijftien documenten wordt gegeven. Ik beschrijf eerst de
geschiedenis die aan het debat vooraf ging en daarna de definities van of opvattingen ten aanzien van maatschappelijke ondernemingen.
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Geschiedenis

In de non-profit-sector begon zich na de eeuwwisseling een bijzondere categorie
organisaties te manifesteren: maatschappelijke ondernemingen (Mouwen, 2011).
Deze organisaties hielden zich voornamelijk bezig met het maatschappelijk middenveld en publieke dienstverlening. Bijvoorbeeld in de sectoren hoger onderwijs (Hooge
& Steen, 2007), zorg (Balkenende & Dolsma, 2000), volkshuisvesting (Botter, 2010)
en sociale zekerheid (Van Gestel & Herbillon, 2010).
Historisch bezien hebben maatschappelijke ondernemingen een belangrijke plaats
in de Nederlandse samenleving. Instellingen in onder andere de gezondheidszorg
en onderwijs zijn voornamelijk door burger- of particulier initiatief opgericht (De
Waal, 2001). “Vervolgens trad de vervlechting met de overheidssector in (going public).
In de loop van de tijd vatte het idee post dat de sectoren door een gebrek aan marktkrachten inefficiënt opereerden. In de volgende fase (going private) kregen de sectoren
door deregulering meer vrijheden en nam de invloed van klanten toe. In het begin
van de ontwikkeling van de sectoren speelde de non-profit-sector een belangrijke
rol, terwijl in latere fasen het onderscheid tussen vooral non-profit en overheidsorganisaties sterk vervaagt” (Burger & Dekker, 2001:129). In de jaren negentig breekt
vervolgens de fase van marktgerichte financiering aan en doet ondernemerschap
haar intrede (De Waal, 2001). De autonomie neemt toe: de organisaties moeten leren
zich met minder overheidsgeld opnieuw met de klant en zijn noden bezig te houden
(De Waal, 2001).
Het vergroten van de afstand tussen overheid en maatschappelijke ondernemingen,
volgde uit de volgende overwegingen (Mouwen, 2011):
-

-

“De overheid beschikte zelf niet meer over voldoende financiële middelen
om de eigen ambities en die van ‘haar’ organisaties in het publieke domein te
kunnen bekostigen. Samenwerking met derden, waaronder partijen uit de markt,
was daarom dikwijls noodzakelijk.
De overheid was tot de conclusie gekomen dat ‘sturen op afstand’ een effectiever sturingsmodel is voor de moderne, complexe maatschappelijke onderneming dan de klassieke centrale sturing.
Vanuit ‘Brussel’ kwam (...) een op liberalisering gerichte invloed die ertoe heeft
geleid dat veel voormalige overheidstaken geheel of gedeeltelijk werden geprivatiseerd of anderszins werden verzelfstandigd” (p. 35/36).

In de geschiedenis van maatschappelijke ondernemingen zoals De Waal (2001),
Mouwen (2011) en het SCP (2001) deze beschrijven, is er sterke interactie tussen
en ingrijpende veranderingen in die organisaties, sectoren en hun omgeving. De
ontwikkelingen in de sectoren die publieke diensten verlenen, zijn nauw verweven
met ontwikkelingen bij overheid en in de maatschappij.
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Maatschappelijke ondernemingen

Voordat ik het debat erover beschrijf, geef ik eerst een aantal beelden en definities
van maatschappelijke ondernemingen. Ik gebruik in deze paragraaf citaten om zo
dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis van de teksten te blijven.
Er wordt in de documenten verschillend gekeken naar maatschappelijke ondernemingen. Volgens De Waal (2001) is een maatschappelijke onderneming:
“een publiekgerichte organisatie die efficiënter en effectiever wil omgaan met
publieke middelen en doelen. Het vertrekpunt ligt bij de maatschappelijke doelstelling en gaat in de richting van commerciële doelen, vaak door het ontplooien
van nevenactiviteiten op commerciële basis. De verschillen vervagen en alleen
de verhouding in de missie tussen commercieel en maatschappelijk publiek doel
bepaalt met wat voor organisatie we te maken hebben” (De Waal, 2001:47).
Vanuit de politiek, en wel door het CDA, wordt een maatschappelijke onderneming
als volgt beschreven:
“De maatschappelijke onderneming is (...) de naam die wordt gegeven aan de
initiatieven van burgers om, vanuit een maatschappelijke doelstelling, goederen
en diensten te leveren waar commerciële productie of overheidsverzorging
onvoldoende in de behoeften van mensen kunnen voorzien. Dat betekent dat
maatschappelijke ondernemingen private, niet op winst gerichte ondernemingen
zijn” (CDA, 2000: 71).
De meeste van de geraadpleegde documenten zijn opgesteld door (staats)adviesorganen. Niet elk adviesorgaan onderschrijft expliciet de idee van maatschappelijke
ondernemingen.
“Belangrijke takken van de publieke dienstverlening worden niet door (uitvoeringsorganisaties van) de overheid verzorgd, maar door instellingen die zich
aanduiden als ‘maatschappelijke onderneming’. De maatschappelijke onderneming wil ondernemend zijn, maar voelt zich geen ‘puur’ private organisatie,
gericht op winst. De maatschappelijke onderneming ziet zichzelf evenmin als
overheidsorganisatie. Wel zijn maatschappelijke ondernemingen werkzaam in het
publieke domein. Als ‘toegelaten instelling’ hebben sommige maatschappelijke
ondernemingen speciale rechten verworven. Deze brengen een speciale verantwoordelijkheid met zich. De desbetreffende instellingen willen verantwoordelijkheid nemen voor het op professionele, initiatiefrijke en creatieve wijze aanpakken
van maatschappelijke problemen. Daarbij willen zij (kunnen) uitgaan van de eigen
kracht: ‘die plaatst het eigen maatschappelijke initiatief boven een afwachtende
houding ten opzichte van de volgende opdracht, de formele bevoegdheid of de
extra taakopdracht’ “(SER, 2005:11).
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“Organisaties in de publieke dienstverlening kunnen niet volstaan met een ‘kale
stichting’: de maatschappelijke doelstelling en benodigde betrokkenheid van
de (lokale) samenleving stellen eisen aan de inrichting en wijze van opereren
in deze organisaties. De raad [SER] kijkt positief aan tegen het concept van de
maatschappelijke onderneming in normatieve zin. Dat wil zeggen dat hij het van
belang acht dat voor dergelijke organisaties bepaalde spelregels gelden zoals op
het terrein van de bestemming van overschotten, good goverance, het functioneren
van de raad van toezicht en de betrokkenheid van stakeholders” (SER, 2005:70).
“Er zijn twee belangrijke achterliggende paradigma’s of referentiekaders
waarmee naar dit huidige hybride model gekeken kan worden, namelijk dat van
de public service delivery en dat van de organized civil society. De meest zuivere uitwerking van het eerste paradigma zegt dat we het hebben over voorzieningen die
geleverd moeten worden volgens publiek vastgestelde en vaak wettelijk vastgelegde normen. De politiek is daarvoor verantwoordelijk. Het is echter vooral
theorie. Politieke theorie en retoriek. Het tweede paradigma [civil society] beziet
deze sector meer in lijn met de historische ontstaansgeschiedenis en internationale context. De huidige maatschappelijke ondernemingen zijn volgens deze
zienswijze nog steeds uitingen van georganiseerd burgerschap. In de meest
zuivere denklijn volgens dit paradigma moeten maatschappelijke ondernemingen
dus vooral gedomineerd worden door hun missie, die uitdrukkelijk ook spreekt
van het goede doel dat men beoogt, de privaat vormgegeven solidariteit hoog in
het vaandel heeft en dat ook laat zien in de praktijk. De instellingen zijn gewaardeerde contractanten van de overheid die ook meedenken over problemen en
hun aanpak” (Dekker, 2002:76).
“Alsof het een institutioneel nakomertje is, de zwakke schakel tussen twee
grote tegenpolen, de derde sector, een hybride met weinig overlevingskansen.
De suggestie van onbestemdheid is begrijpelijk, maar historisch en feitelijk toch
onjuist. Lang voor iedereen overtuigd was van de zegeningen van de marktwerking en zeker lang voor de staat in zichzelf kon geloven als aanbieder van
verzorgingsarrangementen was ‘de derde sector’ een vanzelfsprekendheid in het
maatschappelijk leven. Ten dele is dat nog terug te zien in het maatschappelijk
middenveld van bijvoorbeeld zorg- en onderwijsorganisaties. Vitaler en directer
wordt de derde sector nu beleefd in het vrijwilligerswerk. De geest van verantwoordelijkheid en betrokkenheid die eruit spreekt, vinden we ook terug in nu
populaire concepten als maatschappelijk ondernemerschap” (Burger & Dekker,
2001:15).
Er zijn blijkbaar verschillende beelden over een maatschappelijke onderneming, met
name over de achtergrond waarin deze zich kadert: actief burgerschap, marktwerking, deregulering. Er zijn ook overeenkomsten.
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Bijvoorbeeld over de positionering tussen overheid en markt en over de eigen spelregels die maatschappelijke ondernemingen nodig hebben.
Deze paragraaf had als doel om een eerste beeld te schetsen van maatschappelijke
ondernemingen, op basis van het gevoerde debat erover. In de volgende paragraaf
ga ik dieper in op het debat.
Het debat over maatschappelijke ondernemingen gereconstrueerd

De idee van maatschappelijke ondernemingen ontstond voor de eeuwwisseling,
maar werd pas daarna een populair concept (De Waal, persoonlijke communicatie,
2011). Ik start de reconstructie van het debat daarom bij het jaar 2000 en eindig bij
het jaar 2010 toen het debat verstilde na de val van het kabinet Balkenende IV.
2000

Deze reconstructie van het debat begint met het themanummer van de Christen
Democratische Verkenningen van het CDA in 2000 ‘goede zorg ontketenen’. In
de inleiding daarvan staat: “er wordt vaak geklaagd dat het begrip maatschappelijke
onderneming zo’n onduidelijk begrip is, iets tussen publiek en privaat, daarom in
dit nummer van CDV een scherpe uitwerking ervan” (CDA, 2000:5). De uitwerking
bestaat uit een interview met Steven de Waal en een artikel van Jan Peter Balkenende
en Guusje Dolsma. De Waal geeft in het interview – naar aanleiding van zijn nieuwe
boek – aan dat er in termen van onderscheid tussen publiek en privaat steeds een
derde partij vergeten wordt: de georganiseerde burger. Balkenende en Dolsma
onderschrijven dit door te stellen dat private maatschappelijke instellingen (het
burgerinitiatief) in de verdrukking zijn gekomen doordat overheden steeds vaker
met commerciële private bedrijven werken en tevens het publieke domein is uitgebreid. Het alternatief voor deze eenvormigheid is het scheppen van ruimte voor
zelfstandig en onafhankelijk functioneren van maatschappelijke ondernemingen.
“Het fenomeen maatschappelijke onderneming is op zich niet nieuw. Wel is het
een punt van discussie welke positie die maatschappelijke ondernemingen innemen”
(CDA, 2000:68). En is het de vraag “hoe zij autonomie kunnen uitbouwen, anders
kan een organisatie nooit ondernemende trekken ontwikkelen” (CDA, 2000:59/60).
De overheid moedigt selectief ondernemerschap aan vanwege bezuinigingen, maar
past regelgeving niet aan. “Maatschappelijke ondernemingen richten zich daardoor
primair op de overheid om hun financiering zeker te stellen” (CDA, 2000:69).
De overheid heeft op terrein van de sociale grondrechten een zorgplicht. Dat betekent – in de visie van het CDA – niet dat daarmee de overheid de uitvoering van
bijvoorbeeld zorg, woningbouw, onderwijs of sociale zekerheid ook zelf ter hand
moet nemen. “Maatschappelijke ondernemingen voeren die dienstverlening uit en
zijn daardoor geen uitvoerders van een publieke taak, maar uitvoerders van hun
eigen gedefinieerde maatschappelijke of sociale doelstelling” (CDA, 2000:69).
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In een reactie op de aandacht voor maatschappelijke ondernemingen in het themanummer van de Christen Democratische Verkenningen schrijft Scheerder (voorzitter van College Tarieven Gezondheidszorg) met kritische noot:
“Op een of andere manier ervaar ik een zekere weerzin bij het horen en hanteren
van de term ‘maatschappelijk ondernemen’. Deze weerzin berust met name op
het verhullende taalgebruik dat achter deze terminologie schuilgaat. Het is in
mijn ogen wederom een containerbegrip in de collectieve sector zonder een
adequate operationalisering van het begrip als zodanig. Al weer een nieuwe term,
een nieuw etiket, een nieuw hol vat, een nieuwe metafoor, een nieuwe hyperbool
in het vocabulaire van de zorgsector” (CDA, 2000:74).
In de toelichting benadrukt Scheerder dat er sprake is van een discussie over maatschappelijke ondernemingen op verschillende niveaus. Het eerste niveau is het
macrovraagstuk dat handelt over maatschappelijke ondernemingen als sturingsconcept. Het tweede niveau is het niveau van de onderneming zelf. Het derde niveau
is het niveau van de ondernemer, de manager, de professional zelf. In de discussie
worden de niveaus vaak door elkaar gehaald, aldus Scheerder (CDA, 2000).
In 2000 verscheen eveneens het rapport van de WRR ‘Het borgen van publiek
belang’ waarin de vraag wordt behandeld hoe behartiging van publieke belangen
(taken waarin de overheid eindverantwoordelijkheid heeft) het beste kan worden
verdeeld over de publieke en private sector; hoe het publieke belang het beste
geborgd kan worden. De rapportage wordt in de context geplaatst van internationalisering (vooral de opkomst van de Europese Unie), snelle verspreiding van informatie- en communicatietechnologie en professionalisering in de samenleving en
overheid (WRR, 2000). De tegenstelling markt - overheid is te simplistisch aldus de
WRR. Allereerst dient het ‘wat’ centraal te staan: wat wordt tot de publieke belangen
gerekend? Vervolgens kan de vraag worden bekeken hoe dat belang wordt geborgd.
In het rapport wordt het primaire onderscheid tussen publiek en privaat aangevuld met vier borgingsmechanismen: concurrentie (bevordert efficiëntie), regels
en wetten (gedragsalternatieven worden ingeperkt opdat publieke belang optimaal
wordt gediend), institutioneel (versterken van waarden en normen indien deze de
behartiging van het publieke belang ondersteunen) en hiërarchie (minister is verantwoordelijk en ondergeschikte volgt de aanwijzingen op) (WRR, 2000:16 en 63). De
WRR signaleert dat in de discussie over publieke belangen vooral concurrentie een
centrale plaats inneemt, terwijl de WRR meer aandacht voor institutionele borging
en combinaties van mechanismen vraagt (WRR, 2000). “Mede doordat de vraag van
effectieve borging in de privatiserings- en verzelfstandigingoperaties geen centrale
plaats heeft gehad – privatisering was meer doel dan middel – zijn die organisaties in
een ‘grijs tussengebied’ beland waarbij noch privaat, noch publiek adequate disciplineringmechanismen bestaan” (WRR, 2000:14).
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2001

Het boek ‘Nieuwe strategieën in het publieke domein’ van De Waal wordt als een
startpunt van het brede debat over maatschappelijke ondernemingen gezien. Het
boek verscheen voor het eerst in 2000, in dit onderzoek werd de tweede druk uit
2001 geraadpleegd. ‘Nieuwe strategieën voor het publieke domein’ gaat over de
noodzakelijke herinrichting van de publieke sector en de nieuwe aanpak van allerlei
publieke vraagstukken als gevolg daarvan. Maatschappelijk ondernemen is het herdefiniëren en revitaliseren van de plaats die traditioneel wordt aangeduid als NGO
(Non Governmental Organization) en non-profitorganisaties. De maatschappelijke
onderneming is in het begin van de jaren 90 door De Waal in Nederland geïntroduceerd en daarna in de organisatieadviespraktijk in een toepassing op allerlei strategische vraagstukken doorontwikkeld (De Waal, 2001). In de gedachten rondom
maatschappelijke ondernemingen staan – voor De Waal – de burgerorganisaties en
verbindingen tussen burgers centraal. Hij vindt dat de politiek achterop loopt en dat
er sprake is van grote begripsverwarring rondom maatschappelijke ondernemingen
(De Waal, 2001).
Het gaat bij maatschappelijke ondernemingen niet om ondernemerschap in de
commerciële zin van het woord, maar in de letterlijke zin:
“...oog hebben voor behoeften van afnemers, met gevoel voor toekomstige
ontwikkelingen, de moed opbrengen om te investeren, vertrouwen op gevoel
voor de markt en op eigen benen willen staan” (De Waal, 2001:24).
De essentie van het debat is volgens De Waal het vinden van een balans tussen
publieke en private financiering van publieke dienstverlening. Het gaat om heldere
keuzen welke organisaties het beste geëquipeerd zijn om bepaalde publieke taken uit
te voeren. Maar uiteindelijk zou er meer aandacht moeten zijn voor de derde partij,
namelijk de georganiseerde burger. “Deze burger zit linksom (via belastingen) of
rechtsom (via eigen bijdragen) altijd midden in het publieke debat, maar krijgt niet
altijd voldoende stem” (De Waal, 2001:41).
In 2001 verscheen tevens de studie ‘Noch markt, noch staat’ van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP). Deze publicatie is de Nederlandse vertaling van het internationale
John Hopkins onderzoek naar de derde sector. In de inleiding van deze rapportage
staan de redacteuren Burger & Dekker stil bij de woordkeuze van de titel ‘noch
markt, noch staat’ en de Engelse benaming non-profit. Zij benadrukken dat bepalend lijkt te zijn wat het allemaal niet is (Burger & Dekker, 2001). Als het onderzoek
alleen over de Nederlandse non-profitsector was gegaan, had er in de titel wellicht
woorden gestaan als maatschappelijk middenveld of particulier initiatief en sinds
de jaren 90 ook civil society. “Dit zijn immers de termen waarmee in Nederland het
terrein van economie of maatschappelijk leven tussen overheid en markt proberen
aan te duiden” (Burger & Dekker, 2001:15).
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Het onderscheid in de studie naar profit, non-profit en overheidssector wordt in
het buitenland toegepast, maar in de Nederlandse situatie hebben de relaties tussen
deze sectoren een hybride karakter (Burger & Dekker, 2001). De non-profitsector
en de andere twee sectoren zijn in Nederland niet duidelijk gescheiden. Markt, staat
en non-profit zijn met elkaar verbonden. Juist deze hybriditeit, de verbondenheid en
onderlinge afhankelijkheid, is een fundamentele karakteristiek van de Nederlandse
samenleving. Want door marktfalen (markt kan onvoldoende voor collectieve
goederen zorgen want winstmotief staat op eerste plaats) en overheidsfalen (door
gebrek aan politieke consensus kan overheid niet voldoen aan alle vraag naar collectieve goederen) is er een residuele behoefte aan collectieve goederen die door de maatschappelijke ondernemingen worden opgepakt (Burger & Dekker, 2001). “Publieke
taken zijn voorwerp van geïnstitutionaliseerde vormen van gedeelde verantwoordelijkheid, binnen een cultuur van consensus. Het gedifferentieerde karakter van de
samenleving, de responsieve rol van de overheid en het gemengde type democratie
vormen de context waarin de sectoren profit, non-profit en overheid onderling zeer
verbonden zijn” (Burger & Dekker, 2001:132). Dit maakt Nederland een bijzondere
deelnemer in het internationale onderzoek.
In het onderzoek concluderen Burger & Dekker dat de non-profit sector niet (meer)
als aparte entiteit wordt gezien. “In de afgelopen dertig jaar beïnvloedden de achtereenvolgende processen van decentralisatie, bezuinigingen, deregulering, privatisering
en marktwerking de semipublieke sector ieder op een verschillende manier” (Burger
& Dekker, 2001:108). De ‘publieke sector’ is de sector geworden waarin non-profit
en overheid in elkaar overlopen en waarin termen als marktwerking en bedrijfsmatig
organiseren (afkomstig uit de profitsector) wordt voorgehouden aan zowel overheid
als non-profit. Het bedrijfsmatig werken heeft aan invloed gewonnen doordat de
overheid onder andere bezuinigde en privatiseerde. “De leemte die de terugtredende
overheid heeft achtergelaten, wordt opgevuld met het vocabulaire en gedrag van het
bedrijfsleven” (Burger & Dekker, 2001:109). De discussie gaat dan ook veel meer
over efficiëntie van overheidsorganisaties, gebrek aan betrokkenheid van burgers,
gebrek aan legitimiteit van publieke organisaties, gebrekkige diversiteit, ideologie van
marktwerking. In plaats van over de verschillen tussen de drie sectoren. “Het onderscheid tussen de sectoren vervaagt: overheidsorganisaties, bedrijven en non-profits
zijn in toenemende mate verweven en opereren interdependent” (Burger & Dekker,
2001:120).
2002

In ‘Particulier initiatief en publiek belang’ (Dekker, 2002) zijn diverse experts aan
het woord over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profit sector. Enkele
hoofdstukken komen voort uit een conferentie die naar aanleiding van ‘Noch markt,
noch staat’ werd georganiseerd.
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De lijn van ‘Noch markt, noch staat’ wordt voortgezet: het idee van een non-profit
sector is niet gangbaar in Nederland. Zeker niet vanuit de economische invalshoek
(zoals in de Hopkins-studie). “Dan eerder vanuit een historisch-sociologisch en
politiek-bestuurlijke invalshoek met benamingen als ‘particulier initiatief ’ of ‘maatschappelijk middenveld’ “ (Dekker, 2002:12).
De grenzen tussen de sectoren profit en non-profit zijn aan het vervagen:
“In de afgelopen twee decennia zijn daar de convergentie van non-profits en
commerciële instellingen, en de vervaging van grenzen tussen non-profit- en
marktsector (...), onder andere door de verspreiding van management- en verantwoordingstechnieken en van ideeën over klantgerichtheid, en ook door feitelijke
aanpassing aan concurrenten. Een stap verder gaat de vermenging van publieke,
non-profit en for-profit elementen binnen organisaties. Voorbeelden daarvan
bieden de woningcorporaties (winst maken voor de sociale volkshuisvestingsdoelen), basisscholen (samenwerkingsscholen die openbaar en bijzonder onderwijs aanbieden) en de thuiszorg (grote bureaucratieën die commerciële activiteiten ontwikkelen in het verlengde van hun zorgarbeid). Het onderscheid tussen
non-profit, profit en publiek is zelfs op het niveau van afzonderlijke organisaties
steeds moeilijker te maken. Er ontstaan ambigue dienstverleningsclusters met
moeilijk in te delen organisaties. De non-profit-sector vervaagt en is misschien
wel helemaal aan het verdwijnen” (Dekker, 2002:16).
Volgens Dekker leiden deze ontwikkelingen en de ontzuiling ertoe dat de identiteit
van de non-profit-dienstverleners zoek is, de levensbeschouwelijke achtergrond is
‘weggefuseerd’ en de sociale basis is afgebrokkeld. De dienstverleners willen geen
bureaucratie zijn, maar het zijn ook geen echte ondernemingen. Er worden nieuwe
modellen gezocht om de organisatie zin en vorm te geven. Een maatschappelijke
onderneming is één van die modellen.
“Het idee van maatschappelijk ondernemerschap trekt de ingezette ontwikkeling
van non-profits richting markt in zekere zin door naar een wenselijke toekomst.
In de plaats van een van buiten- en bovenaf opgedrongen verzakelijking onder
invloed van ideeën over New Public Management en een door de overheid gewenste
marktwerking, komt de eigen keuze voor een combinatie van ondernemen en
idealisme. In Nederland betekent dit vooral een afscheid van het oude vocabulaire van particulier initiatief en middenveld. Maatschappelijke ondernemingen
zijn gewone ondernemingen, ze verdelen alleen geen winst, en onder bepaalde
voorwaarden zouden ze bevoordeeld moeten kunnen worden door de overheid.
Misschien herbergen ze veel vrijwilligerswerk, maar dat hoeft niet; misschien
worden ze gecontracteerd door de overheid voor het leveren van publieke diensten, maar ook dat hoeft niet. Ze zouden in ieder geval meer afstand tot de
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overheid moeten houden dan hun voorgangers van het verstatelijkte particuliere
initiatief ” (Dekker, 2002:17).
In de slotbeschouwing constateert Dekker dat er sprake is van een moderniseringsdeficit van de Nederlandse non-profit-sector. Om de idealen, arbeidssatisfactie en
ondernemingszin in de non-profit-sector terug te krijgen is nodig: een flinke ontbureaucratisering en deregulering, minder centraal vastgestelde arbeidsvoorwaarden,
meer oriëntatie op doelgroepen in plaats van op de overheid, schaalverkleining en
het doorbreken van monopolies en vooral meer vraagsturing (Dekker, 2002). Dekker
besluit: “een offensieve conceptie van het middenveld is nodig: sociaal bewogen en
zakelijk in de aanpak” (Dekker, 2002:153).
2003

Het in 2002 opgerichte Netwerk Toekomst Maatschappelijke Ondernemingen –
samenwerkingsverband van brancheverenigingen uit wonen, zorg, onderwijs en
welzijn – schrijft in 2003 een manifest voor revisie van het concept maatschappelijke
onderneming. “Dagelijks ervaren we dat een helder beeld over de positie en rol van
de maatschappelijke onderneming ontbreekt, met als gevolg dat er geen eenduidig
en werkbaar kader is voor maatschappelijke ondernemingen. Binnen branches is
er sprake van een verkokerd regime, samenwerking komt daardoor moeilijk van de
grond, er zijn hoge bestuurskosten en administratieve lasten door opstapeling van
regels. Wet en regelgeving sluit niet meer aan bij de huidige samenleving waarin
burgers dat zelf aangeven” (NTMO, 2003:2).
Volgens het NTMO dient er een breed debat gevoerd te worden over de mogelijkheden van zelfsturend en zelfbesturend vermogen, over professionele en moderne
bedrijfsvoering en over het realiseren van centrale maatschappelijke voorzieningen
in de moderne samenleving (NTMO, 2003). Het idee van het NTMO is om een
Code voor maatschappelijke ondernemingen te ontwikkelen, met daarin ruimte
voor toespitsing per sector. De Code moet leiden tot een impuls voor de zorg voor
de strategische en institutionele positie van maatschappelijke ondernemingen en
de eigen identiteit die ook meer aandacht zou moeten krijgen (NTMO, 2003). Het
NTMO streeft ook naar externe binding en verankering van de Code (sanctionering, lidmaatschap brancheverenigingen), juridische basis van een maatschappelijke
onderneming (tweelagenmodel met RvC en directeur-bestuurder) en de realisatie
van proportioneel toezicht (extern toezicht op intern toezicht en controlesystemen
om regeldruk te reduceren) (NTMO, 2003).
“De hernieuwde opkomst van maatschappelijk ondernemerschap wil nog niet
zeggen dat het concept van de maatschappelijke onderneming daarmee ook
volledig is erkend en ontwikkeld. In tegendeel. In de achter ons liggende periode
is het institutionele domein tussen overheid en markt verwaarloosd. De derde
sector had niet de aandacht van de wetenschap, noch van de politiek. Hierdoor
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heeft het achterstallig conceptueel onderhoud opgelopen. Dit begint zich nu
in praktisch opzicht te wreken. Niet alleen in problemen in de interne organisatie, maar ook de mankerende ordening van stelsels en structuren waarbinnen
maatschappelijke ondernemingen hun werk proberen te doen” (NTMO, 2003:9).
“Wezenlijk is, dat het inhoudelijk bij de maatschappelijke onderneming, gaat om
de (uit eigen verantwoordelijkheid ontstane) zorg voor centrale, toegankelijke
maatschappelijke voorzieningen, die aansluiten op constitutioneel verankerde
sociale grondrechten” (NTMO, 2003:37).
2004

Het gezaghebbende rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ (WRR, 2004)
analyseert op basis van een uitgebreid empirisch onderzoek de problemen rond
kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de maatschappelijke dienstverlening. De WRR signaleert een toenemende spanning tussen het institutionele regime
waarin de maatschappelijke dienstverlening verkeert, de oriëntatie van de instellingen en de werkzame professionals en de vragen van cliënten. Deze spanning
wordt volgens dit rapport versterkt door een dichotome benadering van de scheiding van beleid en uitvoering, doelen en middelen, overheid en markt. Institutioneel
gezien is er een voortdurende worsteling over de kwestie of de sectoren nu moeten
worden gerekend tot de staat of tot de markt. Deze benadering heeft het karakter
van boedelscheiding:
“Met boedelscheiding bedoelen we dat bij de zoektocht naar effectieve vormen
van sturing, een scheiding wordt bepleit van beleid en uitvoering, van doelen
en middelen, en van kaderstelling en mandatering zonder dat deze waar nodig
afdoende op elkaar betrokken worden” (WRR, 2004:10).
Een van de gevolgen is geïnstitutionaliseerd wantrouwen tussen overheid, burgers,
instellingen en professionals met eenzijdige nadruk op regelen, disciplineren, afrekenen en controleren. De dienstverlening, engagement van professionals en instellingen zou centraal gesteld moeten worden. Door het bevorderen van leerprocessen
(organiseren van kennisallianties en innoveren), versterken van de positie van professionals, beïnvloeding door cliënten en stroomlijnen van toezichts- en verantwoordingsarrangementen. De WRR pleit voor “een systeem van checks and balances, dat
enerzijds recht doet aan het gemengde en relationele karakter van de maatschappelijke dienstverlening en dat inspeelt op het aanwezige verbeterings- en vernieuwingspotentieel, maar dat anderzijds ook effectieve correctiemechanismen bevat” (WRR,
2004:12).
In 2004 verschijnt een tweede rapport van de WRR ‘Staat voorbij democratie en
democratie voorbij de staat’. Het is een verkenning voor nieuwe vormen van democratie. In de context heeft het rapport ook met maatschappelijke ondernemingen te
maken. Daarover wordt geschreven:
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“De maatschappelijke onderneming is een duiding van instellingen in de maatschappelijke dienstverlening waarbij de term vanuit de brancheorganisaties wordt
gebezigd” (WRR, 2004b:117).
2005

Het CDA publiceert in 2005 ‘Investeren in de samenleving, een verkenning naar
de missie en positie van de maatschappelijke onderneming. In de inleiding staat
geschreven dat de discussie over de bestuurlijke inrichting van maatschappelijke
ondernemingen al enige tijd op de agenda staat van de maatschappelijke organisaties zelf (NTMO, Aedes) van adviesinstanties (SER, WRR en SCP), van de politiek
(Kabinet Balkenende II) en van de wetenschap. De redenen voor de aandacht zijn:
“(1) het bestuur is zich aan het professionaliseren en er is behoefte aan goede verantwoordingsstructuren, (2) het maatschappelijke belang bij particulier initiatief: they
fulfill their social missions with greater humanity than either the state or the market (Etzioni), (3)
groeiende behoefte bij maatschappelijke ondernemingen om zelf te kunnen ondernemen met oog op sociale doelstellingen en (4) modernisering van het rechtspersonenrecht, het institutionele domein naast staat en markt is de laatste decennia teveel
verwaarloosd” (CDA, 2005:12/13).
“De rol, taak, functie en inrichting van de derde sector zijn dringend toe aan
herontwerp. Het concept van een maatschappelijke onderneming kan (...) daarbij
dienen als leidend beginsel” (CDA, 2005:16). Het CDA onderschrijft de stelling
van het NTMO dat de hernieuwde opkomst van maatschappelijk ondernemerschap nog niet wil zeggen dat het concept daarmee volledig erkend en ontwikkeld is. Integendeel. In ‘Investeren in de samenleving’ gaat het CDA vooral in
op een rechtspersoonrechtelijk herontwerp van het maatschappelijk initiatief.
“Met de aanbevelingen uit deze studie willen we hen [maatschappelijke ondernemingen] een steuntje in de rug geven, namelijk door de herkenbaarheid van de
maatschappelijke onderneming te vergroten en het eigen (niet op winstuitkering
gerichte) karakter vast te leggen en inzichtelijk te maken” (CDA, 2005:97/98).
“Wij pleiten er dan ook voor de maatschappelijke onderneming wettelijk te
verankeren als modaliteit van tenminste de stichting en de vereniging. Om de
maatschappelijke onderneming als zodanig herkenbaar te maken ten opzichte
van de reguliere stichting of vereniging, moet de maatschappelijke onderneming
dan worden toegestaan om zich maatschappelijke onderneming te noemen. Voor
andere organisaties moet dit worden verboden” (CDA, 2005:88).
Het ‘etiket’ maatschappelijke onderneming krijgt op deze manier maatschappelijke
betekenis en impact in eventuele competitie met andere organisaties. Uiteindelijk is
het wetsvoorstel voor een modaliteit in het Burgerlijk Wetboek er gekomen en goedgekeurd door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer keurde het in 2010 af, waarna het
wetsvoorstel uiteindelijk werd ingetrokken.
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In 2005 heeft de SER op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht
over ‘ondernemerschap voor de publieke zaak’. In dit rapport pleit de SER voor
het verbeteren van de voorziening van diensten met een publiek belang door het
stimuleren van ondernemerschap (SER, 2005). Ondernemerschap is in deze benadering een middel en geen doel op zich. Het uitoefenen van ondernemerschap is niet
uitsluitend gebonden aan particulier initiatief.
“Ondernemerschap voor de publieke zaak staat – in de visie van de SER – in
de kern voor het zo doelmatig mogelijk inzetten van de beschikbare middelen
om een kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening te leveren die aansluit
bij de behoeften en wensen van mensen. Het bedoelde ondernemerschap wil
medewerkers aanspreken op hun professionaliteit en creativiteit om maatwerk te kunnen leveren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Ondernemen betekent ook risico’s dragen en beheersen. Het bevorderen van
ondernemerschap voor de publieke zaak is tevens gericht op een verschuiving
van verantwoordelijkheden en risico’s naar daar waar deze het beste gedragen en
beheerst kunnen worden” (SER, 2005:29/30).
De adviesaanvraag van de Tweede Kamer hanteert het begrip maatschappelijke
onderneming. Het advies van de SER doet dat niet en wel om de suggestie te
vermijden dat er sprake zou zijn van een bepaalde organisatievorm (rechtsvorm) die
in het bijzonder geschikt zou zijn voor (ondernemende) aanbieders van diensten van
publiek belang. De SER vindt dat ondernemerschap door meerdere soorten organisaties ten toon gespreid kan worden. “Waar het om gaat is dat het ondernemerschap
in publieke dienstverlening afdoende is gelegitimeerd door politiek en maatschappij,
door een bij de gekozen rechtsvorm en aard van het desbetreffende publiek passende
combinatie van horizontale en verticale vormen van verantwoording en toezicht.
Dat vraagt mede een versteviging van de governance van de betrokken instelling”
(SER, 2005:157).
De meeste vormen van publieke dienstverlening komen voort uit het particuliere
initiatief. Het publieke belang is echter de oorzaak van dat de overheid zich vroeger
of later met de verschillende sectoren is gaan bemoeien. “De verstatelijking is bij de
meeste vormen van publieke dienstverlening de afgelopen vijftien jaar weer omgeslagen in een grotere aandacht voor decentrale besluitvorming, marktprikkels en een
ondernemingsgerichte bedrijfsvoering. Van particulier initiatief naar een dominante
rol voor de staat naar ‘vermaatschappelijking’. Zo zou men de institutionele geschiedenis van de publieke dienstverlening kunnen beschrijven” (SER, 2005:32).
De SER gebruikt de term vermaatschappelijking als slotstuk van de golfbeweging, waar de WRR spreekt over ‘vermarkting’. De WRR benadrukt dat markten
en netwerken een cruciale rol spelen in de distributie van publieke dienstverlening
(WRR, 2004). De SER benadrukt dat bij vermaatschappelijking de onderliggende
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tendens beter wordt aangegeven: de overheid trekt zich terug en de dienstverlening
wordt als het ware teruggegeven aan de maatschappij (SER, 2005).
2007

Het onderzoek ‘Publieke prestaties in perspectief ’ van het SCP bevat veel informatie
over de context waarin het debat plaatsvindt. “In het algemeen is de Nederlandse
burger over de meeste publieke diensten meer tevreden dan ontevreden” (SCP,
2007:87). Nederlandse burgers signaleren tekorten met name in het speciaal onderwijs (begeleiding van leerlingen), politie (informatie uitwisseling), openbaar vervoer
(vertragingen), belastingdienst (tijdige afhandeling van aanslagen), woningcorporaties (nieuwbouw en onderhoud) en kinderopvang (hygiëne en veiligheid) (SCP,
2007). In deze publicatie van het SCP wordt inzicht in prestaties gebracht, maar
wordt het debat over maatschappelijke ondernemingen zelf niet gevoerd.
2008

Ongeveer vijf jaar na oprichting van het NTMO – en het manifest voor revisie
van het concept maatschappelijke onderneming – komt het platform met een voorstel voor de verankering van de maatschappelijke onderneming in het Burgerlijk
Wetboek. Sinds het ontstaan van het NTMO is er mede op basis van de NTMObranchecode met succes gewerkt aan governancecodes per branche (bijvoorbeeld
corporaties, zorg en kinderopvang). Het ‘voorstel voor een volwassen relatie’ is
een reactie op de intentie van het Kabinet om een nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen in te voeren in het Burgerlijk Wetboek. Het NTMO
stelt: “dat de branches niet het nut inzien van een aparte rechtsvorm en daarbij in
het ongewisse zijn over de gevolgen van de introductie hiervan” en “een nieuwe
rechtsvorm sluit niet aan op de behoefte van de organisaties” (NTMO, 2008:2/3).
Het NTMO wil niet alle maatschappelijke organisaties uniformeren, maar wil systeemeisen in het Burgerlijk Wetboek vastleggen die de burger en de overheid waarborgen bieden. Zij stelt voor om”afspraken te maken over sectoroverstijgende deregulering die recht doet aan eigen verantwoordelijkheid van particulier initiatief, de
rechtsvorm een modaliteit op bestaande vormen wordt, fiscale faciliteiten worden
geboden en maatschappelijke ondernemingen niet verplicht worden, maar als een
‘tweede stelsel’ worden gezien” (NTMO, 2008:3/4). Mede door deze en vele andere
kritiek is het wetsvoorstel onderwerp van meerdere debatten in de Tweede Kamer.
Het voorstel wordt aangepast tot een modaliteitenregeling op de bestaande rechtsvormen stichting en vereniging. De Tweede Kamer stemde uiteindelijk in met het
wetsvoorstel.
Ten aanzien van de rechtsvorm voor de maatschappelijke onderneming brengt
de Raad van State in 2009 een negatief advies uit aan de Eerste Kamer. De Raad
concludeert dat niet duidelijk is waarvoor de modaliteit van de stichting of vereniging is bedoeld. Het doel van het voorstel mag dan zijn om de maatschappelijke
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onderneming een herkenbare plaats in het rechtsverkeer te geven. De indruk is dat
dit wetsvoorstel organisaties en instellingen die tot de overheid noch markt behoren,
beoogt een eigen domein en positie te verschaffen. De Raad beschrijft dat in de
sectoren zorg, onderwijs en wonen deze organisaties echter al een eigen positie
hebben en de plaats en erkenning krijgen die ze behoeven (Raad van State, 2009).
2009

De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) publiceert in 2009 haar
onderzoek ‘Stem geven aan verankering’, over legitimering van maatschappelijke
dienstverlening. Zij beschrijven dat maatschappelijke organisaties veelvuldig onderwerp van debat zijn, omdat de organisaties veranderen en een nieuwe rol innemen
ten opzichte van overheid en burgers. De RMO wil met haar verkenning een bijdrage
leveren aan de discussie over de belangrijke en unieke rol die publiekmaatschappelijke organisaties in Nederland spelen (RMO, 2009).
De RMO stelt de gedachte centraal dat kwalitatief goede dienstverlening – en daar
gaat het uiteindelijk om – in interactie tussen maatschappelijke organisaties en
burgers tot stand komt. “Door de verschuivende verhoudingen tussen overheid,
maatschappelijke organisaties en burgers en door ontwikkelingen in de samenleving
is het echter meer en meer de vraag of instellingen kunnen rekenen op een publiek
dat hen herkent en erkent en steunt in de uitvoering van hun publieke taak. Hun
legitimiteit is onder druk komen te staan, en voor zowel organisaties die een publiek
belang vertegenwoordigen als de sectoren in hun algemeenheid is dat problematisch te noemen” (RMO 2009:8). Het gevolg is dat organisaties die maatschappelijke diensten verlenen geen grip meer hebben op hun eigen agenda. Ondanks de
verzelfstandiging zijn ze de laatste jaren in grote mate afhankelijk van de publieke
opinie, het heersende politieke klimaat en van nieuwe marktpartijen (RMO, 2009).
“Naast de afnemende invloed op de agenda wordt de verscheidenheid onder klanten
en hun voorkeuren steeds groter, zijn deze organisaties meerdere doelgroepen gaan
bedienen en conflicteren de belangen van doelgroep en andere belanghouders steeds
vaker. Dit stelt nieuwe eisen aan de maatschappelijke dienstverleners en hun organisatievorm” (RMO, 2009:24).
‘Stem geven aan verankering’ is gericht op het versterken van de legitimiteit van
organisaties die maatschappelijke diensten verlenen. De legitimiteit van deze organisaties wordt in belangrijke mate bepaald door de relatie die de organisatie heeft
met de doelgroep. Maar er is sprake van een paradoxale situatie volgens de RMO:
“zonder maatschappelijke legitimiteit kunnen de organisaties niet loskomen van
andere machtige partijen, zoals de overheid, maar zonder verzelfstandiging kunnen
ze hun legitimiteit – het bewijs dat ze zelfstandig het maatschappelijke belang dienen
– ook niet opbouwen” (RMO, 2009:70). Als oplossing ziet de RMO het versterken
van de positie en inspraak van de burger in deze organisaties (voice). Op de andere
twee mechanismen (toezicht en verantwoording, vergroten van keuzevrijheid) is
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de afgelopen jaren al ingezet door de maatschappelijke dienstverleners. Het derde
mechanisme is onderbelicht: de discussie en dialoog tussen organisaties en burgers
als (potentiële) cliënt. Volgens de RMO (2009) past dit mechanisme in het kader van
vermaatschappelijking en vereist het de komende tijd een andere uitwerking.
2010

In 2010 verschijnt het SER-rapport ‘Overheid én markt: het resultaat telt’ naar
aanleiding van een adviesaanvraag van de Tweede Kamer. Op basis van ervaringen
met marktwerking worden er aanbevelingen gedaan voor (verdere) marktwerking in
de toekomst. Het rapport neemt het ordeningsvraagstuk van voorzien in publieke
belangen als uitgangspunt. Marktwerking is een middel daarvoor, maar geen doel op
zich. “Ordeningskeuzen bestaan niet uit een simpele overweging overheid-markt,
maar uit een mix van uiteenlopende instrumenten die per sector anders kunnen zijn”
(SER, 2010:13). Voordat die keuze gemaakt kan worden is eerst de identificatie van
publieke belangen nodig en inzicht in de huidige werking ervan. De instrumenten die
de SER (2010) onderscheidt zijn: zelf doen (productie en distributie door overheid),
inkopen, normeren (wetgeving, regulering, vergunningen, handhaven), toezicht,
heffen (belasting, accijnzen), subsidies, beïnvloeden/informeren/keurmerken.
Gezamenlijk kenmerk is dat de instrumenten economische beslissingen beïnvloeden
en invloed hebben op de handelingsvrijheid van verschillende marktpartijen. De
SER is van mening dat de discussie over ordeningsbeleid “een nieuwe fase in moet
gaan met focus op een gefundeerde afweging van effecten van beleidsalternatieven
op de publieke belangen en de maatschappelijke welvaart” (SER, 2010:24).
In 2010 brengt de RMO een advies uit aan de Tweede Kamer over legitimiteit
van maatschappelijke dienstverlening als vervolg op het onderzoek in 2009. De
RMO zet zich af tegen de lijn die de SER en WRR stellen dat de overheid als
systeemverantwoordelijke ook het publieke belang definieert. De RMO vindt dat de
“zogenaamde licence to operate niet afkomstig is van de overheid, formele toezichtorganen of van de markt, maar ligt in de heterogene samenleving, in het bedienen
van specifieke doelgroepen met verschillende waarden en verlangens” (RMO,
2010:2). De rol van de overheid verandert en is gericht op het stimuleren dat de
instellingen maatschappelijk verankerd zijn en dat er een pluriform aanbod is en
niet meer controleren en beheersen ‘namens’ de samenleving (RMO, 2010). Het
uiteindelijke bestaansrecht van maatschappelijke organisaties ligt in het feit dat ze
inspelen op specifieke behoeften binnen de samenleving en vaak verbonden zijn
met ruimere verbanden en hun lange historie. De RMO noemt dit maatschappelijke legitimiteit. De nadruk van deze organisaties komt weer te liggen op de
eigen missie zoals die vanuit particulier initiatief zijn ontstaan: terug naar de basis.
De RMO reikt met het advies ‘Terug naar de basis’ richtingen aan om de legitimiteit van maatschappelijke organisaties te versterken. Organisaties zullen zich moeten
toeleggen op het effectiever organiseren van samenwerking, dialoog en discussie
met (potentiële) cliënten en hun belangenbehartigers, niet als losstaande activiteit
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maar als essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijk. En “in plaats van een subsidierelatie als uitgangspunt te nemen is het beter als maatschappelijke organisaties
uitgaan van een eigen visie en missie, om daar vervolgens financiers bij te zoeken”
(RMO, 2010:9/10). Maatschappelijke organisaties zouden zich meer kunnen gaan
specialiseren door zich te richten op bepaalde (groepen) cliënten en maatschappelijke partners en daarmee tegelijk minder op de overheid en toezichtorganen (RMO,
2010). Volgens de Raad is er een “verdere bewustwording nodig over de scheefgroei
in de legitimiteit van de publiekmaatschappelijke dienstverlening. De tijd is ernaar
het tij te keren. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar wel essentieel” (RMO, 2010:12).
Rode draad in het debat

De rode draad in het debat duidt op toenemende grensvervaging tussen publiek/
privaat en profit/non-profit. Het gaat om de positionering van en spelregels voor de
organisaties die publieke diensten verlenen. Er is behoorlijke consensus over de rol
van de overheid in de dienstverlening op het gebied van sociale grondrechten. De
overheid schept de randvoorwaarden maar hoeft niet de uitvoering zelf ter hand te
nemen. Ondernemerschap kan de leemte die de terugtrekkende overheid achterlaat
opvullen. Met ondernemerschap wordt vooral gedoeld op een andere houding en
gedrag van organisaties die publieke diensten verlenen; een nieuw model van de
maatschappelijke betrokkenheid van deze organisaties, waarin de (sociale) missie een
belangrijke rol speelt. Naast maatschappelijke onderneming draagt dat model ook
andere benamingen: ondernemerschap voor de publieke zaak, sociaal ondernemerschap en zachte marktwerking (Dekker, 2002), ondernemerschap in de maatschappelijke dienstverlening (WRR, 2004), geconditioneerd ondernemerschap (SER, 2005)
en ondernemend zijn zonder winstoogmerk (SCP 2001). Organisaties die publieke
diensten verlenen zoeken naar een nieuwe identiteit, naar nieuwe culturen, nieuwe
vocabulaires en andere middelen om tot werkbare kaders te komen. Bijvoorbeeld
met (modaliteiten op) rechtsvormen, door inspraak van belanghouders te organiseren en door meer klantgericht te gaan werken. Hier komt de interne organisatie
van een maatschappelijke onderneming aan bod.
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3.4

Organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke
onderneming
De eerste bijdrage van dit boek aan het betekenis geven aan de organisatie van maatschappelijke ondernemingen staat in deze paragraaf. Ik start met het weergeven van
de mindmap waarin alle organisatie-relevante citaten uit de publicaties (in het kort)
worden opgenomen en gecategoriseerd. De namen van deze categorieën sluiten
zoveel mogelijk aan bij begrippen die in het debat worden gebruikt. In totaal heb ik
twaalf organisatie-eigenschappen gevormd die kenmerken van de gecategoriseerde
citaten over de organisatie van een maatschappelijke onderneming beschrijven. Deze
organisatie-eigenschappen werk ik nu verder uit.
Gecategoriseerde citaten

Uit de beschrijving van het debat stel ik vast dat de kaders voor publieke dienstverleners niet voldoende werkbaar zijn. De overheid bezint zich op haar rol, verantwoordelijkheden en op de manier waarop ze organisaties die publieke diensten verlenen
aanstuurt. Het paradigma van ondernemerschap komt op en leidt tot ten nieuwe
houding en nieuw gedrag van de organisaties in de sector publieke dienstverlening.
Er worden tevens nieuwe eisen gesteld aan de interne organisatie. Deze eisen heb
ik uit vijftien documenten gedestilleerd. Ze bestaan uit citaten die ik heb gecategoriseerd, figuur 9 op de volgende pagina geeft dat weer.
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Figuur 9: mindmap citaten per organisatie-eigenschap
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Hoe moet deze mindmap gelezen worden? Ik heb de citaten teruggebracht naar
kernachtige bewoordingen om ze in de mindmap te kunnen plaatsen, de originele
citaten bevatten daardoor meer informatie dan in figuur 9 is weergegeven. Het doel
van de figuur is om vooral structuur aan te brengen, niet om volledig te zijn in de
citaten. Er zijn als voorbeeld drie citaten die iets over de organisatiestructuur melden.
Een citaat van CDA (2005) over de waarborgen die de structuur moet bieden, een
citaat van SER (2005) over de eisen en een passende structuur daarbij en een citaat
van De Waal (2001) over de best passende structuur in zijn ogen (concernstructuur).
Deze drie citaten worden gecategoriseerd onder de organisatie-eigenschap ‘organisatiestructuur’. In dit voorbeeld (maar ook bij andere organisatie-eigenschappen)
geldt dat de gevonden citaten vooral aanvullend zijn aan elkaar of elkaar concretiseren. In de rest van deze paragraaf werk ik de organisatie-eigenschappen uit.
Missie & doelen

Het CDA (2000) stelt dat in de praktijk bij maatschappelijke ondernemingen vaak
sprake is van het herontdekken van de missie. Er zijn drie strategieën die gevolgd
worden om de missie te herontdekken: traditioneel (moreel appel doen op vooral
politieke en maatschappelijke steun om de voorkomen dat de voorziening verdwijnt),
vernieuwing (oude identiteit en gedachte van overheid als hoeder wordt losgelaten)
en gemengde strategieën (organisatie vanuit haar kracht en nieuwe identiteit laten
opereren). Het CDA vindt het van belang dat de missie niet alleen gericht is op het
volgen van de overheid of verdienen van geld, maar dat die ook een moreel karakter
heeft (CDA, 2000).
Voor de RMO staat het voorop dat maatschappelijke ondernemingen weer de grip
op hun ‘agenda’ terugkrijgen (RMO 2009). Nu is het vooral de publieke opinie, het
heersende politieke klimaat en de invloed van marktpartijen die de agenda van deze
organisaties beïnvloeden.
“Het uitgangspunt moet zijn dat maatschappelijke ondernemingen zelf hun missie
en doelen vorm kunnen geven, met als basis daarvoor de vraag van de burger naar
de dienstverlening van deze organisaties” (CDA, 2000:70) daarbij wordt tevens de
onhelderheid over de vraag van de burger opgelost (CDA, 2005).
Een combinatie van de strategieën om de missie te herontdekken, grip op de agenda
en de vraag van de burger als basis, leidt tot de volgende organisatie-eigenschap bij
de missie en doelen van een maatschappelijke onderneming (CDA, 2000 en 2005;
RMO 2009):
Missie en doelen die uitgaan van de morele waarde van de organisatie, waarbij
belanghouders worden geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar
agenda bepaalt.
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Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie

De Waal (2001) beschrijft dat de verschuiving van posities, verwachtingen en
bevoegdheden in de publieke sector ook gevolgen heeft voor de interne organisatie
van maatschappelijke ondernemingen. Bijvoorbeeld op het gebied van producten:
differentiatie van dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe producten en productmarktcombinaties. Ook de SER (2005) spreekt van innovatie van processen en
producten en leveren van maatwerk (klantgerichtheid), zij spreekt over de voortdurende verbetering van de dienstverlening als gedragskenmerk (SER, 2005).
Het SCP (2002) pleit voor vraagsturing, bijvoorbeeld in de vorm van formele zeggenschap. De RMO spreekt over het organiseren van inspraak van klanten (RMO,
2010), want de dialoog met klanten heeft nog onvoldoende aandacht; wettelijke
inspraakvormen zijn ontoereikend (RMO, 2010). “Instellingen kunnen minder van
zichzelf uitgaan en zullen zich meer op de wensen van de burgers moeten richten”
(Dekker, 2002:160). Burgers geven zelf de kwaliteit van de gewenste dienstverlening
aan (NTMO, 2008). “De organisaties zouden een effectieve wijze moeten vinden
om de samenwerking, discussie en dialoog met klanten in de dagelijkse werkwijze te
integreren” (RMO, 2010).
Voor een maatschappelijke onderneming betekent dit de volgende organisatie-eigenschap (De Waal, 2001; SER, 2005; Dekker, 2002; RMO, 2010 en NTMO 2008):
Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie, waarbij inspraak van klanten is georganiseerd, sprake is van innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening.
Organisatiestructuur

Volgens De Waal (2001) wordt de organisatiestructuur van maatschappelijke ondernemingen een meer concernachtige of holdingstructuur en zelfstandige units of
werkmaatschappijen. Daarbij hoort ook de overweging van de gewenste schaalgrootte en het zoeken en benutten van vrijheden in de organisatorische uniformiteit
die er was. Het CDA gaat niet inhoudelijk in op de organisatiestructuur maar geeft
wel aan dat deze “moet waarborgen dat het maatschappelijk doel wordt gediend”
(CDA, 2005:26).
De meest concrete uitwerking van de organisatiestructuur van een maatschappelijke
onderneming komt van de SER (2005): “het dient een platte werkorganisatie te zijn
zodat aantal voelhoorns met de omgeving maximaal is en de afstand tussen leiding
en professional minimaal. Er is daarbij sprake van zelfsturing door professionals en
van veel klantcontact (p.11).
Voor een maatschappelijke onderneming betekent dit de volgende organisatie-eigenschap (De Waal, 2001; CDA, 2005; SER, 2005):
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Organisatiestructuur die plat is met zelfstandige onderdelen waarin medewerkers
veel klantcontact hebben en zelfsturing expliciet wordt bevorderd.
Ondernemersgedrag

In de rapportage van de WRR (2004) wordt er een onderscheid gemaakt naar drie
varianten van ondernemersgedrag in maatschappelijk ondernemerschap (marktgericht ondernemen, gemeenschapsgericht ondernemen en intern ondernemen). “De
varianten zijn afgeleid van het onderzoek van Putters (2001) naar maatschappelijk
ondernemerschap in de ziekenhuiszorg, maar zijn ook terug te vinden in andere
sectoren van maatschappelijke ondernemingen” (WRR, 2004:148). De WRR (2004)
ziet in de praktijk vooral combinaties die publieke en meer commerciële vormen
van dienstverlening bij elkaar brengen binnen de bestaande kaders. Dit ondernemersgedrag richt zich op innovatieve activiteiten binnen het bestaande stelsel. Deze
activiteiten zijn vooral gericht op een verbetering van de bestaande organisatie,
financiering en dienstverlening. In gemeenschapsgericht ondernemen gaat het dus
vooral om het aangaan van samenwerkingsrelaties met andere organisaties binnen
de sector of daarbuiten, om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. In
deze variant is het ondernemen het zo goed mogelijk aansluiten op de vragen van de
burgers, het zoeken naar nieuwe combinaties in de dienstverlening zelf, dan wel in
de organisatie van de dienstverlening.
Ook de Waal (2001) en CDA (2000) benoemen ook de complexiteit van het combineren van publieke moraal en (ondernemende) houding met bedrijfsmatige aspecten
zoals strategie.
Een maatschappelijke onderneming heeft de volgende organisatie-eigenschap
(WRR, 2004; De Waal 2001; CDA, 2000):
Ondernemersgedrag dat is gericht op de gemeenschap, waarbij ondernemende activiteiten binnen de bestaande kaders worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de samenwerking of dienstverlening te optimaliseren.
Medewerkers

Zowel het CDA (2005) als de SER (2005) schrijven over de betrokkenheid of drijfveren van medewerkers die in een maatschappelijke onderneming werken. Volgens
het CDA moeten er medewerkers gerekruteerd worden die zich betrokken voelen bij
doelen van een maatschappelijke onderneming (CDA, 2005). Volgens de SER vraagt
“het bedoelde ondernemerschap om medewerkers die zich door public spirit laten
leiden” (SER, 2005:9).
Daarnaast worden er eisen gesteld aan de professionaliteit ten aanzien van medewerkers: “ruimte die de medewerkers in de organisatie moeten hebben in zelfsturing
en geïnspireerd worden” (SER, 2005:40), een passende attitude en verandering in
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de manier waarop ze naar de eigen organisatie kijken (De Waal, 2001). Daarnaast
wordt door de SER aangegeven dat “juist in de maatschappelijke dienstverlening het
directe contact met medewerkers de kwaliteit van de dienstverlening bepaalt” (SER,
2005:13). Volgens De Waal dient ook het personeelsbeleid aangepast te worden; dat
moet aansluiten op het nemen van risico’s, verantwoord handelen en resultaatgericht
en klantgericht werken. Het gaat om decentralisatie en de-formalisatie (De Waal,
2001).
Voor maatschappelijke ondernemingen leidt dat tot de volgende organisatie-eigenschap (CDA, 2005; SER, 2005; De Waal, 2001):
Medewerkers die gedreven worden door de maatschappelijke missie, klantgerichtheid en zelf ook een beeld hebben van de eigen organisatie (positionering).
Bekostiging

Een maatschappelijke onderneming zou – in plaats van de subsidierelatie – de eigen
missie als uitgangspunt moeten nemen en daar financiers bij moeten zoeken (RMO,
2010). Het CDA en SCP delen dat de bestaande inputfinanciering moet veranderen naar een outputfinanciering of vraagfinanciering (CDA, 2000) met vouchers,
rugzakjes en persoonsgebonden budgetten bijvoorbeeld (Dekker, 2002).
De SER voegt er nog een aspect aan toe, dat “de organisatie ook in staat moet zijn
om financiële risico’s te managen” (SER, 2005:40).
Voor een maatschappelijke onderneming betekent dit de volgende organisatie-eigenschap (CDA, 2000; Dekker, 2002; SER, 2005; RMO 2010):
Bekostiging op basis van effecten van de inspanningen van de organisatie en dat leidt
tot omgang met financiële onzekerheden (risico’s).
Interne strategie

Naarmate organisaties meer ondernemender worden neemt ook de aandacht voor
strategie toe. Het is complex om publieke moraal en bedrijfsmatige aspecten zoals
strategie te combineren (De Waal, 2001 en CDA, 2000). In de organisatie dient de
interne strategische competentie ontwikkeld te worden. Het gaat dan volgens De
Waal (2001) om een bezinning op de sterke en zwakke punten en strategische identiteit van de organisatie. Om de marktpositionering, om horizontale samenwerking
met soortgelijke organisaties en verticale allianties om de positie te vergroten. In
maatschappelijke ondernemingen is meer aandacht voor strategische (business)planning dan voorheen. Ook wordt het afwegingskader (CDA, 2005) in kaart gebracht:
nadrukkelijk financieel, nadrukkelijk sociale doelstelling of missie of een combinatie: financieel rendement is noodzakelijk om de maatschappelijke missie te kunnen
realiseren.
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Een maatschappelijke onderneming heeft de volgende organisatie-eigenschap (CDA,
2000; De Waal, 2001; CDA 2005):
Interne strategie met een goed functionerende strategische planning & controlcyclus
waarin de strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader inzichtelijk wordt
gemaakt.
Bestuur

Ondernemerschap is vooral een bestuurlijke aangelegenheid (Brandsen et al., 2006).
De top van de organisatie moet zich in plaats van in twee nu in drie speelvelden
begeven: overheid, liefdadigheid/burger en de markt (De Waal, 2001). Een maatschappelijke onderneming “vergt dus ook verandering van bestuur en de competentie van het bestuur om die veranderingen daadwerkelijk in de werkwijze van de
organisatie door te voeren” (WRR, 2000:72).
Een van de kwetsbaarheden van een maatschappelijke onderneming ligt in het
toezicht op de mate waarin de organisatie met voldoende sociale ambitie en ondernemingszin wordt bestuurd en geleid (CDA, 2005). Er zijn verschillende bestuurlijke
modellen die elk voor zich tegemoet wilden komen aan de eisen die een professionele maatschappelijke dienstverlening aan organisaties stelt. Het CDA (2005)
geeft drie modellen: vrijwilligersbestuur, structuur van een stichting en het duale
bestuursmodel. De meeste instellingen hebben gekozen voor een stichtingsstructuur
met een zogenaamde tweelagen-bestuursmodel. Hierbij is sprake van een bestuur
en een interne toezichthouder. Het management en de dagelijkse leiding komen te
liggen bij een bestuur dat aansprakelijk is. Een RvC houdt intern een vinger aan de
pols. De RvC benoemt het bestuur maar draagt geen bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de rechtspersoon. Er is ook een duaal bestuursmodel mogelijk. Er is
dan een algemeen vrijwilligersbestuur en een dagelijks bestuur (dat mede bestaat uit
betaalde professionals). Het algemeen bestuur beperkt zich tot het domein van het
algemeen beleid en het toezicht op het dagelijks bestuur.3 Er zijn nog meer modellen,
maar het gemeenschappelijk kenmerk is dat het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid is verschoven naar de professionele bestuurder of directie van de organisatie
met een interne toezichthouder (CDA, 2005).
Voor een maatschappelijke onderneming leidt dat tot de volgende organisatie-eigenschap (WRR, 2000; De Waal, 2001; CDA, 2005):
Bestuur op basis van een tweelagenstructuur (stichtingsvorm met Raad van
Commissarissen (RvC)) waarbij de werkorganisatie wordt geleid door een professionele directeur-bestuurder.
3
Bij woningcorporaties spreekt men van een raad van commissarissen; in het primair en voortgezet onderwijs overheerst het Raad van Beheer-model (Turkenburg, 2008). De MO-groep biedt haar
leden zelfs drie opties: model Raad van Toezicht, model Toezichthoudend Bestuur en model Instruerend
Bestuur (MO groep, 2008).

Organisatievorm van een maatschappelijke onderneming

Toezicht

“Een van de kwetsbaarheden van een maatschappelijke onderneming ligt in het
toezicht op de mate waarin de organisatie met voldoende sociale ambitie en ondernemingszin wordt bestuurd en geleid” (CDA, 2005:26). In andere woorden wordt dit
ook in andere publicaties gesteld. Er is veel aandacht voor toezicht op de politieke
en maatschappelijke agenda, die aandacht holt de maatschappelijke oriëntatie uit
(RMO, 2010). Bovendien is het in de rapporten niet duidelijk hoe het toezicht eruit
moet zien. Toezicht wordt vaak als onderdeel van governance gezien (RMO, 2009).
In de organisatie-eigenschappen die hier worden gebruikt is governance gesplitst
in toezicht (of eigenlijk interne toezichthouders), maatschappelijke inbedding en
verantwoording. “De ontwikkeling op het gebied van corporate governance voor
bedrijven en public governance voor de publieke sector kan gezien worden als een
vorm van toezicht die complementair kan zijn aan overheidstoezicht omdat bij het
interne toezicht de nadruk ligt op effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van het eigen
handelen” (SER, 2010:107).
Naast de reeds geschetste professionalisering van de inrichting van toezicht dient
ook de (interne) toezichthouder zelf te professionaliseren:
“De directeuren en Raden van Toezicht zijn vaak nog niet echt toe aan maatschappelijk ondernemen. Ze hebben de neiging te kiezen voor hetzij het volgen van de
overheidsregels, hetzij voor geld verdienen. De morele missie wordt dan inderdaad
uit het oog verloren” (CDA, 2000:63).
De RMO (2009) stelt dat de professionaliteit van de RvC moet verbeteren. Deze
raden zijn bedoeld als interne, maar onafhankelijke organen die toezien op het
handelen van het bestuur van een organisatie en op de kwaliteit en doelmatigheid
van de organisatie. Doorgaans wordt van deze toezichthouders ook verwacht maatschappelijke belangen te behartigen. Het systeem van Raden van Toezicht is echter
nog betrekkelijk nieuw in deze sectoren.
Een maatschappelijke onderneming heeft de volgende organisatie-eigenschap (CDA,
2000; CDA, 2005; RMO, 2009; RMO, 2010; SER, 2010):
Toezicht van de RvC op de organisatie, gericht op onder andere de missie en op
maatschappelijke oriëntatie van de organisatie.
Maatschappelijke inbedding

Volgens het NTMO (2003) is er ook een modernisering nodig van de inbedding
van maatschappelijke ondernemingen in het geheel van institutionele verhoudingen
en betrekkingen op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gebied die voor maatschappelijke ondernemingen van belang zijn (NTMO, 2003). Voor de organisatie
vergt het een bezinning op de relatie met de omgeving: op de rol van medespeler en
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coproducent in het publieke domein (NTMO, 2003). Een nieuwe organisatie vergt
nieuwe omgangsvormen met klanten en partners (NTMO, 2003) en stelt andere eisen
aan de kwaliteit van betrekkingen met de buitenwereld (SER, 2005). Maatschappelijke
inbedding is van belang voor maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor de strategie en koers van de organisatie (NTMO, 2008).
In de rapporten van de RMO (2009 en 2010) wordt onder andere ingegaan op
manieren om de legitimiteit van maatschappelijke dienstverlening te verbeteren. Zij
noemen dit de strategie van vermaatschappelijking (RMO, 2009) ofwel het versterken
van de governance (SER, 2005). Daarbij zijn er drie richtingen mogelijk (RMO,
2009): (1) verbeteren van toezicht en verantwoording, (2) bieden van keuzevrijheid
aan klanten, zodat klanten zelf hun leverancier kunnen bepalen en (3) organiseren
van feedback. Aangezien de eerste twee richtingen niet rechtstreeks en alleen door
de organisatie zelf beïnvloed kunnen worden, wordt vooral aandacht gevraagd voor
het organiseren van betekenisvolle feedback. “De organisaties dienen serieus werk
te maken van een structurele aanpak van de dialoog met de maatschappelijke omgeving” (RMO, 2009:13). Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om de verantwoordingsrelatie vooral lokaal in te richten als stakeholderdialoog (WRR, 2004b en SER, 2005).
Voor een maatschappelijke onderneming brengt dit de volgende organisatie-eigenschap met zich mee (NTMO, 2003; WRR, 2004b; SER, 2005; NTMO 2008; RMO,
2009; RMO, 2010):
Maatschappelijke inbedding met een responsieve houding naar de omgeving waarbij
gewerkt wordt aan vernieuwende omgangsvormen met die omgeving, aan draagvlak
en dialoog om feedback over de prestaties van de organisatie op te halen.
Verantwoording

“Het is de maatschappelijke missie en doelstelling, die een maatschappelijke onderneming claimt als grondslag voor zijn bijzondere positie, die externe verantwoording
noodzakelijk maakt” (NTMO, 2003:50). Als aanvulling op de interne vernieuwing
dient ook aandacht besteed te worden aan de vraag van de externe maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verantwoording, er is sprake van meervoudige verantwoording (SER, 2005 en NTMO 2003). De overheid spreekt de organisatie bij de
verantwoording vooral aan op de inputkant van het functioneren (juridische status,
bevoegdheid en financiën) terwijl de organisaties zelf vooral gericht zijn op de
outputkant (maatschappelijk belang, klantgerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening) (WRR, 2004b). Er is dus sprake van twee verantwoordingssystemen: duale
verantwoording.
Er is steeds meer aandacht gekomen voor de wijze waarop bedrijven en instellingen
zelf hun verantwoording naar aandeelhouders, stakeholders en de maatschappij
organiseren (horizontale verantwoording) (SER, 2010). Ook hier geldt – net zoals bij
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intern toezicht – dat er door de ontwikkelingen op het gebied van governance er een
vorm van maatschappelijk toezicht ontstaat doordat deze organisaties hun doen en
laten transparant maken voor de maatschappij die daar vervolgens op kan reageren
(SER, 2010). Maatschappelijke ondernemingen hanteren verschillende instrumenten
voor publieke verantwoording, zoals jaarverslagen, cliëntenpanels, internetsites,
publieke verantwoordingsbijeenkomsten, kwaliteitsborgingsystemen, prestatie-indicatoren, benchmarks, en visitatiecommissies. Ze geven zelf verantwoording vorm
door het raadplegen van belanghouders of cliënten (RMO, 2010). In de smalle zin
gaat het bij verantwoorden over rekenschap geven door informatie te verstrekken
over doelen en resultaten, over transparantie en integriteit (RMO, 2009 en NTMO,
2003, WRR, 2004 en SER, 2010). In brede zin gaat verantwoording over het aangaan
van de dialoog met belanghouders om te leren van de feedback (RMO, 2009) en het
bevorderen van leren in de organisatie (SER, 2005). De WRR ziet brede verantwoording aan onder andere klanten als mechanisme om institutionele borging (op basis
van waarden en normen) te versterken: het genereert informatie om de borging van
het publieke belang succesvol te laten zijn (WRR, 2000 en ook SER, 2010).
Dit leidt tot de volgende organisatie-eigenschap voor een maatschappelijke onderneming (WRR, 2000; NTMO, 2003; WRR, 2004; WRR, 2004b; SER, 2005, RMO,
2009; RMO, 2010; SER, 2010):
Verantwoording die zowel intern als extern is gericht, die gaat over het maatschappelijk belang, de bijdrage daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over de
organisatie te verkrijgen.
Bedrijfsvoering

De interne bedrijfsvoering is een kwestie van de organisatie zelf en niet meer van de
overheid. Door middel van outputfinanciering en een cultuuromslag bij medewerkers dient de bedrijfsvoering van deze maatschappelijke ondernemingen meer klantvriendelijk te worden (CDA, 2000). Volgens De Waal (2001) dient de kwaliteit van de
interne informatievoorziening te verbeteren en dient deze gekoppeld te worden aan
de strategische doelen. Ook het NTMO (2003), SER (2005) en CDA (2005) geven
aan dat de kwaliteit van de interne werkwijze of doelmatig opereren een aandachtspunt is voor de organisatie. Nadrukkelijk dient de kwaliteit van de geleverde dienstverlening bewaakt en geborgd te worden (NTMO, 2008 en ook RMO, 2010; WRR,
2004b; SER, 2005). Want door aan te sluiten op nieuwe vragen, te innoveren, de
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de keuzes in de dienstverlening aan
klanten uit te leggen, krijgen maatschappelijke ondernemingen de gelegenheid om
aan hun legitimiteit te werken (RMO, 2010).
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Voor een maatschappelijke onderneming betekent dat de volgende organisatieeigenschap (CDA, 2000; De Waal, 2001; NTMO, 2003; WRR, 2004b; SER, 2005;
CDA, 2005; NTMO, 2008; RMO, 2010):
Bedrijfsvoering is de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie, er is aandacht
voor doelmatigheid en borging van de kwaliteit van de dienstverlening.
3.5 Conclusie en reflectie
In vijftien rapporten heb ik op explorerende wijze gezocht naar ideeën over de
inrichting van de organisatie van een maatschappelijke onderneming. In dit hoofdstuk behandelde ik welke organisatie-eigenschappen er vanuit het debat aan een
maatschappelijke onderneming worden toegekend.
Organisatievorm van een maatschappelijke onderneming

Ik heb in het debat gezocht naar informatie over de inrichting van de organisatie
van een maatschappelijke onderneming. Ik vond twaalf organisatie-eigenschappen
van een maatschappelijke onderneming. Geen van de vijftien documenten geeft een
uitgereid overzicht (of inzicht) in de organisatie van een maatschappelijke onderneming. De documenten gaan vaak zijdelings en op onderdelen in op de organisatie
van meer ondernemerschap in publieke dienstverlening of op de organisatie van
een maatschappelijke onderneming. Een verklaring hiervoor is dat het debat vooral
gevoerd wordt voor en door politici, beleidsmakers en hun adviseurs. Het debat gaat
meer over idealen (van ondernemerschap en een maatschappelijke onderneming) en
over positionering dan over empirische toepassingen daarvan in organisaties. Een
andere verklaring is de meervoudigheid in opvattingen over maatschappelijke ondernemingen, waardoor inzichten en uitwerking daarvan voor de partijen in het debat
kunnen verschillen.
Het systematisch verzamelen en ordenen van citaten in organisatie-eigenschappen
van een maatschappelijke onderneming heb ik nog niet eerder aangetroffen in de
literatuur. Redenen daarvoor kunnen zijn de onduidelijkheid, begripsverwarring,
ontbreken van adequate operationalisering en van een duidelijke definitie van maatschappelijke ondernemingen, zoals in paragraaf 3.1 reeds werd beschreven. Het
overzicht van de twaalf organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming ontstond in de inhoudsanalyse in dit onderzoek. Als de rapporten verwijzen
naar een min of meer gedeeld abstract ideaal van een maatschappelijke onderneming
dan schetsen de door mij daarin gevonden twaalf organisatie-eigenschappen blijkbaar een beeld van de gewenste of verwachte inrichting van de organisatie van een
maatschappelijke onderneming. Het ideaal van een eigen, houdbare, effectieve en
efficiënte positie tussen markt, samenleving en overheid wordt immers gedeeld. Wat
is dat nu voor beeld? Een maatschappelijke onderneming bevat de volgende twaalf
organisatie-eigenschappen:
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1. Missie en doelen die uitgaan van de morele waarde van de organisatie, waarbij
belanghouders worden geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar
agenda bepaalt.
2. Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie, waarbij inspraak van klanten is georganiseerd, sprake is van innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening.
3. Organisatiestructuur die plat is met zelfstandige onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact hebben en zelfsturing expliciet wordt bevorderd.
4. Ondernemersgedrag dat is gericht op de gemeenschap, waarbij ondernemende
activiteiten binnen de bestaande kaders worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de
samenwerking of dienstverlening te optimaliseren.
5. Medewerkers die gedreven worden door de maatschappelijke missie, klantgerichtheid en zelf ook een beeld hebben van de eigen organisatie (positionering).
6. Bekostiging op basis van effecten van de inspanningen van de organisatie en dat
leidt tot omgang met financiële onzekerheden (risico’s).
7. Interne strategie met een goed functionerende strategische planning & controlcyclus waarin de strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader inzichtelijk wordt gemaakt.
8. Bestuur op basis van een tweelagenstructuur (stichtingsvorm met RvC) waarbij
de werkorganisatie wordt geleid door een professionele directeur-bestuurder.
9. Toezicht van de RvC op de organisatie, gericht op onder andere de missie en op
maatschappelijke oriëntatie van de organisatie.
10. Maatschappelijke inbedding met een responsieve houding naar de omgeving
waarbij gewerkt wordt aan vernieuwende omgangsvormen met die omgeving,
aan draagvlak en dialoog om feedback over de prestaties van de organisatie op
te halen.
11. Verantwoording die zowel intern als extern is gericht, die gaat over het maatschappelijk belang, de bijdrage daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over de organisatie te verkrijgen.
12. Bedrijfsvoering is de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie, er is
aandacht voor doelmatigheid en borging van de kwaliteit van de dienstverlening.
Het nut van dit overzicht is dat het kan helpen om een instrument te maken (dat
voorbijgaat aan ideologische invalshoeken) waarmee de operationele organisatievorm van een maatschappelijke onderneming, bijvoorbeeld bij corporaties, in kaart
is te brengen. Met de twaalf organisatie-eigenschappen is dat doel nog niet behaald.
Ik verwijs hier ook naar figuur 1 in paragraaf 1.2. De informatie over de organisatie-eigenschappen is abstract, gefragmenteerd en nog vaak idealistisch. De geraadpleegde rapporten behandelen maatschappelijke ondernemingen vanuit vooral een
politiek en staatkundig perspectief en hebben niet als doel om tot een binnen organisaties praktisch toepasbaar concept te komen. Daarnaast is, zo verwacht ik, de
invulling van de organisatie-eigenschappen sterk afhankelijk van de sector waarin de
maatschappelijke onderneming actief is (NTMO, 2003 en 2008; SER, 2010).
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Het geschetste beeld met de twaalf organisatie-eigenschappen is een uitgangspunt
om verder te operationaliseren binnen – in dit geval – de corporatiesector.
Met de twaalf organisatie-eigenschappen is er nog geen instrument om de operationele organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties in
kaart te brengen. Een eerste stap naar een model van de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming is de koppeling van de gevonden organisatie-eigenschappen aan de dimensies van Aldrich & Ruef (2006). Wil de organisatievorm
maatschappelijke onderneming tot echte veranderingen (evolutie) in organisaties leiden, dan dient er sprake te zijn van veranderde doelen, veranderde organisatiegrenzen en veranderde activiteitenpatronen/cultuur (Aldrich & Ruef, 2006).
De organisatie-eigenschappen bij ‘missie en doelen’ en ‘bekostiging’ worden tot
de doelen in het model van Aldrich & Ruef gerekend. Het gaat volgens hen om
(grote) veranderingen in het werkdomein of in de breedte van producten en diensten (Aldrich & Ruef, 2006). Beide organisatie-eigenschappen leiden ertoe dat
de organisaties zelf hun producten en diensten bepalen en daar zelf financiering
voor zoeken. Dit is in eerste instantie een grote verandering in het werkdomein:
van publiek naar privaat. Daarnaast kan het ook tot het aanbieden van andere
producten en diensten leiden. Bij de organisatiegrenzen gaat het om uitbreiden of
beperken van de betrokkenheid van belanghouders en andere organisaties (Aldrich
& Ruef, 2006). Hieronder vallen de organisatie-eigenschappen ‘maatschappelijke
inbedding’ en ‘verantwoording’. De veranderingen op beide organisatie-eigenschappen hebben met een grotere externe gerichtheid, andere samenwerkingsvormen en het uitbreiden van de betrokkenheid van belanghouders te maken.
De veranderingen in het activiteitenpatroon of de cultuur (Aldrich & Ruef, 2006)
behelzen de manier waarop mensen in een organisatie hun werk doen en de middelen
die ze daarbij gebruiken. De veranderingen in het activiteitensysteem hebben een
groot effect op de kennis in de organisatie (Aldrich & Ruef, 2006). Bij de organisatie-eigenschappen gaat het dan om veranderingen in het ‘bestuur’, ‘toezicht’,
de ‘interne strategie’, ‘klantgerichte en vraaggestuurde organisatie’, ‘organisatiestructuur’, ‘ondernemersgedrag’ en veranderingen bij de ‘medewerkers’ zelf en in
de ‘bedrijfsvoering’. Omdat het grootste aantal organisatie-eigenschappen in deze
categorie valt, is het te verwachten dat het concept van een maatschappelijke onderneming in organisaties vooral een verandering in de cultuur teweeg brengt. Tot slot
van deze conclusie geef ik in tabel 5 het overzicht van de vormdimensies en organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming overzichtelijk weer.
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Doelen

Organisatie - eigenschap van een maatschappelijke onderneming
Missie en doelen die uitgaan van de morele waarde van de organisatie, waarbij
belanghouders worden geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar agenda
bepaalt

Activiteitenpatroon / cultuur

Organisatiegrenzen

Bekostiging op basis van effecten van de inspanningen van de organisatie en dat leidt
tot omgang met financiële onzekerheden (risico’s)
Maatschappelijke inbedding met een responsieve houding naar de omgeving waarbij
gewerkt wordt aan vernieuwende omgangsvormen met die omgeving, aan draagvlak
en dialoog om feedback over de prestaties van de organisatie op te halen
Verantwoording die zowel intern als extern is gericht, gaat over het maatschappelijk
belang, de bijdrage daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over de
organisatie te verkrijgen
Bestuur op basis van een tweelagenstructuur (stichtingsvorm met RvC) waarbij de
werkorganisatie wordt geleid door een professionele directeur-bestuurder
Toezicht van de RvC op de organisatie, gericht op onder andere de missie en op
maatschappelijke oriëntatie van de organisatie
Interne strategie met een goed functionerende strategische planning & controlcyclus
waarin de strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader inzichtelijk wordt
gemaakt
Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie, waarbij inspraak van klanten is
georganiseerd, sprake is van innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening
Organisatiestructuur die plat is met zelfstandige onderdelen waarin medewerkers veel
klantcontact hebben en zelfsturing expliciet wordt bevorderd
Ondernemersgedrag dat is gericht op de gemeenschap, waarbij ondernemende
activiteiten binnen de bestaande kaders worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de
samenwerking of dienstverlening te optimaliseren
Medewerkers die gedreven worden door de maatschappelijke missie, klantgerichtheid
en een beeld hebben van de organisatie (positionering)
Bedrijfsvoering is de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie, er is aandacht voor
doelmatigheid en borging van de kwaliteit van de dienstverlening

Tabel 5: organisatie-eigenschappen

Reflectie

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag welke organisatie-eigenschappen er aan een maatschappelijke onderneming worden toegekend. Door middel van een explorerend
onderzoek heb ik antwoord op die vraag gegeven door twaalf organisatie-eigenschappen te destilleren uit het debat over maatschappelijke ondernemingen en die
eigenschappen in te delen in de dimensies van organisatievormen zoals die door
Aldrich & Ruef (2006) worden gebruikt. De twaalf organisatie-eigenschappen
passen goed bij – en zijn gespreid over – de drie dimensies: er blijkt hier een organisatievorm te worden voorgesteld. Deze vorm wijkt af van die van commerciële organisaties en van overheden. Bij commerciële organisaties komt een organisatie-eigenschap als ‘maatschappelijke inbedding’ op deze manier niet voor. En bij overheden
krijgt de ‘interne strategie’ een volledig andere invulling. Een eerste voorzichtige
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conclusie is dat er blijkbaar een eigen organisatievorm wordt voorgesteld van een
maatschappelijke onderneming.
Een aantal onderwerpen in dit proces vragen om reflectie. Dat zijn de methode van
selecteren van de geraadpleegde documenten, de methode van inhoudsanalyse, de
normativiteit en idealen in het debat en de validiteit van de twaalf organisatie-eigenschappen. Na de verdere operationalisatie van de organisatie-eigenschappen – in het
volgende hoofdstuk – komt ook de reflectie vanuit theorie aan de orde.
De vijftien geselecteerde rapporten vormen de basis voor dit onderzoek. De criteria
waarmee ik de rapporten heb geselecteerd, zijn zorgvuldig bepaald en de rapporten
zijn in verschillende stappen geselecteerd (zie voor een beschrijving van de selectiecriteria en werkwijze paragraaf 3.2). Het is echter mogelijk dat bij het samenstellen van de longlist publicaties over het hoofd zijn gezien. Dit is in ieder geval
bij twee rapporten gebeurd, die later werden toegevoegd. Van alle geraadpleegde
rapporten is een partiële citatieanalyse gemaakt, met de verwijzingen naar rapporten
onderling. Zo kon worden vastgesteld wat de belangrijkste publicaties waren. Bij de
citatieanalyse vielen de twee publicaties op die over het hoofd waren gezien. Het
kan voorkomen dat ook andere rapporten met waardevolle informatie in dit onderzoek ontbreken. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze ontbrekende rapporten tot
grote veranderingen in de organisatie-eigenschappen leiden. Alle organisatie-eigenschappen komen immers in meerdere publicaties aan de orde. Hierdoor is het
onwaarschijnlijk dat met een ontbrekend rapport een nieuwe eigenschap wordt
toegevoegd. Bovendien is de vraag wat de waarde van een rapport is (voor een organisatie-eigenschap afgeleid uit het debat over maatschappelijke ondernemingen) dat
geen brede bekendheid geniet. Immers door de werkwijze met zoekmachines, publicatielijsten van websites, bekijken van literatuurlijsten en referenties en het eigen
archief zijn de publicaties met een brede bekendheid op de longlist terecht gekomen.
Het is onwaarschijnlijk dat een ‘onbekend’ rapport een grote rol in het debat heeft
gespeeld. Er is ook één publicatie geselecteerd die bij nader inzien weinig aan het
onderzoek toevoegt. Het is de publicatie van het SCP uit 2007. Hierin worden de
resultaten besproken van onderzoek naar de door burgers waargenomen kwaliteit
van publieke dienstverlening. Zowel in de analyse van de onderlinge positionering
van de rapporten als in de organisatie-eigenschappen neemt deze publicatie geen
voorname plaats in.
Door het explorerende karakter van dit onderzoek is het mogelijk dat ik in de
rapporten zaken niet heb opgemerkt, die uiteindelijk wel relevant zijn. Ik heb geen
systematische vergelijking tussen rapporten gemaakt voor bijvoorbeeld de organisatie-eigenschap ‘verantwoording’ en wat daarover in alle rapporten werd beschreven.
Een systematisch vergelijk van rapporten op organisatie-eigenschappen voegt waarschijnlijk weinig waarde toe omdat tevens uit het debat blijkt dat er sprake is van
ambiguïteit en onduidelijke kaders en van conceptueel achterstallig onderhoud bij
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maatschappelijke ondernemingen (NTMO, 2003). De vergelijking zou daardoor
per definitie gebrekkig en wellicht ondeugdelijk zijn. Ik kan zaken over het hoofd
hebben gezien of door mijn eigen mentaal kader hebben vertekend. Daarom heb
ik de twaalf organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming na
afloop van het onderzoek besproken met een aantal experts (zie paragraaf 3.2). Hun
bevestiging geeft aan dat er geen voorname zaken over het hoofd zijn gezien.
Het debat over maatschappelijke ondernemingen is vooral gevoerd voor en door
politici, beleidsmakers, adviseurs en wetenschappers. Het debat is normatief en gaat
vaak over idealen (van ondernemerschap en een maatschappelijke onderneming)
en minder over praktische toepassingen daarvan in organisaties. De organisatie-eigenschappen zijn telkens afgeleid uit meerdere publicaties. Daardoor is het effect
van idealen van bijvoorbeeld één auteur verminderd. De organisatie-eigenschappen
kunnen echter nog steeds door meerdere partijen gedeelde idealen bevatten. In het
volgende hoofdstuk worden de organisatie-eigenschappen concreter uitgewerkt
voor corporaties. Ik verwacht dat hoe concreter en praktischer de eigenschappen
worden, des te minder de idealen en normativiteit van het debat een rol spelen.
Bovendien is de invulling van de twaalf organisatie-eigenschappen sterk afhankelijk
van de sector waarin een maatschappelijke onderneming actief is (NTMO, 2003 en
2008; SER 2010).
De toets van de validiteit van de resultaten zit niet zozeer in de check van de organisatie-eigenschappen met de geraadpleegde rapporten. De rapporten behandelen
gefragmenteerd de eigenschappen van een maatschappelijke onderneming. In tabel
4 (zie paragraaf 3.2) is te zien dat vooral de publicatie van het CDA uit 2005 veel
informatie over de inrichting van de organisatie van een maatschappelijke onderneming bevat. Er is echter geen publicatie die alle twaalf organisatie-eigenschappen
noemt. Dat het CDA een belangrijke drager van de maatschappelijke onderneming
is, valt ook af te leiden uit de citatieanalyse (zie figuur 6 in paragraaf 3.2).
Het doel van dit onderzoek is om een instrument te maken waarmee een maatschappelijke onderneming (qua organisatievorm) in kaart wordt gebracht bij corporaties.
Met de twaalf organisatie-eigenschappen is dat doel nog niet behaald. De geraadpleegde rapporten behandelen de maatschappelijke onderneming en ‘ondernemerschap voor de publieke zaak’ vanuit een macroperspectief en hebben niet als doel
om tot een praktisch toepasbaar concept te komen. Daardoor zijn de organisatie-eigenschappen onvoldoende concreet om in de corporatiesector te kunnen toepassen.
Ook wordt in een aantal rapporten opgemerkt dat de inrichting van de organisaties
die publieke diensten verlenen sterk sectorafhankelijk is. Een sectorspecifieke invulling van het concept maatschappelijke onderneming is noodzakelijk. In het volgende
hoofdstuk werk ik de organisatie-eigenschappen concreet uit voor corporaties.
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4 Maatschappelijke onderneming bij
corporaties
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe de twaalf organisatie-eigenschappen er concreet
uit zien bij corporaties. Ik gebruik daarvoor informatie uit het debat over maatschappelijke ondernemingen zoals dat specifiek in de corporatiesector werd gevoerd
in de periode 2000-2010. Met deze informatie kan ik de vraag beantwoorden: welke
operationele kenmerken hebben de twaalf organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming voor corporaties?
Het concept van een maatschappelijke onderneming komt vanaf 2000 in trek bij
corporaties. Omdat corporaties functioneren op de grens van overheid, samenleving
en markt, zien velen hen ook als maatschappelijke ondernemingen (Brandsen et
al., 2006; De Waal, 2001). Het concept wordt in de sector met graagte ontvangen
en het verspreidt zich via publicaties, seminars, studiebijeenkomsten en adviesproducten. Corporaties gaan zich massaal een maatschappelijke onderneming noemen
in hun jaarverslagen, ondernemingsplannen en andere tekstuitingen. In 2013 noemt
of noemde drie kwart van de voor dit onderzoek geraadpleegde corporaties zich een
maatschappelijke onderneming (zie ook hoofdstuk 6).
Er zijn twee controversiële zaken die opvallen. Ten eerste, corporaties zijn “op basis
van formele kenmerken maatschappelijke ondernemingen en ook allemaal evenveel.
Maar in werkelijkheid verschillen corporaties in grote mate van elkaar”, aldus de
Stichting Experimenten Volkshuisvesting (in: Bortel et al., 2008:3). Ten tweede, de
term maatschappelijke onderneming is relatief nieuw en zeker in de corporatiesector
nog slecht gedefinieerd (Gruis, 2009).
Ik analyseer het debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector
om de kenmerken van de interne organisatie in kaart te brengen. Hierdoor kan ik de
twaalf organisatie-eigenschappen verder operationaliseren in een sectorspecifieke
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties.
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Dit onderzoek draagt bij aan een verdere betekenisgeving aan de idee van een maatschappelijke onderneming. In verkorte vorm verscheen dit hoofdstuk in 2013 in het
Tijdschrift voor Management & Organisatie (Cloudt & Geurts, 2013).
4.2 Werkwijze
De methode komt grotendeels overeen met die in het vorige hoofdstuk. Behalve
dat ik hier geen onderlinge positionering met verwijzingen tussen documenten
heb gemaakt, maar de documenten in chronologische volgorde heb geplaatst. Ik
behandel in deze paragraaf eerst de selectie van de documenten, de chronologie
van de documenten, de manier waarop ik de inhoudsanalyse heb uitgevoerd en de
manier waarop ik de resultaten heb getoetst op hun validiteit.
Selectie van documenten uit het debat

Ik maakte eerst een longlist met publicaties uit mijn eigen archief en documenten die
via zoekmachines op internet werden gevonden. Ik gebruikte daarvoor de zoekwoorden: maatschappelijke onderneming(en), maatschappelijk ondernemerschap,
publieke dienstverlening. Vervolgens heb ik de lijst aangevuld met publicaties uit
literatuurlijsten vanuit recente publicaties die over maatschappelijke ondernemingen
bij woningcorporaties gaan (Botter, 2010 en Beekers, 2012). Op de lijst komen
rapporten van (of in opdracht van) ministeries en branche-instellingen vaak voor.
Voor de volledigheid heb ik de websites van deze ministeries en branche-instellingen
geraadpleegd en ontbrekende relevante publicaties aan de longlist toegevoegd.
De nadruk in mijn zoektocht lag bij een algemeen geldende invulling van de twaalf
organisatie-eigenschappen of van de inrichting van de organisatie van een corporatie
als een maatschappelijke onderneming. Ik zocht niet naar specifieke invullingen bij
één corporatie, zoals die door adviesbureaus en corporaties zelf werden ontwikkeld
Het discours over corporaties als maatschappelijke ondernemingen wordt immers
meer door het openbare debat bepaald, dan door individuele invullingen van dat
concept per corporatie.
Met de indicatoren beschikbaarheid en authenticiteit, geloofwaardigheid, representativiteit en begrijpelijkheid (Bryman, 2004) heb ik bepaald welke publicaties in het
onderzoek betrokken werden. Hiervoor bekeek ik de samenvatting en inhoudsopgave van de publicaties op de longlist. Daarnaast dienden de publicaties over corporaties te gaan. Ik selecteerde in totaal 72 documenten om nader te analyseren. Daarvan
zijn er 66 opgenomen in dit onderzoek. Zes publicaties vielen af omdat ze bij gedetailleerde bestudering niet aan de kwaliteitscriteria voldeden. Van de 66 documenten
vielen er vervolgens nog vier af omdat ze over een te specifieke invulling van maatschappelijke ondernemingen (bij één of enkele corporaties gaan.4
4

Priemus (2000); Van der Donk & Hendriks (2001); Wolfson (2008); Bijdendijk (2009).
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De selectie van de documenten heb ik schematisch weergegeven in figuur 10.
eigen archief

zoekmachine

longlist
2000-2010

snowballing

criteria:
- authentiek
- geloofwaardig
- representatief
- begrijpelijk
- woningcorporatie

selectie
62 documenten

publicatielijst

Figuur 10: selectieproces documenten specifiek debat corporatiesector

Het was onvermijdelijk om doublures in de inhoud van de geselecteerde publicaties
te voorkomen. De ideeën van een aantal auteurs en onderzoeken van een aantal
instituten werden namelijk door anderen gebruikt als basis om op verder te werken.
Positionering van de geselecteerde documenten in de tijd

Uiteindelijk analyseerde ik 62 documenten over de inrichting van de organisatie van
corporaties als maatschappelijke ondernemingen. Hoe deze publicaties zijn verdeeld
over de tien jaar die worden onderzocht, toont figuur 11. De meeste publicaties
verschenen in de periode 2005-2008. Dit sluit aan op de bevindingen uit hoofdstuk 3 waaruit blijkt dat de rapporten over maatschappelijke ondernemingen vooral
in de periode 2001-2005 zijn gepubliceerd. Na deze periode zette het debat over
maatschappelijke ondernemingen zich voort in de diverse sectoren. In 2007 was
er duidelijk een piek. Een aanzienlijk deel van de publicaties uit dat jaar kwam uit
het Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen van Aedes. Vanuit dit kennisplatform verscheen een aantal publicaties met veelal een instrumentele benadering,
checklists en praktische toepassingen. In veel van deze publicaties ontbrak een meer
conceptuele opvatting over maatschappelijke ondernemingen. Hoewel hier de piek
in publicaties lag, was de toepasbaarheid van deze publicaties – mede door de vaak
instrumentele benadering – soms beperkt. Als ik kijk naar de inhoud, bleken vooral
de publicaties van of namens onderzoeksbureau Rigo relevant voor de inrichting van
de corporaties als een maatschappelijke onderneming: Rigo (2002); Conijn (2005);
Van der Schaar (2006) en Fleurke, Van der Schaar & Van Wijk (2009). Die publicaties
werden namelijk het vaakst gebruikt bij de operationele kenmerken in paragraaf 4.4.
De publicatie van Rigo (2002) behandelt de meeste operationele kenmerken: twintig.
Deze publicatie is in een project met twaalf corporaties tot stand gekomen. Een
andere publicatie van Rigo (Van der Schaar, 2006) noemt er twaalf, VROM (2009)
elf en Gruis (2009) tien operationele kenmerken.
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Beleidsvisie
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Figuur 11: Positionering van de geselecteerde documenten in de tijd
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Inhoudsanalyse van de documenten

Uit de 62 geselecteerde documenten heb ik voor elk van de organisatie-eigenschappen informatie verzameld over de consequenties voor de organisatorische
inrichting van een maatschappelijke onderneming bij corporaties. Ik heb op de
documenten een inhoudsanalyse toegepast. De gevolgde werkwijze is in figuur 12
schematisch weergegeven.
aantekeningen
in logboek

geselecteerde
publicatie

integraal of
selectief lezen

vastleggen in
document

samenvatting
maken aan de
hand van de
labels:
- algehele
boodschap
- twaalf
organisatieeigenschappen
- overig / context

samenvatting
transformeren in
tabel

analyse per
label (kolom)

Figuur 12: werkwijze inhoudsanalyse documenten specifiek debat

Van elke geselecteerde publicatie bestudeerde ik de inhoudsopgave, inleiding en
conclusie of samenvatting. Aan de hand daarvan bepaalde ik of ik een publicatie
integraal of selectief kon lezen. Het belangrijkste criterium daarvoor was in welke
mate de publicatie één of meer van de twaalf organisatie-eigenschappen behandelde. Ik heb een overzicht bijgehouden van wat is gelezen, hoe het document is
gevonden, hoe vaak de term maatschappelijke onderneming erin voorkomt en aan
welke van de genoemde kwaliteitscriteria (Bryman, 2004) de publicatie voldoet.
Daarnaast hield ik ook een logboek bij met aantekeningen en bevindingen bij het
lezen van de publicaties.
Ik maakte van elke publicatie een samenvatting met organisatie relevante citaten
voorzien van paginanummer. In deze samenvattingen nam ik vooral informatie op
over de ‘algehele boodschap’ van de publicatie, de organisatie-eigenschappen ‘missie
& doelen’, ‘bekostiging’, ‘maatschappelijke inbedding’, ‘verantwoording’, ‘bestuur’,
‘toezicht’, ‘interne strategie’, ‘klantgerichte / vraaggestuurde organisatie’, ‘organisatiestructuur’, ‘ondernemersgedrag’, ‘medewerkers’, ‘bedrijfsvoering’ en het label
‘overig/context’.
Bij het lezen en analyseren van de publicaties heb ik telkens het in paragraaf 3.5
behandelde overzicht van de twaalf organisatie-eigenschappen als set van sensitizing concepts bij de hand gehouden (zie Blumer, 1954). Ik stelde mezelf de vraag:
als dit de organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming zijn,
welke concrete invulling krijgen ze dan bij corporaties of zouden ze moeten krijgen
volgens de auteurs van de publicaties?
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De gevonden informatie werd gelabeld en in een tabel geplaatst waarbij de labels de
kolommen vormen en de publicaties de rijen. Daarna heb ik een verdiepende analyse
uitgevoerd per organisatie-eigenschap. Per kolom heb ik de citaten en teksten in
een mindmap geplaatst en gecategoriseerd. Ik ging op zoek naar bij elkaar horende
citaten en teksten (axiaal coderen) over de operationele kenmerken van een bepaalde
organisatie-eigenschap. Bij de categorieën en hun naamgeving sloot ik zoveel mogelijk aan bij de begrippen die in de geselecteerde publicaties werden gebruikt. Door
uitgebreid te citeren en te parafraseren uit oorspronkelijke publicaties (cf. Van der
Steen et al., 2010) probeer ik in de rest van dit hoofdstuk de lezer mee te nemen in
de interpretatie die ik heb gemaakt van de teksten en citaten uit de publicaties. Figuur
13 hieronder geeft de gevolgde werkwijze schematisch weer.
passages uit publicaties over
de organisatie-eigenschap

categoriseren met
behulp van mindmaps

operationele kenmerken

Figuur 13: schematische werkwijze destilleren operationele kenmerken

Per organisatie-eigenschap maakte ik een mindmap met de gecategoriseerde citaten
en teksten uit de publicaties. Een voorbeeld van een deel van een mindmap is opgenomen in figuur 14.
Bij de organisatie-eigenschap ‘interne strategie’ vond ik citaten en teksten als: “De
noodzaak van een strategisch beleid groeide dus, maar nog steeds is dat strategische
beleid bij veel corporaties slecht ontwikkeld. De formulering van doelstellingen in
samenhang met de marktsituatie is vaak niet scherp” (Van der Schaar, 2006:31). En:
“Het gaat over het ontwerpen, bouwen en verbouwen van de organisatie, die met
een strategie haar doel kan realiseren. Het is een instrumentele en rationele benadering die gaandeweg aansluit op de menselijke kant van de onderneming. Het is
de bedoeling om grip te krijgen op de onderneming door het opstellen van de strategie, deze te vertalen in een jaarplan en de voortgang ervan te meten” (Dreimüller,
2007:3). Deze – en nog andere – citaten heb ik gecategoriseerd onder het operationele kenmerk ‘strategische sturing: een maatschappelijke onderneming heeft de
competentie ontwikkeld om een proces van strategische sturing in de organisatie toe
te passen’.
Ik vond op deze manier 38 operationele kenmerken, behorend bij de twaalf organisatie-eigenschappen. Dat is dus gemiddeld drie operationele kenmerken per organisatie-eigenschap. In paragraaf 4.4 worden alle operationele kenmerken uitgewerkt.
Deze operationele kenmerken geven weer op welke wijze de organisatie-eigenschap
van een maatschappelijke onderneming in de corporatiesector wordt ingevuld of
hoe dat volgens de auteurs van de publicaties zou moeten.
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Figuur 14: voorbeeld gedeelte van mindmap interne strategie

Expertpanel

Ook in deze analyse kan er sprake zijn van een vertekend beeld in de operationele
kenmerken. Net zoals ik in paragraaf 3.2 beschreef, kan ik een patroon hebben gezien
dat er misschien niet is of zaken in de documenten hebben gemist. Hoewel de selectie
van documenten en de analyse van de inhoud van die documenten systematisch is
uitgevoerd en uitvoerig gedocumenteerd, kan er sprake zijn van vertekening. Ik heb
daarom eind 2012 vier experts gevraagd om te reflecteren op de gevonden operationele kenmerken. De opmerkingen van de experts behandelen twee inhoudelijke
thema’s: cultuur/gedrag en de formulering van de operationele kenmerken. De experts
vinden dat in de operationele kenmerken relatief weinig aandacht is voor kenmerken
die met gedrag/cultuur, houding en disciplinering daarvan te maken hebben. Hun
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beeld is dat bij een maatschappelijke onderneming bij corporaties ook het gedrag,
de houding en disciplinering van directeur-bestuurders en medewerkers betrokken
moet worden. De focus van dit onderzoek ligt echter in de organisatievorm en niet in
het gedrag van mensen die in die organisatie(vorm) werken. Daarvoor verwijs ik naar
andere proefschriften over bestuurders (Heemskerk, 2013 en De Waal, 2014). Echter
heeft ook de organisatievorm met cultuur en gedrag te maken. Dit komt vooral naar
voren in de organisatievormdimensie activiteitenpatroon/cultuur, waarin de meeste
organisatie-eigenschappen vallen (zie paragraaf 3.5). Daardoor hebben veel van de
operationele kenmerken ook met cultuur en gedrag te maken. Bijvoorbeeld bij de
organisatie-eigenschappen ‘medewerkers’, ‘ondernemersgedrag’ en ‘bestuur’ vormen
gedrag en houding een belangrijk element (zie ook paragraaf 4.4 voor details).
De tweede opmerking van de experts gaat over de formulering van de operationele
kenmerken. Ze zijn niet gelijksoortig en zouden nog beter aan kunnen sluiten bij
het discours. Bijvoorbeeld het operationele kenmerk ‘de samenstelling van de RvC
is passend bij de corporatie’. De vraag daarbij is wat met samenstelling en passend
wordt bedoeld. Een nadere bestudering en betere aansluiting op het discours leidt tot
de volgende formulering: ‘de expertise van de RvC past bij de belangrijkste opgaven
van de corporatie’. Ook zijn er operationele kenmerken die duidelijk richting geven
(bijvoorbeeld ‘open verantwoording’) en kenmerken die dat niet doen (bijvoorbeeld
‘afwegingskader voor tegenstrijdige belangen’). Ik gebruikte de opmerkingen en tips
van de experts om de formulering van de operationele kenmerken meer eenduidig en
gelijksoortig te maken. In totaal heb ik de formulering van 18 van de 38 operationele
kenmerken aangepast.
4.3

Reconstructie van het debat over maatschappelijke
ondernemingen in de corporatiesector
Uit het debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector heb ik de
operationele kenmerken van de organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke
onderneming gedestilleerd. Voordat ik de operationele kenmerken behandel, geef ik
eerst een overzicht van dit debat en beschrijf ik het beeld dat aan maatschappelijke
ondernemingen wordt gegeven.
Overzicht van het debat

Het debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector vind plaats
in een context van toenemende spanningen tussen samenleving, overheid en corporaties (VROM-raad, 2005):
-

“De bestaande spanning op de woningmarkt geeft corporaties een sterke positie.
De verhuurbaarheid van het woningbezit is uitstekend. Waar enkele jaren geleden
nog gevreesd werd voor leegstand, is nu over vrijwel de gehele linie van het bezit
veel meer vraag dan aanbod.
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-

-

-

De vermogenspositie is – zoals dit heet – robuust. Er is een aanzienlijk vermogen
opgebouwd, dat op een hoger niveau ligt dan het minimaal noodzakelijke. Er
is dus ruimte om te investeren. De opbouw van de woningvoorraad (leeftijd,
kwaliteit) en de ontwikkeling van de vraag op de woningmarkt maken een fors
investeringsprogramma ook noodzakelijk.
De rijksoverheid heeft eind jaren negentig gesteld dat nieuwbouw vooral in de
marktsector moet plaatsvinden. De corporaties hebben de laatste vijf jaar dan
ook weinig sociale huurwoningen gebouwd. Er is een kloof opgetreden tussen
de behoefte hieraan en de feitelijke bouw.
Het landelijk imago van de sector is ronduit slecht. Veel publiciteit over de
sector heeft een negatieve toonzetting: hoge salarissen, zelfgenoegzaamheid,
lage woningproductie.
De Europese Unie vraagt aandacht voor eerlijke concurrentieverhoudingen in
relatie tot commerciële verhuurders en projectontwikkelaars en voor de omvang
van de doelgroep van de sociale huursector” (p. 8).

Er is geen duidelijk absoluut startpunt van het debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector te duiden. Binnen de focus van dit boek – de interne
organisatie vanaf het jaar 2000 – vormt de publicatiereeks van onderzoeksbureau
Rigo (2002) een goed begin. Deze reeks doet verslag van de zoektocht van twaalf
corporaties naar wat zij met de maatschappelijke onderneming kunnen. In de jaren
daarna zijn het vaak sectorinstituten zoals CFV, VROM-raad en SEV die over actuele
onderwerpen in de sector schrijven, waarbij vooral de thema’s financiën en positionering worden belicht.
In 2005 verschijnt er een aantal adviezen over de corporatiesector. Deze adviezen
behandelen de taakafbakening en sturing, inrichting van het corporatiestelsel, de
positie van huurders en het vertrouwen in de corporatiesector. Toenmalig minister
Dekker neemt deze adviezen mee in een beleidsvisie die ruimte biedt aan maatschappelijk ondernemerschap. “Deze brief heeft nooit tot besluitvorming geleid, maar is
voor veel corporaties wel leidraad in hun handelen” (VROM-raad, 2009:4). Daarna
publiceert het Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen (Aedes) verkenningen,
essays en discussies over maatschappelijke ondernemingen. “Vanuit corporatiekring
wordt de idee van maatschappelijk ondernemerschap verder ontwikkeld (…). De
brancheorganisatie Aedes draagt deze concepten actief en consequent uit” (Fleurke
et al., 2009:45). Dit leidt tot een piek aan publicaties in 2007 en 2008. Veel van deze
publicaties geven, voor een bepaald onderdeel zoals bedrijfsvoering of medewerkers, verder invulling aan het concept van een maatschappelijke onderneming.
In 2009 verschijnen twee belangrijke publicaties over maatschappelijke ondernemingen bij corporaties: het essay van TU Delft (Gruis, 2009) en de toekomstverkenning van Rigo (Fleurke et al., 2009). Deze laatste werd in opdracht van toenmalig minister Van der Laan geschreven en verwerkt in de nieuwe voorstellen voor
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inrichting van het corporatiestelsel. De tijd om deze voorstellen te implementeren was beperkt; in februari 2010 viel het kabinet Balkenende IV en daalde het
aantal publicaties over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector.
Het volgende kabinet Rutte I gebruikte in haar regeringsverklaring niet meer de
benaming maatschappelijke onderneming – zoals Balkenende IV wel deed – maar
“woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak” (Ministerie
van AZ, 2010:46). Waarmee er een einde lijkt te zijn gekomen aan het debat over
maatschappelijke ondernemingen. Corporaties blijven tot op de dag van vandaag de
term (gewoon) toepassen in hun organisaties (zie ook hoofdstuk 5 en 6).
Volgens Hooge en Steen (2007) heeft het debat over maatschappelijke ondernemingen zich vooral gericht op de maatschappelijke onderneming als structuur, ten
koste van de aandacht voor maatschappelijk ondernemen als mentaliteit en activiteit.
De TU Delft constateert eveneens: “in discussies en onderzoeken over woningcorporaties ligt de nadruk sterk op de institutionele kant: binnen welk regulerend
kader moeten corporaties opereren. Welke wettelijke status moeten of mogen zij
hebben? Wat moeten zij, mogen zij en wat mogen ze niet? Er is relatief weinig
onderzoek gedaan naar de invulling van het ondernemen zelf: welke missie heeft een
maatschappelijke ondernemende woningcorporatie en hoe kan zij haar organisatie
zo inrichten dat zij die missie kan vervullen?” (Gruis, 2009:4). Juist daarom ben
ik gestart met het onderzoeken van de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming bij corporaties.
Het beeld over maatschappelijke ondernemingen in het debat

In deze paragraaf geef ik een beeld van maatschappelijke ondernemingen zoals dat
in een aantal van de 62 publicaties wordt gegeven. Om dichtbij de bedoelingen van
de auteurs te blijven, maak ik gebruik van citaten.
“Binnen de Nederlandse non-profit sector is zich een nieuw type organisatie gaan
manifesteren, de zogenaamde maatschappelijke onderneming. Hierbij valt vooral
te denken aan private non-profitorganisaties in de maatschappelijke dienstverleningssectoren volkshuisvesting (woningcorporaties). Deze organisaties zijn na
gaan denken over hun maatschappelijke positionering en dat heeft ertoe geleid
dat ze zich onder het nieuwe label van de maatschappelijke onderneming zijn
gaan presenteren en zich als zodanig zijn gaan gedragen” (Botter, 2010:11).
“De term maatschappelijk ondernemerschap is de laatste 15 jaar een belangrijke rol gaan spelen in het debat over nieuwe manieren om te voorzien in maatschappelijke behoeften. Ook in de woningcorporatiesector is het begrip in zwang
geraakt sinds hun transformatie van overheidsgestuurde, taakgerichte organisaties in zelfstandige ondernemingen met een publieke taakstelling. Het begrip
maatschappelijke onderneming duidt daarbij zowel op de bijzondere positie van
de corporaties (als speler tussen overheid, markt en maatschappij) als op een
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manier van werken (op een ondernemende wijze aan het verwezenlijken van de
maatschappelijke doelen). Er bestaan echter nog veel vragen over de invulling
van dit maatschappelijk ondernemerschap. Het is relatief nieuw en zeker in de
corporatiesector nog slecht gedefinieerd” (Gruis, 2009:4).
“Wie een beetje los met de terminologie omgaat kan zich al snel maatschappelijk ondernemer noemen. Elke woningcorporatie kan immers wel verwijzen naar
activiteiten die van maatschappelijk nut zijn, net zoals er activiteiten zijn aan te
wijzen die getuigen van ondernemersgedrag” (Rigo, 2002:7).
“Over het onderscheid tussen een sociaal verhuurder en maatschappelijke onderneming wordt gezegd dat de maatschappelijke onderneming meer is dan goed en
sociaal verhuren. De maatschappelijke onderneming zoekt naar de ‘beste’ manier
om de woon- en leefsituatie van mensen te verbeteren. Deze ambitieuze en idealistische doelstellingen zijn niet beter, maar anders dan een sociaal verhurende
corporatie” (Rigo, 2002:9).
Volgens Helderman (2007b) moet de corporatiesector af van de discussie dat corporaties maatschappelijke ondernemingen moeten worden, ze zijn het al. “Het verschil
tussen corporaties is dat sommige betere maatschappelijke ondernemers zijn dan
anderen, omdat ze binnen de regels meer maatschappelijk rendement weten te realiseren” (Helderman, 2007b:26).
“Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Per definitie, op
basis van formele kenmerken, zijn ze dat allemaal en ook allemaal evenveel.
Maar in werkelijkheid verschillen corporaties in grote mate van elkaar” (Bortel
et al., 2008:3). Een mogelijke verklaring voor die verschillen vindt Helderman
(2007b:22) in de geschiedenis van de corporaties: “in de begindagen was de
organisatorische constructie en specifieke rechtsvorm van een woningcorporatie
ondergeschikt gemaakt – om pragmatische redenen – aan de meer principiëlere kwestie dat woningcorporaties in het belang van de volkshuisvesting zouden
moeten werken.”
“Zowel markt als overheid hebben een herkenbaar profiel en kunnen voor hun
identificatie terugvallen op wetenschappelijk denken, een eigen woordenschat
waarmee hun praktijk kan worden beschreven. Maar organisaties zoals corporaties hebben die taal, die logica en dat bedrijfskundige instrumentarium niet en
zijn dus aangewezen op leenbegrippen. Ook al roemen mensen die bij corporaties werken de breedte en diepte van hun werk, ze hebben er wel grote moeite
mee om dat werk een duidelijke naam te geven; om het wezen van het werk over
het voetlicht te brengen. Populair daarvoor is overigens de term maatschappelijke onderneming” (F. De Jong, 2007:15).
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Er bestaan blijkbaar verschillende beelden over maatschappelijke ondernemingen.
Zo zou een maatschappelijke onderneming naar de ‘beste’ manier zoeken om de
missie te realiseren (cf. Rigo, 2002). Dat de ene corporatie meer in de buurt komt van
‘die beste manier’ en dus een betere maatschappelijk onderneming is dan anderen
wijt Helderman onder andere aan de geschiedenis van de corporatie (Helderman,
2007b). Volgens hem zijn alle corporaties per definitie een maatschappelijke onderneming. Het begrip maatschappelijke onderneming zou helpen om het wezen van
het werk van corporaties over het voetlicht te brengen (F. De Jong, 2007). Maar
wie los met dit begrip omgaat kan zich al snel een maatschappelijke onderneming
noemen (Rigo, 2002). Een maatschappelijke onderneming is een (nieuwe) manier
om in maatschappelijke behoeften te voorzien (Gruis, 2009). Of is het een label
waarmee corporaties zich presenteren en zich naar gaan gedragen (Botter, 2010)?
Samengevat

Ook in de corporatiesector is hevig gedebatteerd over maatschappelijke ondernemingen. Vooral de branchevereniging stimuleerde het debat en de ontwikkeling
van instrumenten. Veel aandacht gaat in het debat naar praktische toepassing en
een (normatieve) beschrijving van de maatschappelijke onderneming: wat is dat nu
eigenlijk en zijn alle corporaties per definitie een maatschappelijke onderneming of
is het een strategische keuze? Er is daarover in het debat geen duidelijkheid ontstaan.
Het debat over maatschappelijke ondernemingen is ook een taalgevoelig discours
gebleken, met eigen terminologie, eigen logica en misschien ook wel cosmetisch en
symbolisch gebruikt.
Deze paragraaf had als doel om een eerste beeld te schetsen van het debat over
maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector. In de volgende paragraaf
ga ik dieper in op de inhoud van het debat als het gaat om de organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming.
4.4

Operationele kenmerken van een maatschappelijke
onderneming bij corporaties
In deze paragraaf beantwoord ik de vraag welke operationele kenmerken de twaalf
organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming voor corporaties
hebben. Telkens herhaal ik eerst de beschrijving van de organisatie-eigenschap uit
het vorige hoofdstuk om vervolgens de bijbehorende operationele kenmerken te
beschrijven.
Missie en doelen

Een maatschappelijke onderneming heeft de organisatie-eigenschap dat missie en
doelen uitgaan van de morele waarde van de organisatie, waarbij belanghouders
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worden geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar agenda bepaalt. Bij
corporaties heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
1. Een corporatie als maatschappelijke onderneming geeft in haar missie en doelen
een onderscheid tussen kernopdracht (wat moet, traditioneel werkveld huisvesten van
zwakkeren op de woningmarkt) en haar inzet op een breder speelveld (nevenactiviteiten) weer (wat mag, nieuwe werkterreinen, nevenactiviteiten sociale en fysieke
verbetering van wijken en dorpen en verzorgen van vastgoed voor maatschappelijke instellingen). Op deze manier biedt de corporatie maatwerk om de lokale
opgaven op te pakken. De corporatie als maatschappelijke onderneming heeft
haar activiteiten in het bredere werkgebied vanuit haar rolopvatting beargumenteerd, bedrijfsmatig onderbouwd en gelegitimeerd met een contract met
overheid, belanghouders of afnemers (VROMraad, 2000; MDW Werkgroep
Woningcorporaties, 2000; Van Dijk et al., 2002; Ministerie van VROM, 2005;
Sas, 2005; De Boer, 2005; Futura, 2006; Van der Schaar, 2006; Aedes, 2007; R.
de Jong, 2007; Gruis en Van Bortel, 2007; Koolma, 2008; CDA, 2008; Futura,
2008; Gruis, 2009; Ministerie van VROM, 2009; De Boer, Haanemaaijer &
Mulder, 2010). Dit operationeel kenmerk sluit vooral aan op de morele waarde
(kernopdracht) en afstemming met belanghouders (legitimatie met een contract).
2. Een corporatie als maatschappelijke onderneming bepaalt haar koers en missie
in zelfstandigheid en vrijheid. Van belang is dat de lokale maatschappelijke vraagstukken leidend zijn, die worden geaccommodeerd via (prestatie)contracten met
onder andere de gemeente. Principieel zijn er drie mogelijkheden voor de missie.
Ten eerste een smalle en traditionele taakopvatting: beheren en zonodig ontwikkelen van sociale huurwoningen voor doelgroepen die niet in staat zijn op eigen
kracht op de woningmarkt in hun behoeften te voorzien. Ten tweede professionele vastgoedinstellingen met een expliciet sociale, maar tegelijkertijd ook
brede taakstelling. Ten derde instellingen die nadrukkelijk de emancipatie van
specifieke maatschappelijke groepen als hoofddoelstelling kiezen (Rigo, 2002;
Van Dijk et al. 2002; Futura, 2004; Commissie De Boer, 2005; Conijn, 2005;
R. de Jong, 2007; CPB, 2010). Dit operationeel kenmerk sluit vooral aan op het
bepalen van de eigen agenda uit de organisatie-eigenschap.
3. Een corporatie als maatschappelijke onderneming is gebaseerd op normatieve /
ideologische beweegredenen. Het zijn van een maatschappelijke onderneming begint
al bij de missie; het veronderstelt opvattingen over wat nuttig en wenselijk is
en agendeert nieuwe maatschappelijke kwesties. Voor de missie betekent dit
dat deze in de ‘taal van de buitenkant’ is geformuleerd, omdat een corporatie
als maatschappelijke onderneming niet alleen toegevoegde waarde levert voor
de klant/huurder, maar ook voor de maatschappelijke omgeving (Rigo, 2002;
Futura, 2004; Schilder, Mosch & Hage, 2006; Tegel et al., 2006; Helderman,
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2007; Botter, 2010). Dit operationeel kenmerk sluit vooral aan op de morele
waarde van de organisatie.
4. In de missie van een corporatie als maatschappelijke onderneming is de oriëntatie zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig. Het concept van een maatschappelijke
onderneming biedt een combinatie van ondernemerschap (moet financieel
rendabel zijn) en de inzet voor maatschappelijke opgaven (moet maatschappelijk rendabel zijn). Naast het zekerstellen van het voortbestaan van de organisatie (continuïteit, financieel rendabel) is het realiseren van maatschappelijk
rendement (maatschappelijke prestaties, outcome, maatschappelijk rendabel) de
belangrijkste doelstelling van een corporatie als maatschappelijke onderneming
(Rigo, 2002; VROMraad, 2003; Futura, 2004; Van Os, 2007; Deuten & De Kam,
2007; Van Leent, 2008). Dit operationeel kenmerk sluit vooral aan op de morele
waarde van de organisatie en het zelf bepalen van de agenda.
5. De missie van een corporatie als maatschappelijke onderneming is gericht op een
specifieke vraag (niche), het is namelijk onmogelijk om alle maatschappelijke vragen
op te pakken. Een maatschappelijke onderneming onderscheidt zich door het
herkennen en beantwoorden van vragen die door de markt of overheid niet
of onvoldoende worden opgepakt. De maatschappelijke opgave van een maatschappelijke onderneming is enerzijds af te leiden uit de actuele problemen in
het werkveld, anderzijds ontleent de maatschappelijke onderneming haar opgave
aan het ‘gat’ dat andere instituties niet oppakken of laten vallen (Rigo, 2002; Van
Dijk et al., 2002; Futura, 2006; Gruis, 2009). Dit operationeel kenmerk sluit
vooral aan op de raadpleging van belanghouders, in dit geval over maatschappelijke opgaven en het zelf bepalen van de agenda.
Bekostiging

Een maatschappelijke onderneming heeft de eigenschap dat zij bekostigd wordt op
basis van effecten van de inspanningen van de organisatie en dat leidt tot omgang
met financiële onzekerheden (risico’s). Bij corporaties heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
6. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een bestemmingsplicht
van haar vermogen voor maatschappelijke opgaven in het woondomein.
Er is sprake van maatschappelijk gebonden vermogen, waarbij eventuele
winsten worden aangewend voor het bereiken van de missie. Corporaties
dienen inzicht te geven in de investeringscapaciteit en de manier waarop die
wordt ingezet voor het realiseren van de maatschappelijke doelen. Vanwege
de bestemmingsplicht dienen corporaties werkzaamheden in verschillende
rechtspersonen onder te brengen om weglekken van maatschappelijk bestemd
vermogen naar commerciële projecten te voorkomen (VROMraad, 2000; MDW
Werkgroep Woningcorporaties, 2000; VROMraad, 2003; Commissie De Boer

119

120

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

2005; Schilder et al., 2006; Van der Schaar, 2006; CDA, 2008; Gruis, 2009). De
bestemmingsplicht van het vermogen sluit vooral aan het onderdeel financiering
op basis van effecten van geleverde inspanningen uit de organisatie-eigenschap.
Een corporatie bekostigt zichzelf door het realiseren van ‘waardeontwikkeling’
op woningen en (kleine) resultaten op de exploitatie van woningen, beiden
effecten van (vooral) de inspanningen van de corporatie.
7. Een corporatie als maatschappelijke onderneming is financieel autonoom, de
inkomsten komen voort uit geleverde diensten van de organisatie. Goede financiële sturing is van belang. De sturing is vooral gericht op financiële continuïteit
en het beheer van de leningenportefeuille (treasury) (Van der Schaar, 2006;
Van Os, 2007; Deuten & De Kam, 2007; Gruis, 2009). De financiële verzelfstandiging heeft corporaties gestimuleerd in hun zelfstandig ondernemerschap
(Ministerie van VROM, 2009). Financiële autonomie sluit vooral aan op dat
corporaties zichzelf bekostigen en daarbij met onzekerheden van bijvoorbeeld
waardedalingen om moeten gaan. De grootste uitgavenpost is de rente en aflossing van leningen, wat risico’s met zich meebrengt.
Maatschappelijke inbedding

Maatschappelijke ondernemingen hebben een maatschappelijke inbedding met een
responsieve houding naar de omgeving waarbij gewerkt wordt aan vernieuwende
omgangsvormen met die omgeving, aan draagvlak en dialoog om feedback over de
prestaties van de organisatie op te halen. Bij corporaties heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
8. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een vorm bedacht om invloed
te geven aan de maatschappij als het gaat om het beoordelen of de afwegingen en
activiteiten van de corporatie voldoende resultaat opleveren. Belanghouders en
huurdervertegenwoordigers moeten de prestaties van de corporatie rechtstreeks
kunnen beïnvloeden. Voor deze invloed zijn structurele netwerkverbanden
(samenwerkingsvormen, contracten) met andere maatschappelijke organisaties
en huurderorganisaties van belang. Op dit vlak is de maatschappelijke onderneming dus niet volledig autonoom, zij accommodeert via een contract ook
de belangen van de gemeente die per definitie democratische besluitvorming
kent (Rigo, 2002; Van Dijk et al., 2002; Futura, 2004; Ministerie van VROM,
2005; Commissie Sas, 2005; Commissie De Boer, 2005; Van der Schaar, 2006;
Helderman, 2007b; VTW, 2007; Deuten & De Kam, 2007; Van Bortel et al.,
2008; Gruis, 2009; Ministerie van VROM, 2009). Dit sluit aan op de responsieve
houding en het werken aan draagvlak en dialoog uit de organisatie-eigenschap.
9. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een vorm bedacht waarin
de maatschappij een stem wordt gegeven. Dit om enerzijds te komen achter actuele
maatschappelijke opgaven, leemten in dienstverlening van andere instanties of
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(latente) vragen. En anderzijds om te werken aan de legitimiteit van de organisatie door horizontale betrokkenheid en binding. Stem geven aan de maatschappij is een kwestie van actief relaties aangaan, maar deze relaties kunnen
niet een representatieve democratie vervangen (Rigo, 2002; Van Dijk et al.,
2002; Helderman, 2007b; Gruis, 2009; Ministerie van VROM, 2009). Dit sluit
aan op de responsieve houding en het werken aan draagvlak en dialoog.
10. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft voor de twee genoemde
vormen een gestructureerde en bewuste benadering. De vormen voor maatschappelijke
inbedding (stem en invloed geven aan de maatschappij) gaan uit van gestructureerde contacten/relaties. Dat vereist het expliciet en tweezijdig kiezen en
aanwijzen van belanghouders van de maatschappelijke onderneming, van een
voet van gelijkwaardigheid (tussen maatschappelijke onderneming en belanghouder, tussen belanghouders onderling hoeft er geen gelijkwaardigheid te zijn)
en van informele samenwerking (vooral bij stem geven) of formele samenwerking in contracten (vooral bij invloed geven). (VROMRaad, 2000; Rigo,
2002; Commissie Sas, 2005; Commissie De Boer, 2005; Conijn, 2005; Futura,
2006; Gruis & Van Bortel, 2007; Gruis, 2007; Aedes, 2007b, Van Bortel et al.,
2008). Dit sluit aan op het werken aan (vernieuwende) omgangsvormen uit de
organisatie-eigenschap.
Verantwoording

Maatschappelijke ondernemingen hebben de organisatie-eigenschap dat de verantwoording – die zowel intern als extern is gericht – gaat over het maatschappelijk
belang, de bijdrage daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over de organisatie te verkrijgen. Voor corporaties betekent deze eigenschap de volgende operationele kenmerken:
11. Een corporatie als maatschappelijke onderneming legt verantwoording af over haar
werkwijze om daarvoor vertrouwen en legitimiteit te ontvangen. In het bijzonder
legt een corporatie (op transparante wijze) verantwoording af over de manier
waarop de opgaven worden gedefinieerd en omgezet in handelen en over
het betrekken van belanghouders bij beleidskeuzes / besluitvorming (MDW
Werkgroep Woningcorporaties, 2000; VROMraad, 2000; Rigo, 2002; Commissie
De Boer, 2005; CFV, 2005; Van der Schaar, 2006; Aedes, 2007; Gruis & Van
Bortel, 2007; Van Os, 2007; Deuten & De Kam, 2007; Aedes, 2007b; Ministerie
van VROM, 2009). Dit sluit vooral aan op de verantwoording over de bijdrage
aan het maatschappelijk belang.
12. Een corporatie als maatschappelijke onderneming legt verantwoording af over de
geleverde prestaties. Daarbij besteed zij op transparante wijze aandacht aan wat
geleverd of bereikt is, de vergelijking met bedoelingen, de vraag uit de maatschappelijke omgeving of gemaakte afspraken en welke middelen daarbij zijn
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ingezet. Het jaarverslag van de corporatie moet getuigen van responsiviteit. Dat
wil zeggen: niet alleen laten zien wat er gepresteerd is, maar beginnen met te
melden wat er door de omgeving gevraagd is, wat er afgesproken is en vervolgens wat daarvan wel en niet gerealiseerd is en waarom dat wel of niet gelukt
is (Rigo, 2002; Commissie Sas, 2005; Ministerie van VROM, 2005; CFV, 2005;
Aedes, 2007; Van Os, 2007; Aedes, 2007b; Ministerie van VROM, 2009). Dit
sluit vooral aan op de verantwoording over de bijdrage aan het maatschappelijk
belang en de geleverde prestaties.
13. Een corporatie als maatschappelijke onderneming legt (ook) verantwoording aan
belanghouders af door, na een intern proces van reflectie de rapportage daarover
publiek te maken (bijvoorbeeld jaarverslag). De doelgroep van deze verantwoording zijn de belanghouders (klanten/afnemers, samenwerkingspartners,
belanghouders), zodat zij de organisatie op de realisatie van haar missie kunnen
evalueren (MDW Werkgroep Woningcorporaties, 2000; VROMraad, 2000;
Commissie Sas, 2005; CFV, 2006; Deuten & De Kam, 2007; Gruis, 2009). Dit
sluit vooral aan op de verantwoording over de bijdrage aan het maatschappelijk
belang en de geleverde prestaties uit de organisatie-eigenschap.
14. Een corporatie als maatschappelijke onderneming kan niet zelfstandig beoordelen of zij succes heeft. Corporaties als maatschappelijke onderneming organiseren daarom externe oordeelsvorming over de prestaties en werkwijze. Externe
oordelen kunnen komen van de accountant, visitatiecommissie, CFV/VROM.
De corporatie geeft ook aan hoe deze oordelen gestructureerd en zichtbaar
worden vertaald in bijgestelde werkwijzen; leren en verbeteren (Rigo, 2002;
Ministerie van VROM, 2005; Aedes, 2007). Dit sluit vooral aan op het verkrijgen
van feedback over de organisatie.
Bestuur

Een maatschappelijke onderneming heeft een bestuur op basis van een tweelagenstructuur (stichtingsvorm met RvC) waarbij de werkorganisatie wordt geleid door
een professionele directeur-bestuurder. Voor een corporatie betekent deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
15. Een corporatie als maatschappelijke onderneming is een stichting met een RvC
en contracten voor vertegenwoordiging van huurders. De RvC (of Raad van Toezicht)
functioneert op afstand van de organisatie. De vertegenwoordiging door huurders is in convenanten of contracten geregeld. De relatie tussen huurder en
verhuurder is hierdoor een normale klantrelatie en de afstand tussen corporaties
en de lokale samenleving is groter dan voorheen bij de verenigingsstructuur
(Commissie Sas, 2005; Van der Schaar, 2006; Helderman, 2007b; Koolma, 2009;
Fleurke et al., 2009; CPB, 2010). Dit sluit vooral aan op de tweelagenstructuur.
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16. Bij een corporatie als maatschappelijke onderneming wordt door de directeur-bestuurder lokaal ondernomen op basis van zakelijke afspraken. De beleidsvrijheden van de directeur-bestuurder worden door prestatie- en samenwerkingscontracten
bepaald. In de samenwerking met andere partijen, om maatschappelijke opgaven
te realiseren, committeren partijen zich ook op basis van (prestatie)contracten
aan de geformuleerde doelen. Het is de directeur-bestuurder die over deze
contracten onderhandelt (Futura, 2004; Commissie Sas, 2005; Aedes, 2007b).
Dit sluit vooral aan op de leiding van de werkorganisatie door een professionele
directeur-bestuurder.
17. De directeur-bestuurder van een corporatie als maatschappelijke onderneming gaat agenderend te werk. De directeur-bestuurder richt zich op de strategie
van de corporatie en draagt een visie uit voor de toekomst van de organisatie.
Corporatiebestuurders hebben een onderzoekende, publicerende en politiserende houding om de steeds zich opnieuw aandienende kwesties te agenderen
(Futura, 2004; Schilder et al., 2006; Helderman, 2007). Dit sluit vooral aan op
de leiding van de werkorganisatie door een professionele directeur-bestuurder.
Toezicht

Een maatschappelijke onderneming heeft de organisatie-eigenschap dat een RvC
toezicht houdt op de organisatie, gericht op onder andere de missie en op maatschappelijke oriëntatie van de organisatie. Voor corporaties brengt deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken met zich mee:
18. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft toezichthouders die
de reikwijdte van hun toezicht hebben geëxpliciteerd. Het toezicht omvat ten minste:
financiële prestaties en risico’s, volkshuisvestelijke prestaties, waarmaken van
de missie/realiseren van strategische doelstellingen, maatschappelijke prestaties
(effecten/rendement), bedrijfsmatigheid/efficiëntie, verbindingen en dochterondernemingen (CFV, 2003; Ministerie van VROM, 2005; Commissie Sas, 2005;
Commissie De Boer, 2005; CFV, 2005; Tegel et al., 2006; CFV, 2006; VTW,
2007; Koolma, 2008; Ministerie van VROM, 2009). Dit sluit aan op het houden
van toezicht op onder andere de missie en maatschappelijke oriëntatie.
19. Bij het toezicht wordt niet alleen uitgegaan van een afwegingskader dat toetst
aan de beleidskaders van de eigen corporatie, maar ook aan publieke (beleids)kaders.
Het toezicht van een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft daardoor een bredere scope dan het vastgestelde eigen beleid en het toezicht heeft
daardoor een groter verantwoordelijkheidsbesef en kritischere houding richting
het bestuur (CFV, 2007; VTW, 2007; Ministerie van VROM, 2009). Dit sluit
voornamelijk aan op het houden van toezicht op de maatschappelijke oriëntatie.
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20. Bij een corporatie als maatschappelijke onderneming past de expertise van de RvC
bij de belangrijkste opgaven van de organisatie. Er is daarom sprake van een balans in
inhoudelijke expertise en maatschappelijke betrokkenheid en van evaluatie van
het functioneren van de raad en de leden. De RvC heeft immers een scharnierfunctie tussen management van de corporatie enerzijds en extern toezicht en de
samenleving anderzijds. De benodigde deskundigheden worden eerst benoemd
(profielschets), daarna worden leden geworven op openbare wijze (CFV, 2003;
CFV, 2005; PvdA, 2005). Dit is een operationeel kenmerk dat randvoorwaardelijk is voor het goed toezicht kunnen houden op missie en maatschappelijke
oriëntatie.
21. Bij een woningcorporatie als maatschappelijke onderneming legt de RvC publieke
verantwoording af over de toezichtwerkzaamheden. Dit betekent dat er inzicht wordt
gegeven in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de corporatie in:
genomen besluiten, zittingstermijnen, deskundigheden en -bevordering, honorering en invulling van de rol van werkgever van de bestuurder (CFV, 2003; CFV,
2005). Dit is een operationeel kenmerk dat randvoorwaardelijk is voor het goed
toezicht kunnen houden op missie en maatschappelijke oriëntatie.
Interne strategie

Een maatschappelijke onderneming heeft een goed functionerende strategische
planning & controlcyclus waarin de strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader inzichtelijk wordt gemaakt. Voor corporaties betekent dit de volgende
operationele kenmerken:
22. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft de competentie ontwikkeld om een procesbenadering van strategische sturing in de organisatie toe te passen.
Maatschappelijk ondernemen heeft namelijk een doelbewust karakter en wordt
gekenmerkt door een welbewuste en goed gefundeerde strategie (koers), analyse
en planmatig opereren. Strategie gaat over het normatieve verband tussen
de in te zetten middelen en de prijs en waarde van de geleverde diensten en
producten. En over het gebruik van methoden voor rationele planning (INK,
BSC) waardoor het sturingsproces (PDCA, lerende organisatie) van de grond
komt. Het is de bedoeling om grip te krijgen op de onderneming door het
opstellen van de strategie, deze te vertalen in een jaarplan en de voortgang ervan
te meten. Zo’n organisatiestrategie zal niet de vorm krijgen van een gedetailleerde top-down planning, maar een meer globaal kader. Dus geen vijfjarenplan
maar een aansprekende en richtinggevende koers die als leidraad dient waarnaar
de corporatie haar activiteiten kan richten (Rigo, 2002; Van der Schaar, 2006;
Dreimüller, 2007; Dreimüller, 2007b; Koolma, 2008; Van Bortel et al., 2008;
Koolma, 2009). Dit operationeel kenmerk sluit aan bij de strategische planning
& controlcyclus uit de organisatie-eigenschap.
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23. Een corporatie als maatschappelijke onderneming zet op strategische wijze haar
bedrijfsmiddel – vastgoed – in. Het complexbeheer is opgeschaald tot een visie op
gewenste ingrepen in buurten en wijken, waarbij de marktpositie een belangrijke factor is in het bepalen van de ingrepen (productmarktcombinaties). Het
strategisch voorraadbeleid (SVB) ontstijgt het niveau van complexbeleidsplannen en brengt de nadruk in deze plannen op de lange termijn (strategisch).
Corporaties gebruiken marktanalyses, woonbehoeftenonderzoeken, bevolkingsprogrognoses etc. voor het voorraadbeleid (Van der Schaar, 2006; Futura, 2008;
Koolma, 2009). Dit operationeel kenmerk sluit aan bij de strategische planning
& controlcyclus en het actueel houden daarvan.
24. Een corporatie als maatschappelijke onderneming gebruikt een afwegingskader
voor het afwegen van tegenstrijdige belangen. Het criterium is dat: de corporatie beschikt
over criteria (beslisregels en procedures) die aangeven op welke wijze tegenstrijdige belangen (zoals financieel en maatschappelijk) tegen elkaar worden afgewogen. Van belang is dat corporaties daarbij ook expliciet aandacht hebben voor
maatschappelijke effecten of maatschappelijk rendement. Als maatschappelijke
onderneming is het zaak om bij elke afweging de effecten van een keuze zo goed
mogelijk in zicht te krijgen. Het hebben van een veranderingstheorie (opvatting over hoe iets doorwerkt op iets anders) die expliciet maken in bijvoorbeeld
jaarverslagen, kan duiden op een afwegingskader dat rekening houdt met maatschappelijke effecten (Rigo, 2002; Damen & Tazelaar, 2007; Deuten & De Kam,
2007). Dit sluit aan op het hebben en inzichtelijk maken van het afwegingskader
uit de organisatie-eigenschap.
Klantgerichte / vraaggestuurde organisatie

Een maatschappelijke onderneming heeft als organisatie-eigenschap dat zij een
klantgerichte en vraaggestuurde organisatie is, waarbij inspraak van klanten is georganiseerd, sprake is van innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening.
Voor corporaties horen daar de volgende operationele kenmerken bij:
25. De ‘vraag’ van de klant is richtinggevend voor het dienstenaanbod van een corporatie als
maatschappelijke onderneming. Het gaat om niet alleen richten op de effectieve
vraag van betalende klanten naar concrete diensten en producten, maar ook
een bredere blik naar niet-koopkrachtige vraag en ook gericht op aanpalende
gebieden als zorg en welzijn. Wel geldt het ondernemersprincipe: geen vraag,
dan ook geen aanbod. De vraag dient zich echter niet zomaar aan, daar moet je
naar opzoek (zeker voor de niet-koopkrachtige vraag). Concrete vertaling kreeg
dit onder andere in het aanbodmodel voor huurwoningen (i.p.v. distributiemodel) en in het vergroten van keuzemogelijkheden voor klanten met dienstverlening rond de woning. Maatschappelijke ondernemingen onderscheiden zich
in de mate waarin maatschappelijke vraagstukken leidend zijn in de werkwijzen
en organisatievorm (Rigo, 2002; Van Dijk et al., 2002; Van der Schaar, 2006;
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Gruis & Van Bortel, 2007). Dit sluit aan op de vraaggestuurde organisatie uit de
organisatie-eigenschap.
26. Een maatschappelijke onderneming heeft aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze. Doordat een maatschappelijke onderneming bij klantgericht en vraaggestuurd werken de buitenwereld naar binnen
haalt, ontstaat een interne dynamiek en behoefte tot klantgericht en responsief te werken: front-office en back-office, woonwinkels, gebiedsgerichte balies in de
wijk. Klantvriendelijke sturing van bedrijfsprocessen is een belangrijk uitgangspunt voor de maatschappelijke onderneming. Daartoe gebruikt zij informatie
uit kwaliteitsmeetinstrumenten, bijvoorbeeld KWH-huurlabel (Van der Schaar,
2006; Aedes, 2007b). Dit sluit aan op een klantgerichte werkwijze, inspraak van
klanten en op sturing op kwaliteit van de dienstverlening.
Organisatiestructuur

Maatschappelijke ondernemingen hebben een platte organisatiestructuur met zelfstandige onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact hebben en zelfsturing
expliciet wordt bevorderd. Bij corporaties brengt dit de volgende operationele
kenmerken met zich mee:
27. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een gedecentraliseerde organisatiestructuur. De meeste activiteiten en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht in slagkrachtige eenheden op wijk- of buurtniveau. Daarnaast zijn er
gespecialiseerde centrale (staf)eenheden die ten dienste staan van de eenheden
in de buurten en wijken, bijvoorbeeld treasury, administratie, projectontwikkeling en onderhoud. Deze centrale eenheden functioneren strategisch sturend en
faciliterend. De nadruk ligt bij informele organisaties en het mogelijk maken van
lokale verbindingen met partners in de buurt/wijk om diverse maatschappelijke
problemen op te lossen (Futura, 2004; Gruis et al., 2007; Van Bortel et al., 2008;
Gruis, 2009). Dit sluit vooral aan op de platte structuur, zelfstandige onderdelen
en zelfsturing uit de organisatie-eigenschap.
28. Een corporatie als maatschappelijke onderneming beschikt over een visie op optimale schaalgrootte voor haar organisatie. Het gaat hier om maatwerk en onderbouwing van de visie met argumenten en afgewogen alternatieven. Argumenten
voor schaalvergroting zijn risicospreiding, marktmacht, professionaliteit, investeringsvermogen vergroten. Schaalvergroting brengt ook verdelingsvraagstukken met zich mee en spanningen op het gebied van het schaalniveau (de
wijk). (Rigo, 2002; Futura 2004; Van der Schaar, 2006; Ministerie van VROM,
2009). Dit sluit vooral aan op de zelfstandige onderdelen met veel klantcontact:
wijk- of buurtgericht werken.
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29. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een functioneel
gescheiden structuur. Het meest voorkomend is een onderscheid in front- en
back-office. Front-office is het klantenloket in de wijk/buurt met bijvoorbeeld
verhuur, klachtenonderhoud, bewonersparticipatie en wijkactiviteiten/leefbaarheid. Back-office is centraal belegd en bevat administratie, projectontwikkeling en planmatig onderhoud (Van der Schaar, 2006; Gruis et al., 2007).
Daarnaast is er een functionele scheiding tussen sociale en commerciële activiteiten (holdingsstructuur). De corporatie moet commerciële zaken in een
verbinding (dochterBV of andere verbinding) organiseren (MDW Werkgroep
Woningcorporaties, 2000; Ministerie van VROM, 2009). Dit sluit vooral aan
op de zelfstandige onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact hebben
(front-office). Door de administratie en ondersteuning in de back-office te organiseren, blijft er voor de front-office meer tijd over om met klanten bezig te zijn. Dit
sluit aan op het klantcontact uit de organisatie-eigenschap.
30. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een formele positionering
van de huurders- en maatschappelijke vertegenwoordiging in de organisatiestructuur. Er
zijn technieken nodig om de maatschappelijke vraag in beeld te brengen en naar
binnen te halen in de organisatiestructuur (Rigo, 2002; Van Dijk et al., 2002).
Door deze maatschappelijke vraag binnen te halen in de organisatiestructuur kan
een platte structuur met zelfstandige eenheden op wijk en buurtniveau volstaan.
Een formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers in de organisatie brengt veel klantcontact en contact met maatschappelijke
vertegenwoordigers met zich mee voor de medewerkers van de corporatie. Dit
sluit aan op de platte organisatie en klantcontact uit de organisatie-eigenschap.
Ondernemersgedrag

Maatschappelijke ondernemingen tonen ondernemersgedrag dat is gericht op de
gemeenschap, waarbij ondernemende activiteiten binnen de bestaande kaders
worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de samenwerking of dienstverlening te optimaliseren. Voor een corporatie betekent dit de volgende operationele kenmerken:
31. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft een maatschappelijke
missie én bedrijfsmatige onderbouwing; een double bottom line. Het realiseren van de
maatschappelijke missie staat voorop, echter de wijze waarop dat gebeurt moet
bedrijfseconomische principes aan maatschappelijke verbinden. ‘Geld verdienen
waar het kan en uitgeven waar het moet’. Ondernemingsbeslissingen moeten
naast maatschappelijke afwegingen ook goede bedrijfseconomische argumentatie hebben. Activiteiten zijn zowel maatschappelijk als financieel gemotiveerd
(Rigo, 2002; Commissie De Boer, 2005; Damen en Tazelaar, 2007; Gruis, 2009).
Dit sluit aan op het ondernemersgedrag (bedrijfseconomische principes) gericht
op de gemeenschap (maatschappelijke principes) uit de organisatie-eigenschap.
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32. Een corporatie als maatschappelijke onderneming richt zich op een bij haar
missie en organisatie passende schaal: wijk en buurt. Corporatieactiviteiten zijn
vooral lokale activiteiten met lokale partijen. Het wijkniveau verenigt de wensen
van burgers met de eisen die organisaties vanuit bedrijfseconomisch oogpunt
aan schaalgrootte stellen. De wijk is ook als ordeningsprincipe relevant omdat
andere maatschappelijke spelers zoals politie en welzijnswerk ook zo georganiseerd zijn. Maatschappelijk ondernemen vergt een ondernemingswijze waarin
goed is uitgebalanceerd op welk schaalniveau maatschappelijke vragen en
behoeften worden verkend, beantwoord, worden afgewogen en keuzen – voor
wie en waar zetten we onze middelen in – worden gelegitimeerd (Rigo, 2002;
Futura, 2006; Tegel et al., 2006; Futura, 2008). Dit sluit aan bij de gerichtheid
op de gemeenschap en het optimaliseren van samenwerking en dienstverlening.
33. Corporaties als maatschappelijke ondernemingen creëren ruimte om een maatschappelijke onderneming te zijn. Ze zoeken en nemen ruimte om effectief die dingen
te doen waar de maatschappij het meeste mee is gediend. Dat betekent ook
omgaan met onzekerheid van het effect van ingrepen, lef hebben, creatief zijn,
initiatief nemen, publieke debat opzoeken. Het zijn ondernemers die – in de
woorden van Schumpeter – de beperking productief maken (Aedes, 2007; Van
Os, 2007; Helderman, 2007b; VROMraad, 2009). Dit sluit aan op het ontwikkelen van ondernemende activiteiten binnen de bestaande kaders: de beperking
productief maken.
Medewerkers

Maatschappelijke ondernemingen hebben medewerkers die gedreven worden door
de maatschappelijke missie, klantgerichtheid en zelf ook een beeld hebben van de
eigen organisatie (positionering). Bij corporaties heeft deze organisatie-eigenschap
de volgende operationele kenmerken:
34. Een corporatie als maatschappelijke onderneming heeft op een organisatieniveau laag in de organisatie – op niveau van wijken en buurten – medewerkers
die als professional werken: ‘professionals in het veld’. Corporaties moeten daarvoor
hun professionals in het veld niet alleen maar de verantwoordelijkheid en de
bevoegdheid geven om acties te ondernemen die de wijk nodig heeft, maar ook
de hiërarchische positie om als opdrachtgever op te treden naar collega’s in de
ondersteunende afdelingen. De professionals in het veld moeten als volwaardige partij kunnen opereren, waarmee bewoners, gemeente en maatschappelijke
organisaties afspraken kunnen maken. Dit brengt intern informele organisaties
met zich mee waarin medewerkers ruimte krijgen (zelfsturing), zich bezighouden
met netwerken/relatiemanagement, betrokken worden bij strategieontwikkeling
en door bestuurders en managers worden geholpen met randvoorwaarden in
de uitvoering. De voornaamste competentie van de professional in het veld
is inlevingsvermogen. Inlevingsvermogen in maatschappelijke problematiek:
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signaleren als er iets aan de hand is, zowel achter de voordeur als bestuurlijk.
Inlevingsvermogen in maatschappelijke partners is van groot belang om met
die organisaties samen te kunnen werken. Inlevingsvermogen in andere professies – om ook actief te zijn op andere terreinen van maatschappelijke belang
– en inlevingsvermogen in zichzelf: weten waar eigen sterkten en zwakheden
liggen om goed samen te kunnen werken (Van Dijk et al., 2002; Futura, 2004;
2006; 2008; Gruis et al., 2007; Van Bortel et al. , 2008; Gruis, 2009). Dit sluit
aan bij medewerkers die gedreven worden door de maatschappelijke missie en
klantgerichtheid.
35. Het zijn van een maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd. Zo
blijkt uit de handelswijze een respectvolle en dienstverlenende benadering
(maatwerk leveren) en wordt handelen vanuit maatschappelijke waarden én
ondernemingszin ook bij medewerkers aangetroffen. Er zijn gedragsregels, integriteitprotocollen etc. (Rigo, 2002; Gruis et al., 2007). Dit operationeel kenmerk
sluit aan op medewerkers die zelf een beeld hebben van (de positionering van)
de eigen organisatie.
Bedrijfsvoering

Een maatschappelijke onderneming heeft als organisatie-eigenschap dat de bedrijfsvoering de eigen verantwoordelijkheid is van de organisatie, er is aandacht voor doelmatigheid en borging van de kwaliteit van de dienstverlening. Bij een corporatie
heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
36. Een corporatie als maatschappelijke onderneming maakt afwegingen tussen financieel rendement en de overtuiging iets bij te willen en kunnen dragen aan maatschappelijke vraagstukken en brengt deze afwegingen met elkaar in overeenstemming. Ze zoekt een evenwicht in maatschappelijk rendement in termen van geld
(behorend bij de rol van vastgoedondernemer) en in termen van maatschappelijke effecten (maatschappelijke rol) en de tevredenheid daarover. Dit vergt
een gedegen, onderbouwde en breed gedragen afweging van uiteenlopende
belangen: een kernaspect van maatschappelijk ondernemen. Hiervoor is in de
bedrijfsvoering een systematisch afwegingskader nodig waarbij aandacht is voor
motiveren van keuzes, afweging tegen andere opties/perspectieven en de legitimering van de keuze (Rigo, 2002; SEV, 2004; Gruis & Van Bortel, 2007; Damen
& Tazelaar, 2007). Dit sluit vooral aan op de eigen verantwoordelijkheid in de
bedrijfsvoering en daarmee om eigen afwegingen te maken tussen financieel en
maatschappelijk rendement.
37. Een corporatie als maatschappelijke onderneming scheidt (administratief) de geldstromen van non-profit-activiteiten (met staatssteun gefinancierde sociale activiteiten) van geldstromen van profit-activiteiten (met de markt concurrerende
activiteiten gefinancierd zonder staatssteun). Profit-activiteiten mogen alleen
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worden verricht wanneer ze geen onaanvaardbaar risicobeslag leggen op het
non-profitvermogen en staatssteun mag alleen ten goede komen aan de gereguleerde huurvoorraad en maatschappelijk vastgoed. Corporaties mogen wel doen
waarvoor ze professioneel geëquipeerd zijn, ook als dat buiten de corebusiness
(sociale huur) ligt (VROMraad, 2000; MDW Werkgroep Woningcorporaties,
2000; Van Dijk et al., 2002; Ministerie van VROM, 2005, CDA, 2008; Ministerie
van VROM, 2009). Dit sluit vooral aan op de eigen verantwoordelijkheid in de
bedrijfsvoering om in dit geval geldstromen te scheiden en het borgen van de
kwaliteit van de dienstverlening.
38. Een corporatie als maatschappelijke onderneming is zelf verantwoordelijk
voor haar bedrijfsvoering en efficiëntie: “ze verdient waar het kan en geeft uit
waar het moet”. Het is aan de organisatie zelf om methodieken toe te passen
waarmee de efficiëntie kan worden beoordeeld en verbeterd. Sturen op efficiëntie
is de eigen verantwoordelijkheid. De corporatie moet kunnen aantonen dat haar
maatschappelijke prestaties tegen de laagst mogelijke kosten worden geleverd
(Rigo, 2002; Conijn, 2005). Dit sluit aan op de aandacht voor doelmatigheid en
borging van de kwaliteit van de dienstverlening.
De analyse laat zien dat de twaalf organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming bij corporaties gespecificeerd kunnen worden in 38 operationele
kenmerken van de organisatie. Deze 38 operationele kenmerken zijn een categorisering en samenvoeging van alle zaken over de inrichting van de organisatie die ik door
een systematische inhoudsanalyse uit het debat heb kunnen afleiden. De 38 operationele kenmerken hebben daarmee vooral het karakter van een ‘wensenlijst’ van
de auteurs van de geraadpleegde documenten voor de inrichting van de organisatie.
Immers het maximaal aantal behandelde operationele kenmerken in één publicatie
is twintig. Daarmee worden niet alle operationele kenmerken bedekt en ook niet
alle organisatie-eigenschappen. Deze publicatie - Rigo (2002) - levert geen input
voor de eigenschappen ‘bekostiging’, ‘bestuur’ en ‘toezicht’. De samenvoeging van
informatie uit de geraadpleegde documenten was dus nodig om alle twaalf organisatie-eigenschappen voor corporaties te kunnen specificeren.
4.5 Conclusie en reflectie
In deze paragraaf geef ik een samenvatting van de resultaten. Hiermee geef ik
antwoord op de onderzoeksvraag welke operationele kenmerken hebben de organisatie-eigenschappen specifiek voor corporaties?
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Organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties

Ik heb in vijftien rapporten gezocht naar organisatie-eigenschappen van een
maatschappelijke onderneming en in 62 publicaties naar specifieke operationele
kenmerken van die organisatie-eigenschappen bij corporaties. Ik zocht bijvoorbeeld
naar hoe de maatschappelijke inbedding of organisatiestructuur van een corporatie
eruit moet zien. Deze onderzoeken leveren inzicht op in de voorgestelde interne
organisatie van een maatschappelijke onderneming bij corporaties, volgens de
auteurs van de publicaties. De twaalf organisatie-eigenschappen werden gespecificeerd in 38 bijbehorende operationele kenmerken bij corporaties. Hiermee is een
eerste bijdrage geleverd aan de betekenisgeving aan de interne organisatie van een
maatschappelijke onderneming bij corporaties. Immers een dergelijk systematisch
overzicht van eigenschappen en specificatie in kenmerken van de organisatie van
een maatschappelijke onderneming heb ik niet eerder aangetroffen in de literatuur.
De in dit hoofdstuk geformuleerde operationele kenmerken geven een beeld van de
verwachte of gewenste inrichting van de organisatie van een corporatie als maatschappelijke onderneming. Dat beeld vult het in paragraaf 3.5 gegeven overzicht van
vormdimensies en organisatie-eigenschappen aan en daarmee ontstaat een model
van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming, zie tabel 6.
Een voorbeeld bij tabel 6: ‘maatschappelijke inbedding met een responsieve houding
naar de omgeving’ is één van de twaalf organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming. Voor corporaties betekent deze inbedding dat er structurele vormen zijn bedacht om invloed te geven aan de lokale maatschappij op het
beleid en keuzes van de corporatie en dat de lokale maatschappelijke agenda wordt
bepaald in overleg met belanghouders (operationele kenmerken nr. 8, 9 en 10).
Ik veronderstel dat ik met tabel 6 de tot nog toe bedachte operationele kenmerken
van een maatschappelijke onderneming bij corporaties goed in kaart heb gebracht.
De selectie van de geraadpleegde documenten, de gevolgde werkwijze bij de
analyse ervan en de validatie door experts (zie paragraaf 4.2) dragen bij aan die
veronderstelling.
Is dit samengesteld beeld van de inrichting van de organisatie van een corporatie als
maatschappelijke onderneming alleen een ‘wensenlijst’ van de geraadpleegde auteurs?
Is het een ideaalbeeld? Functioneren de 38 operationele kenmerken als voorschrift
of als nastrevenswaardige, maar tegelijkertijd moeilijk te realiseren, ambitie? Zie ik
de 38 operationele kenmerken ook terug bij echte corporaties? Het volgende hoofdstuk behandelt de vraag of het ontwikkelde model van de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming ook bij corporaties in de praktijk voorkomt.
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Organisatie - eigenschap

Operationeel kenmerk

Missie en doelen die uitgaan van de morele waarde van
de organisatie, waarbij belanghouders worden
geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar
agenda bepaalt

1.
2.
3.
4.
5.

Activiteitenpatroon / cultuur

Organisatiegrenzen

Bekostiging op basis van effecten van de inspanningen
6.
van de organisatie en dat leidt tot omgang met financiële
onzekerheden (risico’s)
7.
Maatschappelijke inbedding met een responsieve
houding naar de omgeving waarbij gewerkt wordt aan
vernieuwende omgangsvormen met die omgeving, aan
draagvlak en dialoog om feedback over de prestaties
van de organisatie op te halen

8.
9.

Verantwoording die zowel intern als extern is gericht,
gaat over het maatschappelijk belang, de bijdrage
daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over
de organisatie te verkrijgen

11.
12.
13.
14.

Onderscheid tussen kernopdracht en nevenactiviteiten
Bepaling van koers en missie in zelfstandigheid en vrijheid
Gebaseerd op normatieve/ideologische beweegredenen
Oriëntatie is zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk
Richt zich op specifieke vraag
Bestemmingsplicht van vermogen (ten behoeve van het
realiseren van effecten in woondomein)
Financieel autonoom (inkomsten komen voort uit geleverde
diensten/effecten)

Vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij
Vorm bedacht waarin de maatschappij een stem wordt
gegeven
10. De bedachte vormen hebben een gestructureerde en
bewuste benadering
Verantwoording over werkwijze
Verantwoording over geleverde prestaties
Verantwoording aan belanghouders
Organiseren van externe oordeelsvorming

Bestuur op basis van een tweelagenstructuur
15. Stichting met RvC en contracten voor vertegenwoordiging
(stichtingsvorm met RvC) waarbij de werkorganisatie
van huurders
wordt geleid door een professionele directeur-bestuurder 16. Bepaling vrijheden directeur-bestuurder door prestatie- en
samenwerkingscontracten
17. Directeur-bestuurder gaat agenderend te werk
Toezicht van de RvC op de organisatie, gericht op onder 18. Reikwijdte van toezicht geëxpliciteerd
andere de missie en op maatschappelijke oriëntatie van 19. Toetsing aan interne en publieke (beleids)kaders
de organisatie
20. Expertise van RvC past bij belangrijkste opgaven van de
organisatie
21. Publieke verantwoording over toezichtwerkzaamheden
Interne strategie met een goed functionerende
22. Procesbenadering van strategische sturing
strategische planning & controlcyclus waarin de
23. Vastgoed ingezet als strategisch bedrijfsmiddel
strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader 24. Gebruik van afwegingskader voor tegenstrijdige belangen
inzichtelijk wordt gemaakt
Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie, waarbij
inspraak van klanten is georganiseerd, sprake is van
innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening

25. Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod
26. Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor
een klantgerichte werkwijze

Organisatiestructuur die plat is met zelfstandige
onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact
hebben en zelfsturing expliciet wordt bevorderd

27.
28.
29.
30.

Ondernemersgedrag dat is gericht op de gemeenschap,
waarbij ondernemende activiteiten binnen de bestaande
kaders worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de
samenwerking of dienstverlening te optimaliseren

31. Maatschappelijke missie én bedrijfsmatige onderbouwing
32. Passende schaal: wijk en buurt
33. Creëren van ruimte om maatschappelijke onderneming te
zijn

Medewerkers die gedreven worden door de
maatschappelijke missie, klantgerichtheid en een beeld
hebben van de organisatie (positionering)

34. Medewerkers als professionals in het veld
35. Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers
doorleefd

Bedrijfsvoering is de eigen verantwoordelijkheid van de
organisatie, er is aandacht voor doelmatigheid en
borging van de kwaliteit van de dienstverlening

36. Afweging tussen financieel rendement en bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken
37. Administratieve scheiding (sociale en commerciële
geldstromen)
38. Sturing op efficiëntie

Gedecentraliseerde organisatiestructuur
Visie op optimale schaalgrootte
Functioneel gescheiden afdelingen
Formele positionering van huurder- en maatschappelijke
vertegenwoordigers

Tabel 6: organisatie-eigenschappen en operationele kenmerken
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Reflectie

Dit onderzoek startte met de vraag hoe de organisatie van de maatschappelijke
onderneming er bij corporaties uitziet: welke operationele kenmerken hebben de
organisatie-eigenschappen specifiek voor corporaties? De exploratieve onderzoeksmethode is vergelijkbaar met die in het vorige hoofdstuk en kent dezelfde beperkingen. Voor een uitgebreide beschrijving van de implicaties verwijs ik naar paragraaf 3.5. Ik noem hier alleen de beperkingen. Zo kan het zijn dat er bij de selectie
belangrijke publicaties over het hoofd zijn gezien, ondanks de systematische werkwijze die ik heb gevolgd. Ook kan het zijn dat ik bepaalde zaken in de geraadpleegde
publicaties niet heb opgemerkt die wel relevant zijn. Daarom heeft ook in dit onderzoek het bespreken van de uitkomsten met experts een belangrijke rol gehad.
Er zijn ook inhoudelijke vragen te stellen bij de resultaten van dit onderzoek. Een
aantal van deze vragen zijn het uitgangspunt voor de vergelijkende casestudie bij vier
corporaties die ik in het volgende hoofdstuk behandel. Andere vragen zijn interessant om in vervolgonderzoek op te pakken omdat ze niet direct tot de primaire focus
van dit boek behoren. Ik behandel eerst de reflecties over de gebruikte methoden.
Daarna de reflecties die te maken hebben met de te verwachten verschillen tussen
corporaties. Tot slot behandel ik enkele reflecties vanuit de theorie.
Gebruikte methoden

De oorspronkelijke idee was om tot (elkaar uitsluitende) inrichtingsopties per organisatie-eigenschap te komen. Maar – net zoals in het debat over maatschappelijke
ondernemingen – is het debat erover in de corporatiesector eveneens doordrongen
van wens- of ideaalbeelden van een maatschappelijke onderneming. De lijst met
38 operationele kenmerken noemde ik al eerder een ‘wensenlijst’ die alle wensen
van de auteurs samenvoegt. Ik heb citaten en beschrijvingen over de interne organisatie gecategoriseerd in operationele kenmerken. Door deze methode sluiten de
gecategoriseerde kenmerken elkaar niet uit, maar vullen zij elkaar juist aan. Het is
de vraag of de samengevoegde wensenlijst ook daadwerkelijk bij echte corporaties
wordt aangetroffen. Of geeft deze lijst een ideaalbeeld? In het volgende hoofdstuk
behandel ik zoals gesteld de vraag welke van deze operationele kenmerken ook bij
corporaties in de praktijk voor komen.
Een vraag die hiermee samenhangt is of alleen corporaties waarbij alle 38 operationele kenmerken worden waargenomen, als een maatschappelijke onderneming
gezien kunnen worden. Dat is inderdaad het geval als ik van een ideale (vorm van de)
maatschappelijke onderneming uit ga. Met ideaal bedoel ik dan vooral het politieke
en normatieve ideaal dat in het debat aan de orde is geweest. In paragraaf 3.3 en 4.3
beschreef ik immers diverse beelden die er over maatschappelijke ondernemingen
bestaan. Er kan ook naar de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming worden gekeken als een ideaaltype zoals Weber (1968) het ziet: er kunnen
diverse varianten zijn op weg naar dit nastreefbare ideaaltype.
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Een corporatie als maatschappelijke onderneming is niet te isoleren van de samenleving waarvan deze organisatie deel uitmaakt. Deze opvatting sluit aan op het
theoretisch perspectief van co-evolutie zoals ik in paragraaf 2.1. behandelde.
Noodzakelijkerwijs besteden de publicaties aandacht aan ontwikkelingen buiten
corporaties, in de maatschappij. Daardoor kan het zijn dat ik zaken in de operationele kenmerken heb meegenomen die meer slaan op de maatschappij dan op het
onderscheidende karakter van de organisatie van een corporatie als maatschappelijke
onderneming. Ik ben kritisch geweest op het opnemen van citaten en teksten over
zaken die ook los van het debat over maatschappelijke ondernemingen staan. Dit
zijn zaken die min of meer een maatschappelijke ontwikkeling volgen. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij een aantal opvattingen over governance en de Governancecode
Woningcorporaties. Deze zaken horen niet in de operationele kenmerken van
een maatschappelijke onderneming bij corporaties thuis. Maar de operationele
kenmerken kunnen wel het gevolg zijn van deze maatschappelijke ontwikkelingen.
Verschillen tussen corporaties

Ik citeerde reeds Helderman (2007b) die stelt dat alle corporaties maatschappelijke ondernemingen zijn. Alleen lukt het de ene corporatie beter om daar invulling aan te geven (meer maatschappelijke rendement weten te realiseren) dan de
andere corporatie. Ook vermeldde ik reeds dat de werkelijke/empirische verschillen
tussen corporaties vaak groot zijn, en zij zich tegelijkertijd allemaal maatschappelijke
onderneming noemen (SEV in Van Bortel et al., 2008). Koolma (2009) toont in zijn
onderzoek aan dat corporaties onder gelijke omstandigheden verschillend handelen.
Een mogelijke verklaring (Helderman, 2007b) is dat dat komt door het ontstaan van
de corporaties (vanuit ofwel religieuze overtuiging, ofwel arbeidersbeweging ofwel
gegoede burgerij) en dat de organisatorische constructie of rechtsvorm veel minder
belangrijk werd gevonden dan de ideologie van de corporatie. Het is dus de vraag
of er veel verschillen zullen zijn in de operationele kenmerken bij corporaties in de
praktijk.
Theoretische reflecties

Naast de maatschappelijke ontwikkeling is er ook de ontwikkeling van de maatschappelijke onderneming zelf. De vraag is reeds gesteld of een maatschappelijke
onderneming een groeiscenario is of een eindstation. Het proces van institutionalisering kan helpen om daarnaar te kijken. De opvatting is dat de maatschappelijke
onderneming een eindstation is, als deze is geïnstitutionaliseerd. Tolbert & Zucker
(1999) maakten een model van het proces van institutionalisering. Het model bevat
drie elkaar opvolgende fasen: habitualization, objectification en sedimentation. In de eerste
fase ontstaan er een nieuwe sociale structuur en nieuwe gebruiken: de formalisatie
van de institutie. Daarna worden de gebruiken in de tweede fase voorzien van een
betekenis. De gebruiken en de betekenis daarvan vormen in feite de goedkeuring
van de institutie. In de derde fase is de verspreiding en daardoor brede acceptatie van
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de gebruiken aan de orde: de legitimatie van de institutie. De cultuur van de organisatie en de omgeving beïnvloeden in belangrijke mate de voortgang van dit proces.
Figuur 15 geeft het institutionaliseringproces weer.

changes
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Figuur 15: institutionaliseringproces (naar: Tolbert & Zucker, 1999)

Het gebruik of de gewoonte van een maatschappelijke onderneming bij corporaties
bestaat al lang. In de periode 2000 - 2003 (zie paragraaf 4.2) kwam het gebruik van
de maatschappelijke onderneming bij corporaties op. In de periode 2004 - 2007
werd het steeds meer duidelijk wat die maatschappelijke onderneming betekent. De
instrumentele publicaties van het Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen
van Aedes leverden bijdragen daaraan en vormden wellicht het kantelpunt naar de
volgende fase. De periode 2008 - 2010 past bij de fase van verspreiding en acceptatie,
met onder andere de ontwikkeling van een aparte rechtsvorm voor een maatschappelijke onderneming (modaliteit) in het Burgerlijk Wetboek.
Volgens de institutionele theorie is een maatschappelijke onderneming dus te zien als
geïnstitutionaliseerd eindstation. Een maatschappelijke onderneming lijkt op landelijk niveau een institutie te zijn geworden, maar hoe zit dat bij individuele corporaties? Er bestaat namelijk in de institutionele theorie het begrip decoupling. Decoupling
(Meyer & Rowan, 1977) verwijst naar het symbolisch toepassen van veranderingen.
Ik citeerde reeds Camps (2006) die het ‘cosmetische veranderingen’ noemt (Camps,
2006). In welke mate vertoont de interne organisatie overeenkomsten met de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties?
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In de bestuurskunde zijn er globaal twee coördinatiemechanismen tussen publieke en
private actoren: status en contract (Streeck, 1992, geciteerd in: Helderman, 2007b).
In de 38 operationele kenmerken van een maatschappelijke onderneming bij corporaties is er een aantal kenmerken waarin contracten een rol spelen. Bijvoorbeeld bij:
contracten met gemeenten, met andere belanghouders, huurdervertegenwoordiging
en de prestatiebeloning van de directeur-bestuurder is in de vorm van een prestatiecontract geregeld. Helderman (2007b) stelt dat corporaties een institutionele orde
zijn die zowel door status als door contracten wordt gevoed. Volgens Helderman
(2007b) is het zoeken naar het eigene van een maatschappelijke onderneming het
zoeken naar een nieuwe statusorde. Na de brutering hebben – naar zijn mening –
contracten de functie van status overgenomen. In de operationele kenmerken komen
geen kenmerken voor die met de status in verband zijn te brengen, zoals de status
van een beroep of van de staat. Het coördinatiemechanisme van contracten werd
wel teruggevonden. Het is een vraag voor vervolgonderzoek of er nog meer onderliggende mechanismen zijn die vanuit andere theorieën verklaringen kunnen vormen
voor de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties.
Hierbij kunnen ook vragen gesteld worden over hoe de operationele kenmerken
zich onderling tot elkaar verhouden.
Deze vraag kan worden beantwoord vanuit de institutionele theorie die in paragraaf
2.1 werd beschreven. Maatschappelijke ondernemingen vermengen meerdere institutionele logica’s in hun organisatie(vorm). In een aantal gevallen leiden deze logica’s
tot spanningen, in andere gevallen gaan ze goed samen (Besharov & Smith, 2014).
Institutionele logica’s zijn aannames, waarden, normen en praktijken die bepalen
‘hoe we het hier doen’. Maatschappelijke ondernemingen vermengen in hun organisaties de logica’s van marktorganisaties en overheidsorganisaties (zie paragraaf
2.2 voor een uitgebreidere beschrijving van de kenmerken). Van de operationele
kenmerken in tabel 6 valt af te leiden of ze voortkomen uit de logica van marktorganisatie, overheidsorganisatie of beiden (zie ook tabel 3). Tabel 7 geeft inzicht in de
mate waarin de logica’s van marktorganisatie en overheidsorganisatie voorkomen in
maatschappelijke ondernemingen.
Het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties vermengt de institutionele logica’s van overheids- en marktorganisatie.
Bijvoorbeeld ‘financieel autonoom’ (nr. 7) is een kenmerk van een marktorganisatie
en ‘vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij’ (nr. 8) van een overheidsorganisatie. Daarnaast bevat deze organisatievorm operationele kenmerken die
een mix vormen van beide logica’s, bijvoorbeeld ‘oriëntatie is zowel bedrijfsmatig
als maatschappelijk’ (nr. 4). De operationele kenmerken zijn behoorlijk evenwichtig
verdeeld over de logica’s, waardoor er niet één dominante logica is.
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Logica
Marktorganisatie
14
operationele
kenmerken

Overheidsorganisatie
14
operationele
kenmerken

Beide
10
operationele
kenmerken

Operationeel kenmerk
Bepaling van koers en missie in zelfstandigheid en vrijheid (nr. 2)
Richt zich op specifieke vraag (nr. 5)
Financieel autonoom (nr. 7)
Verantwoording over geleverde prestaties (nr. 12)
Verantwoording aan belanghouders (nr. 13)
Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)
Vastgoed ingezet als strategisch bedrijfsmiddel (nr. 23)
Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (nr. 25)
Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte
werkwijze (nr. 26)
Gedecentraliseerde organisatiestructuur (nr. 27)
Visie op optimale schaalgrootte (nr. 28)
Creëren van ruimte om maatschappelijke onderneming te zijn (nr. 33)
Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)
Sturing op efficiëntie (nr. 38)
Gebaseerd op normatieve / ideologische beweegredenen (nr. 3)
Bestemmingsplicht van vermogen (nr. 6)
Vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij (nr. 8)
Vorm bedacht waarin de maatschappij een stem wordt gegeven (nr. 9)
De bedachte vormen hebben een gestructureerde en bewuste benadering (nr. 10)
Verantwoording over werkwijze (nr. 11)
Organiseren van externe oordeelsvorming (nr. 14)
Stichting met RvC en contracten voor vertegenwoordiging van huurders (nr. 15)
Bepaling vrijheden directeur-bestuurder door prestatie- en samenwerkingscontract (nr. 16)
Directeur-bestuurder gaat agenderend te werk (nr. 17)
Expertise van RvC past bij belangrijkste opgaven van de organisatie (nr. 20)
Publieke verantwoording over toezichtwerkzaamheden (nr. 21)
Formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers (nr. 30)
Passende schaal: wijk en buurt (nr. 32)
Onderscheid tussen kernopdracht en nevenactiviteiten (nr. 1)
Oriëntatie is zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk (nr. 4)
Reikwijdte van toezicht geëxpliciteerd (nr. 18)
Toetsing aan interne en publieke (beleids)kaders (nr. 19)
Gebruik van een afwegingskader voor tegenstrijdige belangen (nr. 24)
Functioneel gescheiden afdelingen (nr. 29)
Maatschappelijke missie én bedrijfsmatige onderbouwing (nr. 31)
Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd (nr. 35)
Afweging tussen financieel rendement en bijdrage aan maatschappelijke
vraagstukken (nr. 36)
Administratieve scheiding (sociale en commerciële geldstromen) (nr. 37)

Tabel 7: operationele kenmerken en logica van markt- en overheidsorganisatie

Een abstractieniveau hoger, bij de organisatie-eigenschappen, valt een aantal zaken
op. Zowel bij de eigenschap missie en doelen als bij organisatiestructuur en ondernemersgedrag komen de twee logica’s en de mix van die logica’s voor. Binnen deze
organisatie-eigenschappen is de vermenging van logica’s duidelijk te zien. Er zijn ook
organisatie-eigenschappen waarbij één logica voorkomt: maatschappelijke inbedding (overheidsorganisatie), verantwoording (overheidsorganisatie) en klantgerichte
en vraaggestuurde organisatie (marktorganisatie). Er is dus inderdaad sprake van
vermenging van de logica van zowel markt- als overheidsorganisatie in het model
van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties.
Niet alleen op het niveau van de organisatie-eigenschappen, maar ook daarbinnen
vermengen de logica’s zich in de operationele kenmerken. Er is hierbij geen duidelijke dominante logica te herkennen. Ik kom hierop terug in de discussie in paragraaf
7.2.
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Ik vond 38 operationele kenmerken voor corporaties die horen bij de twaalf organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke onderneming. Dat lijken veel operationele kenmerken, maar dat zijn het naar mijn mening niet. Het gaat immers over
complexe hybride organisaties met een meervoudige taakstelling. Zij verenigen
kenmerken van markt, overheid en samenleving. Een simpele (of eenvoudige) organisatievorm zou mij meer bezorgd maken dan een genuanceerde. Of de 38 operationele kenmerken ook in echte corporaties worden aangetroffen is nog de vraag.
Ik meen te zien dat het debat ook intensief door direct betrokken uit de corporatiesector is gevoerd (zie ook paragraaf 4.2). Ik verwacht daarom dat – ondanks dat
corporaties in werkelijkheid veel van elkaar verschillen – een aantal van de operationele kenmerken bij een groot aantal corporaties zijn terug te vinden. Het volgende
hoofdstuk behandelt welke operationele kenmerken in de praktijk bij corporaties
werden waargenomen.
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5 De organisatievorm van vier
corporaties in kaart gebracht
5.1 Inleiding
Na de twee vorige hoofdstukken ligt nu de vraag voor in hoeverre echte corporaties zich de zaken uit het debat eigen hebben gemaakt en hun organisatie hebben
veranderd. Tot nog toe baseerde ik het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties op documenten, op het debat. Er werden
twaalf organisatie-eigenschappen afgeleid voor maatschappelijke ondernemingen en
daarbinnen 38 operationele kenmerken voor (alle) woningcorporaties. In deze vergelijkende casestudie staat juist de individuele organisatie centraal en gaat het over de
overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop enkele corporaties hun organisatie feitelijk hebben veranderd in de periode 2000 - 2010 en hoe die veranderingen
zich verhouden tot het geconstrueerde model van de organisatievorm.
In dit hoofdstuk blijkt of corporaties anticiperen op veranderingen in de maatschappij. Ik laat ook zien in welke mate de interne organisaties van de onderzochte
corporaties op elkaar lijken. Kopiëren corporaties – bewust of bijvoorbeeld door
invloed van wetten en regels – elkaars organisatievorm?
De onderzoeksvraag die centraal staat is: welke van de operationele kenmerken tref
ik bij (echte) corporaties aan? In welke mate komt het geconstrueerde model van de
organisatievorm voor bij de onderzochte corporaties?
5.2 Werkwijze
Ik gebruikte een vergelijkende casestudie als methode om de organisatievorm en
organisatieontwikkeling van vier corporaties met elkaar te vergelijken. Bij de vergelijkende casestudie volgde ik in grote lijnen de opzet (zie figuur 16) zoals die door Yin
(1984) – een belangrijke methodeontwikkelaar in de sociale wetenschappen – werd
ontworpen.
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Figuur 16: ideale werkwijze casestudie (Bron: Yin, 1984:51).

Het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming is de
theorie die ik in de casestudie als vertrekpunt neem en naderhand waar nodig aanpas.
Na selectie van de cases voerde ik achtereenvolgens vier casestudies uit. Elke studie
sloot ik af met en rapportage die gevalideerd werd door de corporatie. Vervolgens
vergeleek ik alle cases met elkaar (cross-case-analysis) om conclusies te formuleren over
de waargenomen organisatievorm. Waar nodig paste ik het ontwikkelde model van
de organisatievorm aan door operationele kenmerken aan te passen of te verwijderen. En ik besprak de resultaten met de deelnemende corporaties.
Achtereenvolgens behandel ik nu de motivatie om voor een casestudie te kiezen,
de selectie van de cases (corporaties), de indicatoren en benodigde databronnen, de
methode van dataverzameling, de analysemethode en de validiteit.
Keuze voor een vergelijkende casestudie

Een vergelijkende casestudie is een geschikte methode voor diepgravend explorerend onderzoek naar de maatschappelijke onderneming als organisatievorm en
de veranderingen die daardoor zijn opgetreden in de organisatie van corporaties.
In een casestudie bestudeert de onderzoeker namelijk op gedetailleerde wijze een
verschijnsel in haar context en maakt daarbij gebruik van meerdere methoden van
dataverzameling (Ritchie & Lewis, 2003). Met de grote mate van detail bedoel ik de
38 operationele kenmerken (en feitelijk de onderliggende indicatoren, zie bijlage
1). Met het verschijnsel dat wordt onderzocht bedoel ik de organisatievorm van
een maatschappelijke onderneming. De context duidt op de corporatie en de veranderingen in de interne organisatie in de betreffende corporaties. De data heb ik
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verzameld door middel van interviews en het bestuderen van documenten, zodat
elke verandering in de organisatie vanuit meerdere bronnen en perspectieven belicht
kan worden (triangulatie).
In deze vergelijkende casestudie vertrok ik vanuit het model van de organisatievorm
van een maatschappelijke onderneming zoals ontwikkeld in de vorige hoofdstukken.
Volgens Yin (1984) kunnen casestudies ook gebruikt worden om ideeën te toetsen.
Mijn toepassing is enerzijds gericht op het toetsen van het ontwikkelde model van de
organisatievorm aan de praktijk. Tegelijkertijd zie ik die toetsing niet als mechanisch:
ik exploreer ook of er aanpassingen in de conceptualisering of verwoording van de
operationele kenmerken van de organisatievorm nodig zijn op basis van de praktijk
bij corporaties.
De vergelijkende casestudie is meervoudig en genest omdat ik vier corporaties heb
onderzocht en bij elke corporatie naar de 38 operationele kenmerken heb gekeken.
Daarnaast is de casestudie ook longitudinaal omdat ik per corporatie een vergelijking
maakte tussen het jaar 2000 en 2010. Dit design stelt mij in staat om de data per case
zo te ordenen dat ik de diepte in kan gaan én cases met elkaar kan vergelijken, zowel
ten opzichte van elkaar als in tijd (Patton, 2002).
In de cases zocht ik met behulp van indicatoren naar informatie waarmee ik kon
aantonen dat een bepaald operationeel kenmerk in de betreffende corporatie werd
waargenomen. Deze informatie is ofwel afkomstig van interviews ofwel afkomstig
uit documenten. Ik trachtte voor elke corporatie twee ‘foto’s’ te maken van hoe de
interne organisatie eruit zag in 2000 en in 2010. De keuze voor deze twee jaartallen
komt voort uit voorgaande onderzoeken waarin werd vastgesteld dat er in 2000 in
de corporatiesector nog nauwelijks aandacht was voor de term maatschappelijke
onderneming en dat die aandacht in 2010 een hoogtepunt kende mede door het
wetsvoorstel voor een rechtsvorm van een maatschappelijke onderneming.
Omdat het om retrospectief onderzoek gaat, kan er in het geheugen van de geïnterviewden een vertekening van het beeld zijn ontstaan. Het kan voor de respondent ook moeilijk zijn om een specifiek jaartal op een bepaalde situatie te plakken.
Daarom werden ook documenten gebruikt om informatie uit te halen.
Selectie van cases

Omdat ik de organisatievorm van corporaties met elkaar wilde vergelijken, was de
selectie van cases/corporaties belangrijk. Tegelijkertijd was selectie moeilijk omdat
er geen representatieve steekproef van corporaties gevormd kon worden op de
criteria die voor dit onderzoek van belang waren. Ik wist immers niet vooraf hoe
de interne organisatie en organisatieontwikkeling van de corporaties eruit zag. De
oplossing was om doelgericht en in stappen (gestratificeerd) op zoek te gaan naar
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geschikte corporaties voor dit onderzoek. Hiervoor heb ik een aantal selectiecriteria
gebruikt, die als doel hadden om verschillen tussen corporaties te vergroten:
1. de corporaties moesten in 2010 zich expliciet een maatschappelijke onderneming noemen bijvoorbeeld in de missie, visie of strategie;
2. de corporaties moesten qua omvang vergelijkbaar zijn of in categorieën verdeeld
kunnen worden met vergelijkbare corporaties;
3. een aantal corporaties moest als voorloper beschouwd (kunnen) worden als het
gaat om een maatschappelijke onderneming.
Corporaties moesten zich expliciet een maatschappelijke onderneming noemen.
Dit was een belangrijk criterium om een verband tussen de organisatieontwikkeling en interne organisatie van de corporatie en de term maatschappelijke onderneming vast te kunnen stellen. Het had mijn voorkeur dat er corporaties waren
die zich in 2000 geen maatschappelijke onderneming noemden en in 2010 wel.
Corporaties moesten vergelijkbaar zijn qua omvang. Onderzoek laat namelijk
zien dat er een relatie is tussen organisatieomvang en professionaliteit (Dreimüller
& Van Engeldorp Gastelaars, 2008 en Dreimüller, Gruis & Snoeijs, 2013).
In de vergelijkende casestudie probeerde ik corporaties op basis van extremen te
selecteren (extreme case sampling, cf. Ritchie & Lewis, 2003). Naast bovenstaande
criteria zocht ik naar voorlopers onder de corporaties als het ging om een maatschappelijke onderneming. Dit criterium was echter niet concreet meetbaar. Ik ging
daarom vooral uit van mijn eigen kennis over de sector en van informatie die ik
kreeg van experts en van bijvoorbeeld organisaties in de sector.
Ik maakte een lijst met in totaal twaalf potentiële deelnemers aan de casestudie.
Ik zocht van deze corporaties informatie op over omvang en gebruik van de term
maatschappelijke onderneming op websites, in jaarverslagen etc. Ik consulteerde
mensen met kennis van de sector en verfijnde de selectiecriteria. Ik voerde met vijf
corporaties gesprekken en vroeg hen om deel te nemen aan dit onderzoek. Ik selecteerde corporaties in twee categorieën (groot en klein) en als combinatie van selectiecriterium 1 en 3 corporaties die in een vroeg of laat stadium zich kenmerkten als
maatschappelijke onderneming. Er ontstonden zo twee dimensies: omvang en ervaring met de maatschappelijke onderneming. Uiteindelijk hebben er vier corporaties
aan de casestudie deelgenomen. Twee grote corporaties, twee kleine corporaties.
Twee corporaties die zich al vroeg een maatschappelijke onderneming noemden en
twee corporaties die zich later als zodanig kenmerkten. Ik ging in het onderzoek de
corporaties ook een andere naam geven, zie tabel 8.
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Vroeg gebruik van de term
maatschappelijke onderneming
Later gestart met gebruik van
de term maatschappelijke
onderneming

Klein

Groot

Kleine vroege adept (KVA)

Grote vroege adept (GVA)

Kleine late adept (KLA)

Grote late adept (GLA)

Tabel 8: selectie casestudie

Van operationele kenmerken naar meetbare indicatoren en databronnen

Ik bedacht hoe ik de – toch nog vaak normatieve operationele kenmerken – objectief
meetbaar kon maken. Vanuit de beschrijving van de kenmerken (in paragraaf 4.4)
werkte ik meetbare indicatoren uit en legde vast op welke manier ik daarover data
kon verzamelen. Alle 38 operationele kenmerken werden uitgewerkt in 58 meetbare
indicatoren. Een overzicht van de indicatoren per operationeel kenmerk is opgenomen in bijlage 1. Ik geef een voorbeeld. Bij de organisatie-eigenschap maatschappelijke inbedding hoort het operationeel kenmerk: ‘de bedachte vormen hebben een
gestructureerde en bewuste benadering’ (nr. 10). In paragraaf 4.4 werd daarbij de
volgende beschrijving gegeven: de vormen voor maatschappelijke inbedding gaan
uit van gestructureerde contacten/relaties. Dat vereist het expliciet en tweezijdig
kiezen en aanwijzen van belanghouders van de maatschappelijke onderneming, van
een voet van gelijkwaardigheid en van informele samenwerking (bij stem geven) of
formele samenwerking in contracten (vooral bij invloed geven). Voor dit operationeel kenmerk leidde ik de volgende meetbare indicatoren af: a) de corporatie kiest en
wijst belanghouders expliciet aan en gaat na of zij zich ook als belanghouders van de
corporatie zien; b) de corporatie kan aantonen dat er sprake is van gelijkwaardigheid
tussen haar en de belanghouders en c) bedachte vormen zijn aantoonbaar informeel
bij stem geven en formeel bij invloed geven. De databronnen hierbij zijn vooral een
interview met de directeur-bestuurder en de visitatierapporten. Bij elke indicator
benoemde ik minimaal twee databronnen en probeerde ik één objectieve(re) bron,
zoals een document, op te nemen en een interview als tweede bron. Naast informatie over de indicatoren en of de corporatie zich een maatschappelijke onderneming noemde, verzamelde ik ook informatie over een aantal algemene onderwerpen.
Deze informatie completeerde het beeld van de onderzochte corporaties. Het ging
om: aantal verhuureenheden, aantal FTE per verhuureenheid (om de relatieve personeelsomvang en groei daarvan vast te kunnen stellen), of er een fusie was in de
periode 2000-2010, solvabiliteit (als indicator voor de financiële gezondheid), of er
een nieuwe directeur-bestuurder was aangetreden in de periode 2000-2010 (vaak een
begin van ingrijpende veranderingen) en of de corporatie haar dienstverlening had
uitgebreid in de periode 2000-2010. Deze informatie completeerde het beeld, maar
heeft geen grote rol in de analyse gespeeld.
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Dataverzameling

Ik gebruikte data uit documenten en interviews om de ‘foto’s van de organisatie’
van 2000 en 2010 te maken. De interviews waren semigestructureerd (Ritchie &
Lewis, 2003). Aan de ene kant heb ik informatie verzameld waarbij de twaalf organisatie-eigenschappen als gespreksthema’s dienden. Aan de andere kant was er in de
interviews ruimte om door te vragen, naar voorbeelden en opvattingen te vragen
om op die manier rijke informatie te verkrijgen over de doorgemaakte organisatieontwikkeling en de rol van het concept maatschappelijke onderneming daarin.
Tijdens de interviews gebruikte ik een gespreksleidraad (zie bijlage 2). De geïnterviewden ontvingen vooraf een brief met een korte introductie van het onderzoek
en de twaalf thema’s (organisatie-eigenschappen) die de revue passeerden tijdens de
gesprekken.
De functies van de respondenten voor de interviews waren voor elke corporatie gelijk.
Omdat beelden en informatie over de organisatieverandering kunnen verschillen
tussen functionarissen van dezelfde organisatie (wat ook is gebleken bij één van de
corporaties) werden respondenten van drie niveaus geraadpleegd: leden van de RvC,
directeur-bestuurder en managers/beleidsmedewerkers. Onderzoek van Brandsen et
al. (2006) toont aan dat het concept van een maatschappelijke onderneming vooral
in de bestuurskamer speelt. Vanuit deze constatering zijn de directe links met het
bestuur (RvC en managers / beleidsmedewerkers) en het bestuur zelf de meest
relevante informatiebronnen voor een onderzoek naar organisatieontwikkeling en
naar de maatschappelijke onderneming. Bij de selectie van respondenten bij RvC
en management/beleid werd in belangrijke mate rekening gehouden met de tijdspanne die zij konden overzien. Bij twee corporaties werden daarom ook oud-RvCleden geïnterviewd om ook over het jaar 2000 rijke informatie te verkrijgen. Meestal
waren de interviews met de RvC-leden en management/beleid groepsinterviews en
het interview met de directeur-bestuurder individueel. Van alle interviews mocht ik
geluidsopnamen maken en die werden letterlijk uitgewerkt.
De tweede methode van dataverzameling is een documentenstudie. Elk van de
vier corporaties heeft digitaal (of ingescand) de volgende documenten beschikbaar
gesteld:
-

jaarverslag 2000
ondernemingsplan dat in 2000 geldt
jaarverslag 2010
ondernemingsplan dat in 2010 geldt
visitatierapport(en)
andere relevante (publieke) documenten ten aanzien van de organisatieontwikkeling of maatschappelijke onderneming
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Ik koos voor deze documenten omdat die de meest relevante informatie bevatten
over de interne organisatie en organisatieontwikkeling van corporaties. Het zijn
waardevolle bronnen gebleken ter aanvulling op en ondersteuning van de interviews.
Voordat ik de interviews af nam, heb ik telkens de documenten bestudeerd zodat ik
goed voorbereid en goed geïnformeerd naar de interviews ging.
Data-analyse

De transcripten van de interviews en de documenten leverden grote hoeveelheden
tekst op per corporatie. Met behulp van tabellen heb ik de analyse uitgevoerd. Ik
volg hierin het werk van Miles & Huberman (1994). Zij zien analyse in kwalitatief
onderzoek als een interactie van drie activiteiten: reduceren van data, weergeven van
data en conclusies trekken/verifiëren.
In de documenten en transcripten zocht ik onder andere naar teksten over de twaalf
organisatie-eigenschappen, de 38 operationele kenmerken en de onderliggende indicatoren (zie bijlage 1). Ik zocht ook naar teksten over: ‘maatschappelijke onderneming’, ‘maatschappelijk ondernemer’, ‘maatschappelijk ondernemen’, ‘maatschappelijk ondernemend’, ‘maatschappelijke ondernemingen’, ‘maatschappelijk
ondernemerschap’ en naar andere teksten die het beeld van de interne organisatie en
organisatieontwikkeling konden aanvullen.
Aan de hand van de organisatie-eigenschappen stelde ik door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse per corporatie een rapport op dat de twee ‘foto’s’ (2000 en
2010) van de interne organisatie beschrijft. De corporaties verifieerden ieder hun
eigen rapport door aan te geven welke zaken ze niet herkenden of feitelijk onjuist
waren. De vier rapporten, per caseorganisatie één, heb ik vervolgens samengevat in
vier tabellen. Een voorbeeld van een deel van een tabel is in bijlage 3 opgenomen.
De vier individuele tabellen (within case analysis) heb ik vervolgens met elkaar vergeleken (cross-case analysis). Ik volgende daarbij het iteratieve proces uit figuur 17.
vier individuele
rapporten

consolidatietabel

vier individuele
tabellen

Figuur 17: iteratief analyseproces casestudie

De vier individuele tabellen integreerde ik in de consolidatietabel. De vergelijking
tussen de tabellen heeft als doel om de generaliseerbaarheid te vergroten (Guba &
Lincoln, 1981 zoals geciteerd in: Miles & Huberman, 1994) en om overeenkomsten
en verschillen te begrijpen en verklaren (Glaser & Strauss, 1970 zoals geciteerd in:
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Miles & Huberman, 1994). Dit leidde tot aanpassingen in de individuele tabellen.
Tijdens dit iteratieve proces heb ik steeds gekeken naar de organisatie-eigenschap,
het operationele kenmerk, de indicator en de informatie uit de vier cases om die
zo goed mogelijk op het model van de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming te laten aansluiten. Telkens ging ik hierbij uit van de originele gegevens
in de documenten en transcripten van de interviews. Door deze cross-case-analysis
heb ik nog aanpassingen in de rapportages gedaan en wederom voorgelegd aan de
organisaties.
Daarna heb ik de conclusies uit de vier tabellen overgenomen in één nieuwe tabel.
Deze tabel kent een vergelijkbare structuur, maar dan zonder het detailniveau van de
indicatoren (zie tabel 9 hieronder).

GLA

KVA

GVA

KLA

GLA

Bekostiging

KLA

Missie en
doelen

GVA

Organisatie eigenschap

2000

KVA

2010

+/-

+

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

Bepaling van koers en missie in
zelfstandigheid en vrijheid

+

+

+

+

+/-

+

-

+

3

Gebaseerd op normatieve/ideologische
beweegredenen

+

+

+

+

-

+

-

+

5

Richt zich op specifieke vraag

6

Bestemmingsplicht van vermogen

7

Financieel autonoom

nr

Operationeel kenmerk bij corporaties
1

Onderscheid tussen kernopdracht en
nevenactiviteiten

2

+

+

+

+

-

+

-

-

+/-

+

+/-

+

-

+/-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

Tabel 9: resultaten casestudie

Tabel 9 geeft weer in welke mate (- of +/- of +) de indicatoren die bij een bepaald
operationeel kenmerk horen, werden waargenomen bij elk van de vier corporaties in
de twee onderzochte jaren. Voor een gedetailleerde toelichting op de tabel verwijs ik
naar paragraaf 5.4.
Ik heb in de analyse het ontwikkelde model van de organisatievorm gekoppeld aan
de (organisatie)veranderingen bij vier corporaties. In de eerste fase heb ik vooral
gezocht in de transcripten en documenten van de corporaties naar aanvullende informatie die de onderlinge vergelijking van de corporaties beter maakte. Toen ik een
goede vergelijking tussen de vier corporaties kon maken, heb ik de koppeling met de
organisatievorm gelegd. In deze koppeling is er aansluiting op een groot aantal indicatoren en daardoor heb ik een groot aantal operationele kenmerken waargenomen
in de interne organisatie. Toch zijn er ook indicatoren die niet werden waargenomen
bij de corporaties of operationele kenmerken die anders werden geoperationaliseerd
door de corporaties. In paragraaf 5.4 behandel ik de wijzigingen die ik daardoor in
het model van de organisatievorm heb doorgevoerd.
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Validiteit

In de voorgaande hoofdstukken ging ik telkens na of de resultaten van de analyse
en de conclusies die ik daaruit trok, herkend werden door relevante betrokkenen. In
deze casestudie deed ik dat ook. Ik presenteerde in oktober 2013 de resultaten en
conclusies aan enkele leden van de vier deelnemende corporaties. Deze bijeenkomst
leverde bevestiging op voor de informatie die in de rapportages is opgenomen.
Tevens leverde de bijeenkomst bevestiging op voor de conclusies. Met betrekking
tot de organisatievorm en de besproken verschillen tussen corporaties kwam wel
naar voren dat sommige indicatoren nogal strikt zijn geformuleerd. Een voorbeeld is
dat belanghouders expliciet gekozen en aangewezen moeten worden. De corporaties
begrijpen een strikte toepassing van deze indicator door mij als onderzoeker, maar
vragen zich af wat in hun praktijk de waarde is van het expliciet kiezen en aanwijzen
van belanghouders. Met andere woorden: kan de indicator niet meer ruimte geven
voor andere invullingen? Want de corporaties geven in de bijeenkomst aan dat veel
van de verschillen in belangrijke mate situationeel bepaald zijn: door lokale omstandigheden op de woningmarkt (leegstand), de rol van de gemeente of politiek. Ik kom
hierop terug bij de discussie in paragraaf 7.2.
5.3 Introductie van de onderzochte corporaties
In deze paragraaf introduceer ik de vier corporaties die deelnamen aan de vergelijkende casestudie. Ik typeer alle vier corporaties, waarna ik van één corporatie – de
grote vroege adept – de interne organisatie in zowel 2000 als in 2010 beschrijf.5 De
rapportages die ik per corporatie maakte, vormen het uitgangspunt voor deze paragraaf. De volledige rapportages zijn opvraagbaar bij de onderzoeker.
Typering KVA

KVA is in 1995 ontstaan uit een fusie van drie corporaties uit de twee gemeenten
waar de corporatie actief is. In het landelijk gelegen werkgebied zijn geen grote
volkshuisvestelijke opgaven. Iets meer dan een kwart van de woningen in het werkgebied zijn sociale huurwoningen en zijn nagenoeg allemaal van KVA. Het gaat om
(anno 2010) 2.500 verhuureenheden in twee gemeenten met 27.500 en 19.000 inwoners. Er werken 28 (FTE) medewerkers bij KVA.
Typering KLA

KLA werkt in één gemeente: een plattelandsgebied in een stadsregio. Er is één
centrumkern met 15.500 inwoners en zes dorpskernen met in totaal ruim 12.000
inwoners. Ongeveer 29 procent van de woningen in dit gebied is een sociale
huurwoning.
5
De beschrijving van de interne organisatie van de overige drie corporaties is te raadplegen op:
www.stefancloudt.nl/proefschrift
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De woningvoorraad van de kleine late adept bedraagt 2.500 woningen en bestaat
nagenoeg geheel uit eengezinswoningen (ruim 96 procent). De kwaliteit van de
woning is goed, maar het type sluit niet goed meer aan bij demografische ontwikkelingen in dit gebied. Er werken 29 (FTE) medewerkers bij KLA.
Typering GVA

GVA is in 2003 ontstaan uit een fusie. Het doel van de fusie was het bereiken van
schaalvergroting van stad naar regio en tegelijkertijd het realiseren van een schaalverkleining in de relatie met de klant/huurder. De corporatie heeft (anno 2010) een
bezit van ruim 29.000 verhuureenheden en werkt in twee steden van respectievelijk
ongeveer 150.000 en 190.000 inwoners. In beide gemeenten is het marktaandeel in
sociale huurwoningen groot, respectievelijk 35 procent en ruim 50 procent. Dat
schept volgens de corporatie verplichtingen maar ook verwachtingen richting huurders, gemeente en samenwerkingspartners. Er werken 417 (FTE) medewerkers.
Typering GLA

GLA is in 2005 ontstaan na een traject waarin twee corporaties al langer zeer intensief met elkaar samenwerkten. De corporatie werkt in een grote stad en in tien
omliggende gemeenten, met samen meer dan 445.000 inwoners. In totaal heeft GLA
30.500 verhuureenheden anno 2010. De corporatie bezit ongeveer 25 procent van
alle woningen (huur en koop) in de grote stad en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de stad. De corporatie is opgedeeld in een negental districten
die integraal verantwoordelijk zijn voor hun eigen gebied. Er werken 432 (FTE)
medewerkers. Het woningbezit is divers.
Ik beschrijf nu één van de drie caseorganisaties volledig, voor de beschrijving van de
andere organisaties verwijs ik naar de achtergrondinformatie op de website.6
Interne organisatie GVA in 2000

Omdat er in 2000 sprake was van twee rechtsvoorgangers van GVA, wordt het beeld van
de interne organisatie als samenvoeging van deze rechtsvoorgangers gereconstrueerd.
GVA noemt zich in het jaarverslag (van één van de rechtsvoorgangers) expliciet
een maatschappelijke onderneming. De geïnterviewden zien hun organisatie ook als
maatschappelijke onderneming in 2000.
Missie en doelen

De missie is gericht op de maatschappelijke taakopvatting: “GVA is een regionale,
klantgeoriënteerde volkshuisvester die zekerheid in wonen biedt voor een ieder die
bij GVA wil huren.
6

www.stefancloudt.nl/proefschrift
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Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar lage(re) inkomensgroepen, studenten,
ouderen, mensen met beperkingen en zij die zorg en begeleiding nodig hebben.
GVA wil met zijn inbreng een bijdrage leveren tot het behoud en de ontwikkeling
van goed bewoonbare buurten en wijken” (Bron: jaarverslagen 2000 en 2001). GVA
heeft een brede taakoriëntatie en voert een breed en gevarieerd dienstenpakket.
“Juist in het bieden van woondiensten kunnen wij onze klanten meer bieden dan
vier muren en een dak. We investeren dan ook veel tijd en inspanning in het ontwikkelen van nieuwe woondiensten en het verbeteren van bestaande woondiensten.
Inmiddels hebben we een breed dienstenpakket met onder andere: huurderonderhoud, schoonmaak, energiebesparende maatregelen, alarmopvolging, zorgarrangementen, zelf klussen in de woning, woonverzekeringen, huurvast, VVe beheer,
PKVW etc.” (Bron: jaarverslag 2000:8 en 10).
Bekostiging

Bij GVA is er aandacht voor de financiële toekomst tot tien jaar vooruit, waarbij
rekening wordt gehouden met risico’s en financiële onzekerheden van bijvoorbeeld
rentestijgingen op de leningen. In het jaarverslag wordt verklaard dat de middelen
ten dienste van de volkshuisvesting werden aangewend. GVA verkoopt huurwoningen waardoor het mogelijk wordt “extra inkomsten te verwerven ten bate van
de primaire taak” (Bron: jaarverslag 2000:8). Uit de interviews blijkt dat er in 2000
vooral wordt gestuurd op waardeontwikkeling en solvabiliteit. “De financiële afdeling heeft een rol van boekhouder; achteraf als beslissingen al zijn genomen, wordt
zij betrokken” (Bron: interview beleidsmedewerkers en managers).
Maatschappelijke inbedding

GVA zoekt bondgenoten die een bijdrage kunnen en willen leveren aan betere
woonomstandigheden van huidige en toekomstige klanten. Daarom gaat de corporatie nieuwe contacten aan – vooral op het gebied van wonen en welzijn – en worden
bestaande contacten uitgebreid en in een aantal gevallen geformaliseerd (Bron:
jaarverslag 2000:5). Er worden daarnaast ook vanuit de maatschappij en politiek
steeds nieuwe vragen bij corporaties gedeponeerd, waardoor het aantal contacten
aanmerkelijk toeneemt (Bron: jaarverslag 2000:46). GVA geeft invloed aan huurders
op twee niveaus: “als afgeleide vanuit het algemene overleg met de overkoepelende
huurderbelangenorganisatie voeren we op districtniveau met verschillende bewonerscommissies gesprekken, waarin beleidskeuzes, doelstellingen en concrete activiteiten worden behandeld” (Bron: jaarverslag 2000:28/29). Uit de interviews blijkt
dat in 2000 als het gaat om belanghouders er vooral contacten waren tussen bestuurders van verschillende organisaties. Alle organisaties hebben eigen visies en belangen
en de bestuurders proberen daar met elkaar uit te komen. Als het gaat om bewonersparticipatie worden de bewoners betrokken als het plan al klaar is, dan wordt het aan
hen voorgelegd. Er heerst de gedachte: “wij weten wel wat goed is voor de bewoners.
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Bewoners worden verwend en betutteld vanuit een doorgeschoten klantgerichtheid”
(Bron: interview RvC).
Verantwoording

In de jaarverslagen vermeldt GVA de werkzaamheden die zij heeft verricht en kijkt
zij op een aantal onderwerpen bijvoorbeeld financiën en nieuwbouwproductie naar
de toekomst. Het jaarverslag wordt in 2000 door de corporatie vooral als verantwoording richting betrokkenen gezien: “de cultuur is gesloten en het private karakter
van de verantwoording staat voorop” (Bron: interview directeur-bestuurder).
Bestuur

De corporatie heeft een tweelagen structuur met in elk van de rechtsvoorgangers
één directeur-bestuurder. In een bestuursreglement wordt de beleidsruimte van de
directeur-bestuurder vastgelegd.
Toezicht

De RvC legt in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde interne toezicht
en de onderwerpen die daarbij werden behandeld (Bron: jaarverslag 2000:46 en
2001:35). Uit de interviews blijkt dat de informatievoorziening voor de RvC dezelfde
is dan de managementinformatie die in de organisatie wordt gebruikt: ‘management
rapportage plus’. Leden van de RvC waren voorheen bestuurder en hebben de
neiging om soms ‘op de stoel van de directeur-bestuurder’ te gaan zitten.
Interne strategie

GVA werkt met een ondernemingsplan voor vier jaar en jaarlijkse werkplannen per
afdeling waarin prestatie-indicatoren worden geformuleerd die in de vorm van een
Balanced ScoreCard (BSC) worden gemonitord. Vastgoed heeft een belangrijke plaats
in de interne strategie. GVA kijkt naar de technische staat en marktpositie van de
woning en naar de toekomstige vraag op basis van demografische en economische
ontwikkelingen. Per complex wordt een toekomstvisie ontwikkeld waarbij ook naar
financiële consequenties van ingrepen en verdiencapaciteit wordt gekeken. Uit de
interviews blijkt dat het ondernemingsplan en vastgoedbeleid vooral vanuit de
‘studeerkamer’ tot stand komt (Bron: interview directeur-bestuurder).
Klantgerichte / vraaggestuurde organisatie

“Geen klant is hetzelfde en dat geldt ook voor hun woonwensen. Tegemoet komen
aan die brede variatie van woonwensen en behoeften is een constante uitdaging voor
onze organisatie. Ons succes als maatschappelijke onderneming staat of valt bij de
realisatie daarvan” (Bron: jaarverslag 2000:8). Er is veel aandacht voor klantcontact,
meten van tevredenheid, inzicht in woonwensen en waar nodig aanpassen van de
dienstverlening.
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Organisatiestructuur

“Om direct met de klanten in contact te blijven hebben we onze dienstverlening
decentraal georganiseerd in districtskantoren en kantoren voor huismeesters. We
werken met een eigen onderhoudsdienst en een centrale back-office voor de ondersteunende diensten” (Bron: jaarverslag 2000:8).
Ondernemersgedrag

Het ondernemersgedrag komt bij GVA vooral naar voren in de extra dienstverlening
bijvoorbeeld op het gebied van energie (Bron: jaarverslag, 2000:19 en 2001:18/19).
Uit de interviews blijkt dat het ondernemersgedrag vooral terug te vinden is bij de
directeur-bestuurder en in de bestuurlijke samenwerking met andere organisaties tot
projecten leidt. Soms wordt deze samenwerking ondersteund door contracten.
Medewerkers

“Wij willen een organisatie zijn waar onze medewerkers verantwoordelijkheid nemen
en dragen voor hun werk. Ook moeten onze medewerkers doelgericht bezig zijn
om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Uiteindelijk moeten de inspanningen van de
organisatie en personeel leiden tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan
onze klanten” (Bron: jaarverslag 2000:19).
Bedrijfsvoering

GVA werkt in 2000 aan het verbeteren van de bedrijfsvoering door het implementeren van de BSC (op strategisch niveau) waarmee een basis wordt gelegd voor de
overige informatievoorziening (Bron: jaarverslag 2001:36). Uit de interviews blijkt
dat efficiëntie in 2000 geen groot issue is: “er zijn financieel geen belemmeringen”.
Volkshuisvestelijke argumenten voeren de boventoon in de besluitvorming.
Interne organisatie GVA in 2010

GVA noemt zich een maatschappelijke onderneming in 2010, onder andere in het
meerjarenbeleidsplan (ofwel ondernemingsplan) en jaarverslag. Ook de geïnterviewden zien in 2010 hun organisatie als een maatschappelijke onderneming.
Missie en doelen

GVA heeft de volgende missie in 2010: “We zorgen voor huisvesting in ons werkgebied. Wij bieden op korte en lange termijn zekerheid in wonen. Maatwerk en
tevreden klanten, daar gaat het ons om. Wij bieden woningen en diensten waar
de klant behoefte aan heeft. Soms ook maatschappelijk vastgoed. Een sterke vastgoedportefeuille met een hoogwaardige energetische kwaliteit vormt de basis van
ons bestaan. We besteden bijzondere aandacht aan het huisvesten van mensen die
dat moeilijker op eigen kracht redden (door een laag inkomen, dak- en thuislozen,
een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking). Daarnaast hebben we
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speciale aandacht voor onze studenten en senioren. Wij maken ons in de buurten en
wijken waar onze woningen liggen sterk voor deze wijken en voor de sociale ontwikkeling van de bewoners” (Bron: meerjarenbeleidsplan 2009-2012:15. De corporatie
heeft een brede taakopvatting die verder gaat dat vastgoed alleen en sluit aan op de
vraag van belanghouders. “De huurders zijn kritisch over de brede taak vooral als
het gaat om financiering van activiteiten die tot het publieke domein behoren. Zij
vinden dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is” (Bron: meerjarenbeleidsplan
2009-2012:7).
Bekostiging

Het uitgangspunt voor de financiële sturing is het bereiken van voldoende rendement op het eigen vermogen. “Alleen dan kunnen we het gewenste beleid uitvoeren
en een solvabiliteit realiseren die continuïteit garandeert. Het verschil tussen onze
werkelijke inkomsten en economisch haalbare inkomsten is een waarde die wij als
maatschappelijke bijdrage inzichtelijk willen hebben en presenteren. Dit geldt ook
voor de uitgavenkant. Zo willen wij zichtbaar maken wat de financiële resultaten
zijn van onze vastgoedexploitatie en van onze maatschappelijke inzet” (Bron: meerjarenbeleidsplan 2009-2012:21/22). Met bedrijfsmatig onroerend goed verdient de
corporatie geld dat wordt gebruikt voor volkshuisvestelijke doelstellingen. Verkoop
van woningen is nodig voor het dekken van onrendabele investeringen, zoals
bijvoorbeeld nieuwbouw en investeringen in leefbaarheid (Bron: visitatierapport
2012:48). De financiële sturing heeft zich verplaatst naar marktwaarde, rendement
en kasstromen. Daarnaast worden de eisen aan de financiële verantwoording hoger
waardoor de afdeling Financiën een belangrijke randvoorwaardelijke rol heeft in de
sturing van en besluitvorming in de organisatie.
Maatschappelijke inbedding

Belanghouders wordt gevraagd mee te praten en mee te beslissen. De corporatie
gebruikt de input ter verbetering van haar dienstverlening en voor het formuleren
van nieuw beleid (Visitatierapport 2012:12). “Wij willen de maatschappelijke agenda
bespreken: welke inspanningen zouden wij volgens andere partijen moeten leveren?”
(Bron: meerjarenbeleidsplan 2009-2012:19). Uit de interviews blijkt dat er steeds
meer besef is gekomen dat de corporatie alleen niet alle problemen op kan lossen die
bewoners in wijken ondervinden. In 2010 werken corporatie en belanghouders beter
samen doordat ze elkaars taal zijn gaan spreken, er wordt veel informeel geregeld
in de teams die in de wijk werken. Hieraan ligt wel een selectie van samenwerkingspartners ten grondslag die formeel worden gekozen en aangewezen. De invloed van
belanghouders neemt toe: “samen stellen we de maatschappelijke agenda vast en
niet alleen op het niveau van de bestuurders, maar ook daaronder”. Samenwerking
en afspraken over de belangen van belanghouders worden vaak in de vorm van
contracten geregeld.
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“Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de georganiseerde bewonersorganisaties. De samenwerking vindt het meest intensief plaats tussen het complex en
de vestiging. Een aantal maal per jaar vindt er ook overleg plaats met het overkoepelende huurderorgaan. Omdat de huurderparticipatie nog niet optimaal is, zijn we
op zoek naar nieuwe vormen van participatie om zodoende de participatiegraad te
verhogen” (Bron: meerjarenbeleidsplan 2009-2012:19). “We hebben natuurlijk altijd
heel lang gedacht: wij weten wel precies wat die huurder wil. Daar komen we wel een
beetje op terug“ (Bron: interview managers en beleidsmedewerkers).
Verantwoording

Het aantal verantwoordingsinstrumenten is uitgebreid. Naast het jaarverslag, is er
ook een maatschappelijke visitatie en het voornemen om jaarlijks met belanghouders
te bepalen of de juiste inspanningen worden geleverd (Meerjarenbeleidsplan 20092012:3). Uit de interviews blijkt dat in de verantwoording het publieke en maatschappelijke karakter van de corporatie steeds meer voorop komt te staan. Er is
meer aandacht voor het effect van het handelen van de corporatie en hoe dat wordt
gemeten. Tegelijkertijd is ook de regelgeving ten aanzien van verantwoording sterk
toegenomen. Dit leidt tot een steeds complexer wordende financiële verantwoording, volgens GVA, die minder begrijpelijk wordt voor bewoners en belanghouders.
Bestuur

De corporatie heeft een tweelagenstructuur waarin de twee directeur-bestuurders van
de gefuseerde corporaties samen het bestuur vormen. Omdat controle belangrijker
is geworden, wordt de derde laag [die van bestuur] meer nodig”. De RvC vergroot
haar bemoeienis met de organisatie”. Dit brengt ook een nieuwe zoektocht in scheiding van rollen tussen bestuur en toezicht met zich mee. Hoewel het bestuur formeel
beleidsvrijheid heeft, conform bepalingen in het nieuwe bestuursreglement, legt
deze verantwoording af en verkrijgt legitimatie voor besluiten vanuit de RvC. “De
beleidsvrijheid is niet veranderd, maar wel is de besluitvorming strakker geworden”
(Bron: interview directeur-bestuurder). “In 2000 was het de directeur-bestuurder die
het nodige agendeerde met andere partijen. Wat je in 2010 meer zag (…) is dat niet
slechts de bestuurder agendeerde maar ook andere mensen en dat er ook (…) meer
gemandateerd, gedeeld en ook gedelegeerd werd. Dus er kwam meer afstand, in de
goede zin van het woord. Maar dat vraagt een soort emancipatie, empowerment van
ook die mensen die eronder zitten” (Bron: interview directeur-bestuurder).
Toezicht

Op het gebied van financiën en fiscaliteiten heeft de RvC zijn toezicht geprofessionaliseerd. Jaarlijks evalueert de RvC zijn functioneren. Er zijn commissies benoemd
voor specifieke toezichtwerkzaamheden. “Het uitgangspunt is dat de RvC uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Bij selectieprocedures wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan integriteit” (Visitatierapport 2012:55).
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De RvC gebruikt zowel interne kaders (meerjarenbeleidsplan, begroting) als externe
kaders (Governancecode Woningcorporaties) als referentie voor zijn toezicht. In het
Jaarverslag 2010 geeft de RvC uitgebreid in inzicht de werkzaamheden. Uit de interviews blijkt dat de informatievoorziening richting de RvC is geprofessionaliseerd.
Er worden rapportages specifiek voor de RvC gemaakt met informatie die meer op
toezicht en risicosturing zijn gericht.
Interne strategie

Het meerjarenbeleidsplan van GVA kent geen concrete meetbare doelstellingen,
maar resultaatgebieden. “Vervolgens hebben de bedrijfsunits van onze werkorganisatie voor dezelfde periode richtinggevende ondernemingsplannen en doelstellende jaarplannen opgesteld. Jaarlijks geeft de kadernota de prioriteiten (planning),
alsook de te behalen resultaten (control). (...) Resultaten worden gemonitord met
maand- en kwartaalrapportages” (Bron: jaarverslag 2010:69). Vastgoed is een strategisch middel: “Alleen als ons vastgoed voldoende rendement oplevert, kunnen
wij maatschappelijke activiteiten die economisch niets opleveren bekostigen”
(Meerjarenbeleidsplan 2009-2012:20). De activiteiten van de corporatie zijn gebaseerd op (wijkontwikkel)plannen. Als input voor die plannen worden diverse
analyses, vragenlijsten en leefbaarheidonderzoek gebruikt. Uit de interviews blijkt de
strategische sturing in 2010 niet meer op basis van regels plaats te vinden, maar op
basis van kaders. De samenwerking en het overleg met andere afdelingen is belangrijker geworden. Het beleid komt niet meer tot stand in de ‘studeerkamer’, maar in
overleg. De besluitvorming vindt plaats op basis van resultaten en rendementen.
Bij de medewerkers en managers blijkt de interne strategische sturing steeds meer
vorm te krijgen en nut te hebben in de beleidscyclus: “we denken nu veel beter na
over wat er moet gebeuren en kijken ook terug, we evalueren” (Bron: interview
managers en beleidsmedewerkers).
Klantgerichte / vraaggestuurde organisatie

“Wij denken en handelen vanuit de vraag. Welke maatschappelijke problemen zijn er
en hoe kunnen woningcorporaties (in welke vorm dan ook) een oplossing bieden?”
(Bron: Meerjarenbeleidsplan 2009-2012:12). Door regelmatig klantonderzoek en
panels is er een helder zicht op de wensen van de klant. Uit de interviews blijkt dat er
in 2010 meer aandacht is voor de vraag achter de klantvraag, de signalerende rol die
de medewerkers van de corporatie hebben gekregen over het wonen en welzijn van
de bewoners. “Het is in het laatste decennium heel duidelijk geworden dat de klant
de basis is voor ons werk” (Bron: interview managers en beleidsmedewerkers). De
klantgedachte is zowel in de missie, het beleid, de dienstverlening en de werkwijze
van de medewerkers centraal komen te staan.
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Organisatiestructuur

“De werkorganisatie bestaat uit een front-office met twee vestigingen en twee gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. De indeling is functioneel en geografisch bepaald.
Beide vestigingskantoren bedienen de huurders en staan onder leiding van een vestigingsdirecteur. De twee bedrijfsonderdelen beschikken voor de uitvoering van de
primaire processen over vergaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden (integraal management). De stafafdelingen bieden met beleid en advies ondersteuning
aan de front-office” (Bron: jaarverslag 2010:62). In het organigram heeft de huurderbelangenorganisatie dezelfde formele positie als de ondernemingsraad. Volgens de
geïnterviewden heeft vooral op het gebied van strategie en beleid de organisatie aan
slagkracht gewonnen ten opzichte van 2000. In 2010 functioneert de organisatie
feitelijk als twee volledige corporaties in de steden, met alleen strategie, financiën en
automatisering in de back-office.
Ondernemersgedrag

“GVA heeft lef. Lef om creatief, zelfbewust en flexibel de ruimte te zoeken en
te claimen. Ruimte die nodig is om die dingen te doen waar de samenleving om
vraagt” (Bron: meerjarenbeleidsplan 2009-2012:15). Op een aantal gebieden, zoals
duurzame energie, loopt de corporatie vooruit op huurders, eigen medewerkers en
andere corporaties. Uit de interviews blijkt dat het ondernemersgedrag in 2010 veel
meer op de werkvloer ligt, in de netwerken die de medewerkers in de wijk hebben
opgebouwd. De samenwerking wordt minder op bestuurlijk niveau, maar meer op
projectniveau vormgegeven. Er wordt minder met contracten gewerkt, maar wel
geven de bestuurders van de organisaties die samenwerken de kaders voor de samenwerking mee.
Medewerkers

De medewerkers werken meer resultaatgericht en zakelijker dan in 2000: “Vroeger
was het al goed als we maar gewoon zinvol bezig waren (...) en nu kijken we veel meer
naar: welk doel moet ik halen en heb ik dat ook effectief en efficiënt gedaan…..”
(Bron: interview managers en beleidsmedewerkers). De structuur van de organisatie
(werk gebeurt in de wijken) en de vrijheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers leiden ertoe dat er veel meer door medewerkers zelf wordt geregeld: professionals in het veld. “We zijn nu meer bezig met de meerwaarde die we willen leveren,
met een duidelijkere bewustwording over de visie die we hebben op onze rol. Op de
werkvloer begint dat ook te komen. Dat we een maatschappelijke onderneming zijn
begint ook daar te leven, vooral in het besef waar we wel en niet van zijn” (Bron:
interview managers en beleidsmedewerkers).
Bedrijfsvoering

In de afwegingen die worden gemaakt tussen financieel rendement en maatschappelijk toegevoegde waarde maakt GVA beslissingen op basis van marktwaarde en
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rendementen. “Zo krijgen wij een beter beeld van de waardecreatie bij investeringen”
(Bron: jaarverslag 2010:77). GVA koppelt deze waardecreatie door middel van een
instrument (effectenkaart) aan beoogde en bereikte maatschappelijke effecten. Bij de
bedrijfsvoering wordt ook naar de sturing op efficiëntie gekeken. Zo is er een norm
voor de maximale bedrijfskosten en werden er bezuinigingen gerealiseerd door
onder andere het verminderen van het aantal medewerkers. Uit de interviews blijkt
dat op het gebied van bedrijfsvoering grote slagen zijn gemaakt. Bedrijfsvoering en
de verantwoordelijkheid daarvoor hoort nu bij de managers (integraal management)
en er is een professionalisering doorgemaakt op de onderdelen interne controle,
financiële verantwoording en de kennis die daarover in de organisatie aanwezig is.
Als gevolg hiervan is de besluitvorming ook meer in de vestigingen zelf komen te
liggen, besluiten worden daar uitgewerkt en voorbereid binnen de kaders die door
de staf worden geboden. Formeel neemt het bestuur nog steeds het besluit, maar
“het bloeit op vanuit de vestigingen en de managers” (Bron: interview managers en
beleidsmedewerkers).
Conclusie

GVA heeft haar brede taakopvatting en dienstverlening behouden en in 2010 meer
gericht op het bieden van maatwerkoplossingen voor klanten. De financiële sturing
is geprofessionaliseerd en heeft een belangrijke randvoorwaardelijke rol in de organisatie gekregen. Niet alleen vastgoedwaarde en rendement zijn van belang, maar
ook het zichtbaar maken van de maatschappelijke bijdrage. De invloed van belanghouders werd groter en vaak geformaliseerd in convenanten. De vorm waarin huurdervertegenwoordigers inbreng hebben, lijkt minder effectief te zijn geworden in
2010. GVA maakte dan ook een omslag in klantgerichtheid: van “we weten wat
goed is voor de huurder” naar “we vragen naar behoeften en proberen daarin te
voorzien”. Het aantal verantwoordingsinstrumenten is uitgebreid en het jaarverslag
is minder intern gericht: het stelt het publieke maatschappelijke karakter van GVA
voorop. De tweelagen bestuursstructuur bleef bestaan, de beleidsruimte bleef gelijk
maar de besluitvorming en daardoor samenwerking met de RvC werd strakker georganiseerd. De RvC gaat minder ‘op de stoel van de bestuurder zitten’ en heeft zijn
functioneren professioneler en transparanter gemaakt. De top-down benadering bij
interne strategie heeft plaatsgemaakt voor sturing op kaders en resultaten en voor
meer vrijheden in de afdelingen. Naast interne parameters wordt ook nadrukkelijker
naar maatschappelijke parameters gekeken als het om de samenstelling en kwaliteit
van het woningbezit gaat. Monitoring en evaluatie is ook verbeterd. De decentrale
organisatiestructuur is op details veranderd en gaat nog steeds uit van front-offices in
de steden en strategie, financiën en automatisering in een centrale back-office. GVA
toonde in 2000 al ondernemersgedrag in de extra dienstverlening die werd aangeboden op het gebied van energie. In 2010 heeft het ondernemerschap zich verspreid
naar de werkvloer: in samenwerkingsprojecten met belanghouders. In 2000 waren
resultaat- en klantgerichtheid bij medewerkers veelal ambities op papier. In 2010 zijn
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deze ambities waargemaakt en houden medewerkers rekening met de meerwaarde
die ze willen leveren. De afwegingen die GVA maakt zijn zakelijker en transparanter
geworden. De verantwoordelijkheid ervoor is ook lager in de organisatie gelegd.
5.4 De organisatievorm van een maatschappelijke onderneming
bij vier corporaties
Ik beschreef één van de vier corporaties om een beeld te geven van de interne organisatie in het jaar 2000 en in het jaar 2010. Vanaf deze paragraaf gebruik ik de informatie over alle vier corporaties. Eerst vergelijk ik hun perspectieven op maatschappelijke ondernemingen en vervolgens de operationele kenmerken van de organisatie.
Perspectieven op maatschappelijke ondernemingen in de caseorganisaties

In de interviews startte ik met de vraag naar de definitie van een maatschappelijke
onderneming. Eén van de geïnterviewden verwoordde treffend de noodzaak van een
heldere definitie:
“Alles is, kan, maatschappelijke onderneming zijn misschien wel. Dus ik heb daar
moeite mee met het definiëren, althans ik heb voor mezelf geen echte duidelijke
definitie van wat een maatschappelijke onderneming is en dat is het gekke om
dat ook maar meteen te zeggen. Het gekke is dat iedereen denkt dat hij het wel
weet wat het is. Maar nergens vind je een duidelijke definitie” (Bron: interview
RvC GLA).
De meeste geïnterviewden gebruiken eigen bewoordingen voor een maatschappelijke onderneming. Een geïnterviewde spreekt bijvoorbeeld over “een publieke taak”
en bij een andere corporatie zegt een geïnterviewde nadrukkelijk dat de maatschappelijke onderneming “geen publieke taak heeft, maar op een markt reageert”. Ik heb
geen ‘standaard definitie’ aangetroffen die bij meerdere organisaties terugkomt. Het
lijkt er daardoor in het woordgebruik op dat ieder zijn eigen definitie heeft van een
maatschappelijke onderneming.
Wanneer naar alle definities wordt gekeken is er toch een aantal patronen te
herkennen:
-

het vaak brede maatschappelijke doel dat deze organisatie nastreeft: voorzien in
behoeften van klanten en belanghouders
het zoeken naar de vraag van of behoeften in de maatschappij
de bedrijfsmatige werkwijze met betrekking tot geld/middelen (resultaatgericht)
en continuïteit waarborgen en het bestemmen van de winst voor het maatschappelijk doel
de positionering of houding: respectievelijk op het middenveld actief en midden
in de maatschappij staan, klantgericht werken.
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De definities van een maatschappelijke onderneming die de respondenten van de
corporaties geven, blijken brede definities die ook voor maatschappelijke ondernemingen in bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector kunnen gelden. De geïnterviewden
brengen in hun definities niet het specifieke van de corporatiesector naar voren.
Maar dat hoeft ook niet, gezien de algemene positionering van maatschappelijke
ondernemingen tussen staat, markt en samenleving. Er is een ruim aantal sectoren
waar ‘maatschappelijk wordt ondernomen’.
Operationele kenmerken van een maatschappelijke onderneming bij de
caseorganisaties

Als ik de in hoofdstuk 4 onderscheiden operationele kenmerken bekijk bij de vier
geselecteerde corporaties, vallen een aantal verschillen op. Er waren verschillen te
zien voor grote of kleine corporaties of voor de vroege adepten die zich in 2000 al
maatschappelijke onderneming noemden en corporaties die zich later als zodanig
kenmerkten. Ik behandel de operationele kenmerken en waar relevant de verschillen
tussen de corporaties. Hierbij volg ik de organisatie-eigenschappen (zie paragraaf
3.4) en operationele kenmerken (zie paragraaf 4.4). En ik gebruik de meetbare indicatoren die in bijlage 1 zijn opgenomen. Ik beschrijf eerst wat ik heb waargenomen
bij de organisaties. Dat leidt tot een enigszins opsommende tekst met 38 vergelijkingen die laat zien dat er in 2000 meer verschillen waren tussen de organisaties dan
in 2010. Er is in de tijd veel veranderd bij veel operationele kenmerken. Tot slot zet
ik de verschillen in een overzichtelijke tabel (zie pagina 182).
Missie en doelen

Een maatschappelijke onderneming heeft de organisatie-eigenschap dat missie en
doelen uitgaan van de morele waarde van de organisatie, waarbij belanghouders
worden geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar agenda bepaalt. Bij
corporaties heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
1. Er wordt in de missie onderscheid gemaakt tussen de kernopdracht en
nevenactiviteiten

Ik nam één van de twee indicatoren waar bij alle vier corporaties, zowel in 2000 als in
2010. De tweede indicator nam ik alleen in 2010 bij één corporatie waar. Daardoor
heeft alleen in 2010 één corporatie dit operationeel kenmerk (GVA).

De eerste indicator gaat uit van een expliciete aandacht voor het onderscheid tussen
de kernopdracht (zwakkeren op de woningmarkt) en nevenactiviteiten (sociale en
fysieke verbetering van wijken, vastgoed voor maatschappelijke instellingen). Bij de
vier corporaties is er in de missie meestal sprake van bijzondere of speciale aandacht
voor de primaire doelgroep (de zwakkeren op de woningmarkt) door deze doelgroep
en de aandacht die ernaar uit gaat expliciet te noemen. Daarnaast worden er in de
missies nevenactiviteiten benoemd zoals de inzet op het gebied van leefbaarheid of
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wijkontwikkeling. Onder nevenactiviteiten vallen ook het bedienen van een brede doelgroep en bieden van diverse services, aanvullende producten en diensten. De tweede
indicator geeft aan dat nevenactiviteiten vanuit de rolopvatting moeten worden beargumenteerd, bedrijfsmatig zijn onderbouwd en gelegitimeerd zijn met een contract.
Deze indicator is slechts bij één corporatie in 2010 waargenomen (GVA). De andere
drie corporaties beargumenteren hun nevenactiviteiten meestal wel vanuit de rolopvatting en hebben vaak een bedrijfsmatige onderbouwing, echter ontbreekt de legitimatie in een contract. Alleen de inzet op het gebied van leefbaarheid is in een
aantal gevallen specifiek onderwerp van de met de gemeente gesloten prestatieafspraken. Op het gebied van deze indicator wijkt het debat af van de praktijk bij drie
corporaties.
2. Bepaling van koers en missie is in zelfstandigheid en vrijheid

De indicatoren van dit operationeel kenmerk heb ik in 2010 bij alle corporaties waargenomen en in 2000 alleen bij de grote corporaties. In 2010 hebben daardoor alle
vier de corporaties dit operationeel kenmerk, in 2000 alleen de grote corporaties.
De eerste indicator geeft aan dat de corporatie zelf haar koers en profiel bepaalt.
Het blijkt dat de twee grote corporaties in 2000 al bezig waren met de eigen koers
te bepalen. De kleine corporaties lieten zich vooral leiden door de bouwopgave van
gemeente. De kleine corporaties hebben een ontwikkeling doorgemaakt, want in
2010 kiezen zij nadrukkelijker zelf de koers en profilering, bijvoorbeeld in termen
van een ‘maatschappijgedreven’ organisatie en de keuzes die worden gemaakt voor
aanvullende dienstverlening. De tweede indicator geeft aan dat de corporatie de
maatschappelijke vraag in haar koers accommodeert, bijvoorbeeld door prestatieafspraken met de gemeente. Drie van de vier corporaties hadden zowel in 2000 als in
2010 prestatieafspraken met de gemeente. Eén corporatie had alleen in 2010 prestatieafspraken. Daarnaast gebruiken de corporaties ook andere methoden om de
maatschappelijke vraag ‘op te halen’ en een plaats in de koers te geven. Bijvoorbeeld
door consultatierondes bij een nieuw ondernemingsplan.
3. De missie is gebaseerd op normatieve/ideologische beweegredenen

In 2010 nam ik de indicatoren van dit operationeel kenmerk waar bij alle corporaties
en in 2000 alleen bij de grote corporaties. In 2000 hebben daardoor alleen de grote
corporaties dit operationeel kenmerk, in 2010 alle vier corporaties.
De indicator is dat de missie in de taal van de buitenkant is geformuleerd. Dat wil
zeggen dat de missie vastlegt hoe de maatschappelijke onderneming in de wereld wil
staan en wat ze nastreeft ten behoeve van de klanten en de maatschappelijke omgeving. In de missies van de vier corporaties is gekeken naar het maatschappelijk nut
of de te bereiken maatschappelijke effecten: zijn die benoemd in de missie? De twee
grote corporaties hebben hier voordeel van hun fusie. Er is in 2000 telkens één van
de rechtsvoorgangers waar de indicator niet is waargenomen, net zoals bij de twee
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kleine corporaties. Bij de grote corporaties wordt dat echter ‘goed gemaakt’ door de
andere rechtsvoorganger. Het benoemde maatschappelijk nut of effect ligt op het
gebied van: zorgeloos wonen, prettige woonomgeving, vitale wijken etc. In 2010
wordt de indicator bij alle vier corporaties waargenomen.
4. De oriëntatie is zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk

Eén indicator nam ik zowel in 2000 als in 2010 bij alle corporaties waar. Ervan
uitgaande dat de idee van een maatschappelijke onderneming in 2000 alleen bij
de vroege adepten bestond, geeft deze indicator dus geen goed beeld. De andere
indicator nam ik niet waar in de praktijk bij corporaties. Geen van de onderzochte
corporaties heeft daardoor dit operationeel kenmerk.
De eerste indicator geeft aan dat het zekerstellen van het voortbestaan (continuïteit,
financieel rendabel) het hoofddoel is. De tweede indicator is dat het realiseren van
maatschappelijke prestaties daarnaast het belangrijkste doel is. Alle vier de corporaties hebben in hun strategische doelen zowel doelen gericht op het leveren van
maatschappelijke prestaties (tweede indicator, die daardoor een constante is) als
doelen gericht op continuïteit (eerste indicator). Continuïteit wordt meestal in eerste
instantie geoperationaliseerd als financiële continuïteit, maar met als uiteindelijk doel
om continuïteit in dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast wordt bij de twee
grote corporaties expliciet de link gelegd tussen continuïteit (van de dienstverlening)
en klantwaarde of tevreden klanten als basis voor het voortbestaan van de organisatie. Eén corporatie ziet financiële continuïteit als randvoorwaarde om continuïteit
in sociale huisvesting te kunnen bieden. De eerste indicator (voortbestaan is hoofddoel) is bij geen van de corporaties waargenomen het is namelijk niet vast te stellen
bij de corporaties of voortbestaan het hoofddoel is, er wordt meestal geen expliciet
onderscheid in rangorde van doelen gemaakt. De indicatoren van dit operationeel
kenmerk sluiten niet aan op de praktijk van corporaties.
5. De missie richt zich op een specifieke vraag

De indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik waar bij alle corporaties in
2010, in 2000 slechts bij één corporatie. In 2010 hebben daardoor alle vier corporaties dit operationele kenmerk en in 2000 één corporatie (GVA).
De indicator hiervoor is dat de corporatie zich zowel richt op actuele problemen in
het werkveld als op problemen die door andere partijen niet worden opgepakt. Voor
drie van de vier corporaties is dat vooral in 2010 het geval (en in 2000 nog niet).
Specifieke vragen komen vanuit de studenten (bij de grote corporaties die overigens
beide in steden werken met universiteiten en hogescholen), short-stay (gemeubileerd
verhuren), ouderen, startende huiseigenaren en minder redzamen die ook cliënt zijn
bij andere instellingen in het maatschappelijk middenveld. Eén corporatie (GVA)
besteedde in 2000 ook al expliciet aandacht aan de doelgroep studenten.
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Bekostiging

Een maatschappelijke onderneming heeft de eigenschap dat zij bekostigd wordt op
basis van effecten van de inspanningen van de organisatie en dat leidt tot omgang
met financiële onzekerheden (risico’s). Bij corporaties heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
6. Bestemmingsplicht van vermogen ten behoeve van realiseren van effecten in het
woondomein

In 2000 nam ik bij geen van de corporaties de indicatoren van dit operationele
kenmerk waar. Ik nam de indicatoren in 2010 bij de twee grote corporaties volledig
waar en deels bij de twee kleine corporaties. Daardoor hebben de twee grote corporaties in 2010 dit operationeel kenmerk. In 2000 heeft geen van de corporaties dit
kenmerk.
De eerste indicator is dat de corporatie inzicht geeft in de investeringscapaciteit en
de manier waarop die wordt ingezet voor het realiseren van maatschappelijke doelen.
Bij de vier corporaties geven de grote corporaties alleen in 2010 inzicht in de investeringscapaciteit door uit te leggen wat de maatschappelijke bijdrage is (wat men doet
om huren laag te houden, wat de corporatie aan inkomsten laat liggen) en de beleidsruimte of investeringscapaciteit. De twee kleine corporaties geven zowel in 2000 als
2010 nauwelijks inzicht in de omvang van het investeerbare vermogen en waarop dat
wordt ingezet. De tweede indicator is dat commerciële werkzaamheden (nevenactiviteiten) in andere rechtspersonen worden ondergebracht. Twee van de vier corporaties ondernemen in 2000 nauwelijks commerciële activiteiten, maar doen dat wel
in 2010. Zij hebben dan ook in 2010 die activiteiten in BV’s ondergebracht. Twee
corporaties hebben zowel in 2000 als in 2010 een holdingstructuur met BV’s waarin
er één bijvoorbeeld koopwoningen realiseert.
7. Financieel autonoom: inkomsten komen voort uit geleverde diensten/effecten

De indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 alleen waar bij de
vroege adepten en in 2010 bij alle corporaties. In 2000 hebben daardoor alleen de
vroege adepten dit operationele kenmerk, in 2010 alle vier de corporaties.
De indicator is dat de corporatie stuurt op financiële continuïteit door bijvoorbeeld
zekerstellen of verhogen van inkomsten en stabiliseren of verlagen van uitgaven; bv.
huurharmonisatie, verkoop, treasury (kosten van rente en aflossing) en door risicomanagement. De meeste corporaties bedienen een brede doelgroep en geven aan
dat dat is om geld te verdienen dat voor de sociale doelgroep kan worden ingezet. Er
moet ook sprake zijn van beheersing van uitgaven (bijvoorbeeld door treasurybeleid)
en risicomanagement. De vroege adepten maken al eerder gebruik (in 2000) van
sturing op financiële continuïteit zoals bij treasury en door risicomanagement dan
de corporaties die late adept zijn; in 2010 doen ze het alle vier. Mogelijk ligt er een
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relatie met de woningproductie die voor hoge uitgaven zorgt, de groei in het aantal
woningen is bij de vroege adepten namelijk groter dan bij de andere twee corporaties. Dus mogelijk de noodzaak tot sturing ook.
Maatschappelijke inbedding

Maatschappelijke ondernemingen hebben een maatschappelijke inbedding met een
responsieve houding naar de omgeving waarbij gewerkt wordt aan vernieuwende
omgangsvormen met die omgeving, aan draagvlak en dialoog om feedback over de
prestaties van de organisatie te verzamelen. Voor corporaties heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
8. De corporatie heeft een vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij

Ik nam in 2010 de indicator van dit operationeel kenmerk waar bij alle corporaties
en in 2000 bij drie van de vier. Drie van de vier corporaties hebben daarom dit
operationele kenmerk in 2000 (alleen KLA niet) en in 2010 hebben alle corporaties
dit kenmerk.
De indicator geeft aan dat belanghouders en huurdervertegenwoordigers de prestaties van de corporatie rechtstreeks moeten kunnen beïnvloeden door middel van
structurele samenwerkingsverbanden, convenanten en contracten. Er zijn bij de
meeste corporaties in 2010 meer belanghouders dan in 2000, vooral uit de sectoren
zorg en welzijn. Samenwerking verloopt in 2000 vooral via bestuurders, in 2010
vaker ook via medewerkers en managers. Ook worden er in 2010 meer formele
afspraken gemaakt in contracten en convenanten. Alle vier corporaties hebben een
formele huurdervertegenwoordiging (in 2010), maar deze heeft vaak betrekkelijk
weinig invloed op de prestaties. Dat terwijl er wel degelijk invloed is van bewoners
zelf (in de wijken en buurten) op de werkzaamheden van die corporaties. Er zijn dus
vormen bedacht om invloed te geven aan huurders en belanghouders. De effectiviteit van de huurdervertegenwoordiging kan volgens drie van de vier corporaties nog
worden verbeterd. Dat heeft vooral te maken met representativiteit van huurders en
het vinden van het juiste schaalniveau bij de grote corporaties.
9. De corporatie heeft een vorm bedacht waarin de maatschappij een stem wordt
gegeven

Eén van de twee indicatoren heb ik niet waargenomen bij de corporaties, deze sluit
niet aan bij de praktijk van de corporaties. De andere indicator nam ik in 2010 bij
alle corporaties waar en in 2000 bij één corporatie. Als ik de tweede indicator buiten
beschouwing laat, hebben in 2010 alle corporaties dit operationele kenmerk en in
2000 slechts één (KLA).
De eerste indicator is dat de corporatie in deze bedachte vorm informatie verzamelt over actuele maatschappelijke opgaven en over problemen die door andere
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organisaties niet worden opgepakt (maatschappelijke agenda). De meeste corporaties in 2000 zoeken nog niet actief naar de lokale maatschappelijke agenda. Vooral
de eigen koers en afspraken met de gemeente zijn leidend in die tijd. In 2010 gaan
de corporaties de dialoog aan met lokale belanghouders, men zoekt elkaar op. De
interactie met de omgeving is vergroot. Bij de grote corporaties vindt deze dialoog
vooral in de vestigingen/rayons plaats. De tweede indicator is dat corporaties kunnen
aantonen dat de bedachte vorm de legitimiteit van de organisatie vergroot. De
meeste corporaties zijn niet bezig met de lokale agenda om legitimiteit te vergroten.
Deze indicator sluit daardoor niet aan bij de praktijk van de vier corporaties.
10. De bedachte vormen hebben een gestructureerde en bewuste benadering

De indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 bij geen van de vier
corporaties waar. In 2010 nam ik bij drie corporaties alle indicatoren waar en bij één
corporatie twee indicatoren. Daardoor hebben drie corporaties in 2010 dit operationeel kenmerk: GVA, KVA en KLA.
De eerste indicator is dat de corporatie belanghouders expliciet kiest en aanwijst en
na gaat of zij zich ook als belanghouder zien (tweezijdig). Eén corporatie noemt in
2000 expliciet haar belanghouders, maar is er vooral eenrichtingsverkeer met deze
organisaties. In 2010 noemen alle corporaties hun belanghouders, de twee vroege
adepten doen dat duidelijk explicieter dan de andere twee corporaties. Ook is er bij
alle corporaties in 2010 sprake van tweezijdig belang, bijvoorbeeld doordat er samenwerkingscontracten worden gesloten of omdat de corporatie de strategie hanteert
van wederkerigheid (bijvoorbeeld een corporatie pleegt alleen inzet als er ook door
andere partijen wordt meegewerkt). De tweede indicator is dat de corporatie kan
aantonen dat er sprake is van gelijkwaardigheid tussen haar en de belanghouders.
In 2010 is wederkerigheid vaak een belangrijk thema in de samenwerking bij alle
corporaties. Als er sprake is van deze strategie of van contracten dan ziet de corporatie belanghouders als gelijkwaardige partner. De derde indicator is dat de bedachte
vormen aantoonbaar informeel zijn (waar het gaat om een stem geven aan de maatschappij; nr. 9) en aantoonbaar formeel (waar het gaat om invloed geven; nr. 8). De
invloed van belanghouders en huurdervertegenwoordigers is in 2010 vooral door
contracten geregeld (prestatieafspraken met gemeente, convenant met huurdervertegenwoordigers) dus aantoonbaar formeel. Het aansluiten bij de maatschappelijke
agenda gebeurt vooral door intensieve interactie en dialoog met belanghouders, dus
informeel. Bij één corporatie krijgt de opgehaalde agenda vervolgens een formele
status door afspraken vast te leggen in buurtcontracten.
Verantwoording

Maatschappelijke ondernemingen hebben de organisatie-eigenschap dat de verantwoording – die zowel intern als extern is gericht – gaat over het maatschappelijk
belang, de bijdrage daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over de
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organisatie te verkrijgen. Voor corporaties betekent deze eigenschap de volgende
operationele kenmerken:
11. De corporatie verantwoordt zich over de werkwijze

Ik nam de indicatoren van dit operationeel kenmerk waar in 2010 bij drie van de vier
corporaties, in 2000 bij twee corporaties totaal niet en bij de overige twee nam ik
maar één indicator waar. Daardoor hebben drie corporaties in 2010 dit operationeel
kenmerk (GVA, KLA, GLA).
De eerste indicator is dat de corporatie verantwoording aflegt over de manier waarop
opgaven worden gedefinieerd en worden omgezet in activiteiten. De corporaties
leggen in 2000 bijna geen verantwoording af over de werkwijze of wijze waarop
de organisatie haar doelen stelt of activiteiten bepaalt. Vervolgens treedt er in alle
corporaties een verandering op: meer openheid en transparantie. In de jaarverslagen
van 2010 is daardoor vaker informatie te vinden over hoe opgaven worden bepaald
en omgezet in activiteiten. Alle corporaties leggen in 2010 verantwoording af over
hoe opgaven worden bepaald, welke doelen worden gesteld en in welke mate die
door het uitvoeren van de activiteiten zijn gerealiseerd. Ofwel in het jaarverslag
(waarin de nadruk van de verantwoording is verschoven naar wat werd beloofd, de
opgaven, en daarvan werd gerealiseerd) ofwel in het visitatierapport. De tweede
indicator geeft aan dat de corporatie verantwoording aflegt over de manier waarop
belanghouders bij beleidskeuzes worden betrokken. Hier laten de vier corporaties
verschillende patronen zien. Twee corporaties deden en doen dat door het BBSHveld ‘betrekken bij beheer en beleid’ (zie ook paragraaf 2.3 waarin ik deze velden
noem) in hun jaarverslag op te nemen. Ook is dit een onderwerp dat in de visitatie
wordt behandeld en dus voor elke corporatie die gevisiteerd is, in 2010 aan de orde
is. Eén van de vier corporaties is niet gevisiteerd en behandelt dit thema ook niet in
haar jaarverslag (KVA).
12. De corporatie verantwoordt zich over geleverde prestaties

Ik nam de indicator van dit operationeel kenmerk bij geen van de corporaties waar in
2000, in 2010 bij drie van de vier. Alleen in 2010 hebben daardoor drie corporaties
dit operationeel kenmerk (KVA, GVA, KLA).
De indicator geeft aan dat de corporatie in haar verantwoording aangeeft wat er door
de omgeving gevraagd is, wat er afgesproken is en vervolgens wat daarvan wel en
niet gerealiseerd is en waarom dat wel of niet gelukt is. In 2000 werd de indicator
niet waargenomen. Bij drie van de vier corporaties is deze indicator in 2010 waargenomen, weliswaar op verschillende manieren. Zo wordt er bijvoorbeeld verantwoording afgelegd over activiteiten en prestaties en wordt er inzicht gegeven in wat was
afgesproken, wat is gerealiseerd en wat volgend jaar wordt uitgevoerd. Een andere
corporatie maakt per hoofdstuk in het jaarverslag een koppeling met de strategische
doelen en de realisatie daarvan. Een andere manier is het vertalen van de ambities
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naar doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten, welke activiteiten zijn
verricht en of daarmee de doelen zijn bereikt. Er is ook één corporatie die geen
expliciete koppeling maakt van werkzaamheden aan doelen of prestatieafspraken.
13. De corporatie richt haar verantwoording aan de belanghouders

In 2000 nam ik maar één van de twee indicatoren waar bij de corporaties en in 2010
bij twee corporaties beide indicatoren: de twee vroege adepten. Alleen deze twee
corporaties hebben dan ook in 2010 dit operationele kenmerk.
De indicator is dat de corporaties hun eigen reflectie, bijvoorbeeld in het jaarverslag, publiek maken. Alle corporaties maken zowel in 2000 als 2010 het jaarverslag
publiek op onder andere de website. De andere indicator geeft aan dat de corporatie de rapportage zodanig inricht dat belanghouders de corporatie op de realisatie
van de missie kunnen evalueren. De vroege adepten laten hier een ander patroon
zien dan de andere twee corporaties. De eerst genoemde koppelen hun activiteiten
expliciet aan doelstellingen en ambities en schrijven het jaarverslag vaak expliciet
voor huurders en belanghouders. Bij de late adepten is koppeling van activiteiten
aan missie en strategische doelen onmogelijk omdat de informatie over strategische
doelen ontbreekt.
14. De corporatie organiseert externe oordeelsvorming

In 2010 nam ik de indicatoren van dit operationeel kenmerk waar bij alle corporaties.
In 2000 nam ik alle indicatoren waar bij één corporatie, één indicator nam ik waar
bij twee corporaties. Bij de overige corporatie nam ik geen indicatoren waar. In 2010
hebben alle vier de corporaties dit operationele kenmerk, in 2000 slechts één (KVA).
De eerste indicator is dat de corporatie kan aantonen dat zij externe oordeelsvorming heeft georganiseerd over prestaties en werkwijze (accountant, CFV, VROM,
visitatie, belanghouders). De externe oordeelsvorming door CFV, VROM, visitatie
en WSW is een verplichting voor corporaties, het gaat er hier vooral om of de corporatie in haar jaarverslag inzicht geeft in de inhoud en conclusies die uit die beoordelingen worden getrokken. Drie van de vier corporaties nemen zowel in 2000 als in
2010 informatie en oordelen van externe instanties op. Zo worden bijvoorbeeld de
conclusies uit de visitatie vermeld en wat de corporatie daarmee vervolgens doet.
Eén corporatie neemt nog geen externe oordelen op in 2000, maar in 2010 wel. De
tweede indicator geeft aan dat de corporatie kan aantonen dat zij op basis van deze
externe oordelen verbeteringen doorvoert. Hier geldt dat de corporaties vooral aan
de hand van de visitatie aangeven dat ze verbeteringen doorvoeren en welke dat zijn.
Bestuur

Een maatschappelijke onderneming heeft een bestuur op basis van een tweelagenstructuur (stichtingsvorm met RvC) waarbij de werkorganisatie wordt geleid door
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een professionele directeur-bestuurder. Voor een corporatie is deze organisatie-eigenschap opgebouwd uit de volgende operationele kenmerken:
15. De corporatie is een stichting met RvC en contracten voor vertegenwoordiging
van huurders

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik waar in 2010 bij alle corporaties en in 2000 bij twee. Alle corporaties hebben daarom in 2010 dit operationele
kenmerk, twee corporaties hebben in 2000 dit operationele kenmerk: KVA en GLA.
Alle corporaties zijn zowel in 2000 als 2010 een stichting met RvC of RvT die op
afstand toezicht houdt. Vaak komt in de interviews naar voren dat het goed scheiden
van rollen in de praktijk moeilijk is. De andere indicator is dat de corporatie de vertegenwoordiging van huurders in de organisatie door convenanten of contracten heeft
geregeld. Er zijn twee corporaties die in 2000 reeds samenwerkingsafspraken of
participatiebeleid hadden. In 2010 hebben alle corporaties de vertegenwoordiging
van huurders in contracten of samenwerkingsafspraken geregeld.

16. Bij de corporatie worden de vrijheden van de directeur-bestuurder door prestatie- en samenwerkingscontracten bepaald

Ik nam in 2010 de indicatoren waar bij alle corporaties, in 2000 nam ik één indicator
waar bij één corporatie. Daardoor hebben in 2010 alle corporaties dit operationele
kenmerk en in 2000 geen van de corporaties.

De eerste indicator is dat de directeur-bestuurder een prestatiecontract heeft (inclusief beoordelingscyclus) om richting te geven aan de beleidsvrijheid en verantwoordelijkheden. Er is één corporatie die in 2000 al een dergelijk contract had in de
vorm van bestuursreglement. In 2010 hebben alle corporaties dergelijke prestatiecontracten. Vaak volgen ze de lijn van het ondernemingsplan waarbinnen per jaar
concretere (prestatie)afspraken worden gemaakt. Daarnaast wordt ook verwezen
naar het bestuursreglement of directiestatuut waarin mandaten worden gegeven en
verantwoordelijkheden worden vastgelegd. De tweede indicator is dat samenwerking
met andere partijen – om maatschappelijke problemen op te pakken – eveneens
in contracten wordt georganiseerd. Alle vier corporaties maken in 2000 nauwelijks
gebruik daarvan (vaak klant-leveranciers relatie met onder andere aannemers, maar
weinig met andere partijen) en in 2010 wel. Er is bij alle corporaties een ontwikkeling
te zien van zakelijkere en meer formele samenwerking in de vorm van contracten die
niet alleen gaan over vastgoed, maar ook over beheer en leefbaarheid.
17. De directeur-bestuurder gaat agenderend te werk

In 2000 nam ik de indicatoren van dit operationeel kenmerk alleen waar bij de twee
grote corporaties, in 2010 bij alle corporaties. Alle corporaties hebben daardoor
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in 2010 dit operationele kenmerk. In 2000 hadden alleen de grote corporaties dit
kenmerk.
De eerste indicator hiervoor is dat de directeur-bestuurder van de corporatie zich
richt op de strategie van de organisatie (intern agenderen). Hier laten de grote en
kleine corporaties een verschil zien. Bij kleine corporaties lijkt de invloed van de
RvC in de organisatieontwikkeling in 2000 groter te zijn dan tien jaar later. De grote
corporaties zijn beiden gefuseerd, dus daardoor is er wellicht vanuit de (aangebleven)
directeur-bestuurder meer ingezet op het intern agenderen onder andere van de
fusie en noodzaak daartoe. Mogelijk hangt intern agenderen samen met de fusie.
Aan de andere kant zijn bij de kleine corporaties er nieuwe directeur-bestuurders
gekomen wat ook kan duiden op het verschil in agenderend te werk gaan tussen de
oude en nieuwe directeur-bestuurder. De tweede indicator gaat over extern agenderen van maatschappelijke opgaven. De twee grote corporaties vullen het extern
agenderen niet in door de directeur-bestuurder, maar door de vestigingen/rayons
zelf. Bij de twee kleine corporaties agenderen de directeur-bestuurders zelf door
onder andere de visie van wederkerigheid in de samenwerking met belanghouders te
volgen. In die samenwerking worden lokale maatschappelijke vraagstukken geagendeerd, besproken en de inzet van elk van de belanghouders daarop afgestemd.
Toezicht

Een maatschappelijke onderneming heeft de organisatie-eigenschap dat een RvC
toezicht houdt op de organisatie, gericht op onder andere de missie en op maatschappelijke oriëntatie van de organisatie. Voor corporaties brengt deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken met zich mee:
18. De reikwijdte van het toezicht wordt geëxpliciteerd

De indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 bij geen van de corporaties waar en in 2010 bij alle corporaties. Geen van de corporaties heeft daardoor in
2000 dit operationeel kenmerk, alle vier de corporaties hebben in 2010 dit kenmerk.
De eerste indicator is dat de RvC van de corporatie heeft vastgelegd op welke
thema’s hij toezicht houdt. Bij de vier corporaties zijn de thema’s voor het toezicht
in 2000 vaak impliciet vastgesteld en meestal op financiën gericht. Alle corporaties
hebben vervolgens een ontwikkeling doorgemaakt waarin de informatievoorziening aan de RvC is afgestemd op de behoeften die zij hebben. Dat impliceert dat
in 2010 deze informatievoorziening is afgestemd op de thema’s waarop toezicht
wordt gehouden. De tweede indicator is dat het toezicht ten minste gaat om de
thema’s: financiële prestaties en risico’s, volkshuisvestelijke prestaties, waarmaken
missie, realisatie strategische doelen, maatschappelijke prestaties, bedrijfsmatigheid,
efficiëntie en verbindingen of dochterondernemingen. In 2000 houden de RvC’s
vooral toezicht op financiën en volkshuisvestelijke prestaties. In 2010 zijn daar bij
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alle corporaties de thema’s risicomanagement, verbindingen, kasstromen, realisatie
van strategische doelen (ondernemingsplan) en aandacht voor de bedrijfsvoering en
maatschappelijke prestaties bij gekomen. En wordt deze indicator dus bij alle corporaties waargenomen.
19. De RvC toetst de corporatie zowel aan interne als aan publieke (beleids)kaders

Ik nam de indicator van dit operationeel kenmerk in 2000 waar bij geen van de
corporaties en in 2010 bij alle corporaties. Daardoor hebben geen van de corporaties
in 2000 het operationeel kenmerk en alle corporaties in 2010.
De indicator is dat de RvC niet alleen aan de beleidskaders van de eigen organisatie
toetst maar ook aan publieke (beleids)kaders. Ook hier geldt dat de vier corporaties
in 2000 vooral op basis van eigen beleidskaders toetsen, zoals het ondernemingsplan en de begroting. In 2010 worden ook benchmarks (bedrijfstakinformatie zoals
Corporatie in Perspectief) en de Governancecode Woningcorporaties als publiek
kader gebruikt.
20. De expertise van de RvC past bij belangrijkste opgaven van de organisatie

De twee indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 bij één corporatie
waar, bij twee corporaties nam ik één indicator waar. In 2010 nam ik alle indicatoren
bij alle vier de corporaties waar. Daardoor hebben in 2010 alle corporaties dit operationeel kenmerk en in 2000 slechts één (GVA).
De eerste indicator is dat er binnen de RvC een balans is tussen inhoudelijke expertise
en lokale maatschappelijke binding. Hier verschillen de grote en kleine corporaties
van elkaar. De verschuiving van aandacht van alleen lokale binding naar inhoudelijke
expertise is bij de grote corporaties eerder ingezet dan bij de kleine corporaties.
Wellicht ligt daar een relatie met de fusie waarbij de RvC’s opnieuw werden samengesteld en tevens aan de eisen van de tijd voldeden. De tweede indicator is dat de
RvC is samengesteld op basis van periodieke evaluatie, profielschetsen en openbare
werving. De vroege adepten waren ook in 2000 al bezig met evaluatie van het functioneren van de RvC. De andere twee corporaties deden dat alleen in 2010.
21. De RvC legt publiek verantwoording af over de toezichtwerkzaamheden

In 2000 nam ik de indicator van dit operationeel kenmerk bij geen van de corporaties
waar. In 2010 nam ik de indicator waar bij alle vier corporaties. Daarmee hebben in
2010 alle onderzochte corporaties dit operationeel kenmerk en in 2000 geen van de
corporaties.
De indicator geeft aan dat in het verslag van de RvC in het jaarverslag van de corporatie ten minste inzicht geeft in: onderwerpen waarover besluiten zijn genomen,
zittingstermijnen, deskundigheden en -bevordering, honorarium en de invulling van
de werkgeversrol (t.a.v. de bestuurder). De corporaties geven in 2000 meestal weinig

Organisatievorm van vier corporaties in kaart gebracht

inzicht in het jaarverslag in de werkzaamheden van de RvC. In 2010 worden alle
genoemde onderwerpen in alle vier de jaarverslagen behandeld.
Interne strategie

Een maatschappelijke onderneming heeft een goed functionerende strategische
planning & controlcyclus waarin de strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader inzichtelijk wordt gemaakt. Voor corporaties betekent dit de volgende
operationele kenmerken:
22. Er is een procesbenadering van strategische sturing

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 waar bij drie van de vier
corporaties en in 2010 bij alle vier. Daarmee hebben in 2010 alle corporaties dit
operationele kenmerk en in 2000 drie corporaties (KVA, GVA, GLA).
De indicator hiervoor geeft aan dat de corporatie een onderbouwde (globale) strategie of koers heeft, planmatig werkt aan het realiseren ervan en de voortgang
in het realiseren van de strategie of koers analyseert en evalueert. Bij drie van de
vier corporaties is deze indicator zowel in 2000 als in 2010 waargenomen. Er zijn
verschillen tussen de corporaties zichtbaar. Met name in de onderbouwde strategie,
die gaat bij de kleine corporaties uit van het ondernemingsplan. Bij de grote corporaties is dat ook het geval in 2000, in 2010 werken zij echter met ruimere kaders
in koersplannen en sturing op effecten en resultaatgebieden. Binnen de kaders of
koers maken de vestigingen of rayons hun eigen plannen en doelen. De monitoring
is bij alle corporaties nagenoeg gelijk, meestal wordt de Balanced ScoreCard daarvoor
gebruikt en vindt monitoring plaats door middel van kwartaalrapportages. In 2010 is
er eveneens onderscheid te maken tussen corporaties die het proces van strategische
sturing hebben doorgevoerd tot op niveau van de competenties en taakafspraken bij
medewerkers. Hier is de procesbenadering van strategische sturing tot op het niveau
van individuele medewerkers uitgewerkt.
23. Vastgoed wordt ingezet als strategisch bedrijfsmiddel

Ik nam de indicator van dit operationeel kenmerk bij geen van de corporaties waar,
noch in 2000 noch in 2010.
De indicator is dat corporaties gebruik maken van eigen en externe gegevens (bijvoorbeeld bevolkingsprognose) om tot een gewenste marktpositionering en onderbouwing voor ingrepen in het woningbezit te komen voor de lange termijn (minimaal
vijf jaar). Alle vier corporaties maken in 2000 en in 2010 gebruik van eigen gegevens
en externe gegevens om te komen tot ingrepen in het woningbezit. In toenemende
mate hebben de bewoners in de wijk en buurt invloed op de uit te voeren plannen.
Woningingrepen zijn in 2010 meer in het teken komen te staan van inbreng van
huurders (operationeel kenmerk nr. 8) en van anticiperen op de maatschappelijke
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vraag (operationeel kenmerk nr. 9). In 2000 kwamen de woningingrepen vanuit een
intern gemotiveerde strategische inzet van vastgoed zoals die werd ontwikkeld door
beleidsmedewerkers. Deze indicator en daarmee ook het operationeel kenmerk geeft
geen goed beeld (meer) van de praktijk van corporaties.
24. Gebruik van een afwegingskader voor tegenstrijdige belangen

Eén van de twee indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 waar bij
de vroege adepten, bij de andere corporaties niet. In 2010 nam ik beide indicatoren
waar bij drie van de vier corporaties. Drie corporaties hebben in 2010 dit operationele kenmerk (KVA, GVA en GLA) en geen van de corporaties in 2000.
De eerste indicator is dat de corporatie beschikt over criteria (beslisregels en procedures) die aangeven op welke wijze tegenstrijdige belangen (zoals financieel en maatschappelijk rendement) tegen elkaar worden afgewogen. Bij de twee late adepten is er
in 2010 weinig traditie of weinig helderheid over hoe belangen worden afgewogen.
Bij de andere twee corporaties is dat in verschillende mate wel het geval. Financiële
uitgangspunten werden gekoppeld aan volkshuisvestelijke doelen. In 2010 zijn er
bij drie van de vier corporaties criteria beschikbaar, variërend van een afweging van
waarden voor klant, bedrijf en vastgoed, maatschappelijk rendement voor bijvoorbeeld leefbaarheid en een benadering waarin maatschappelijk rendement en kosten
tegen elkaar worden afgewogen. De tweede indicator is dat bij die afwegingen ook
wordt gekeken naar de maatschappelijke effecten van het werk van de corporatie
(doorwerkingstheorie). De focus van alle corporaties ligt in 2000 op de kwaliteit van
het woningbezit en de kosten van ingrepen om die kwaliteit op peil te houden. In
2010 is er bij alle corporaties aandacht voor het maatschappelijk effect dat teweeg
wordt gebracht en wel op verschillende manieren: maatschappelijke effectenkaart,
leefbaarheidmonitor, afwegen van drie verschillende waarden (klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde) en transparantie betrachten door elkaar te bevragen.
Klantgerichte / vraaggestuurde organisatie

Een maatschappelijke onderneming heeft als organisatie-eigenschap dat zij een
klantgerichte en vraaggestuurde organisatie is, waarbij inspraak van klanten is georganiseerd, sprake is van innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening.
Voor corporaties horen daar de volgende operationele kenmerken bij:
25. De vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod

De indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2010 bij alle corporaties
waar. In 2000 nam ik beide indicatoren waar bij één corporatie (GVA), één indicator
bij een andere corporatie (KVA) en bij de twee late adepten nam ik geen van de indicatoren waar. Daarmee hebben in 2010 alle corporaties dit operationeel kenmerk en
in 2000 slechts één corporatie (GVA).
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De eerste indicator is dat de corporatie kan aantonen dat maatschappelijke vragen
leidend zijn in de werkwijze van de organisatie. Bij één corporatie is deze indicator
waargenomen in zowel 2000 als 2010. Bij de overige drie corporaties is alleen in
2010 waargenomen dat de maatschappelijke vragen leidend zijn in de werkwijze. De
meeste corporaties hebben namelijk de ontwikkeling doorgemaakt van ‘weten wat
goed is voor de klant’ naar ‘de klant vragen naar zijn daadwerkelijke behoefte’. De
verschillen tussen de corporaties zijn groot. Bovendien zijn de resultaten ook niet
allemaal even meetbaar. Wat houdt klantsturing nu echt in? Hoe ver gaat maatwerk
leveren? Duidelijk is wel dat de corporaties beter zijn gaan vragen naar de daadwerkelijke behoeften van de klanten. Bij de tweede indicator verschillen de vroege
adepten van de twee andere corporaties. De indicator is dat de corporatie aantoonbaar de opgehaalde maatschappelijke vragen verwerkt in het dienstenaanbod van
de organisatie. De vroege adepten hebben in 2000 al producten en diensten die
weliswaar uit de expertise van de organisatie zelf voortkomen, maar aansluiten op de
maatschappelijke vraag. Voor de late adepten is dat in 2010 ook het geval.
26. Er is aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte
werkwijze

Ik nam in 2000 de indicatoren van dit operationeel kenmerk waar bij drie corporaties, in 2010 bij alle vier. Drie corporaties hadden daardoor in 2000 dit operationeel
kenmerk (KVA, GVA, GLA) in 2010 hebben ze het alle vier.

De eerste indicator is dat de corporatie klanttevredenheidsonderzoek (klantinspraak)
en kwaliteitsinstrumenten benut om de dienstverlening te verbeteren. Drie van de
vier corporaties hebben in 2000 al klanttevredenheidsonderzoeken en benutten de
resultaten daarvan om de dienstverlening waar nodig aan te passen. Er is één corporatie die pas later met structureel onderzoek naar klanttevredenheid is gestart (KLA).
De tweede indicator is dat de corporatie aantoonbaar werkt aan een klantgerichte
werkwijze (bv. front-back-office, wijkkantoren, afspraken maken via internet). Hier zijn
dezelfde drie corporaties al in 2000 bezig met innovaties doorvoeren om klantgericht te werken. In 2000 wordt klantgericht werken vooral gezocht in een woonwinkel, callcenter (met gratis nummer), website voor woningruil, aftersales-medewerker
en klantpanels. In 2010 in differentiatie en digitale communicatie (social media) en
speciale klantbenadering voor mensen die extra aandacht nodig hebben. De manier
waarop de corporaties werken aan een klantgerichte werkwijze volgt blijkbaar per
corporatie de eigen visie op wat klantgericht is en hoe de corporatie daaraan kan
werken.
Organisatiestructuur

Maatschappelijke ondernemingen hebben een platte organisatiestructuur met zelfstandige onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact hebben en zelfsturing

171

172

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

expliciet wordt bevorderd. Bij corporaties brengt dit de volgende operationele
kenmerken met zich mee:
27. Gedecentraliseerde organisatiestructuur

De indicator – en daarmee ook het kenmerk – nam ik alleen waar bij grote corporaties, zowel in 2000 als in 2010.
De indicator is dat de corporatie de meeste activiteiten heeft ondergebracht in daadkrachtige en informele wijk- en buurtteams die worden ondersteund door kleine
centrale stafeenheden. In de praktijk bij de vier woningcorporaties blijkt dat kleine
corporaties geen wijk- of buurtteams hebben in zowel 2000 als 2010. Ze zijn daarvoor te klein en werken vaak in verschillende dorpen/kernen in één gemeente. De
grote corporaties hebben in 2000 en 2010 hun organisatie wel ingericht naar wijken
en buurten door te werken in rayons of vestigingen. Daarnaast is er bij de grote
corporaties sprake van centrale stafeenheden, maar bij de kleine corporaties zijn er
beleidsmedewerkers met name voor P&O en communicatie. Deze indicator sluit
niet aan bij de praktijk bij de kleine corporaties.
28. De corporatie heeft een visie op de optimale schaalgrootte

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 waar bij drie corporaties
en in 2010 bij alle vier. Alle onderzochte corporaties hebben dus in 2010 dit operationeel kenmerk en in 2000 hebben drie corporaties dit kenmerk (KVA, GVA, GLA).
De indicator geeft aan dat de corporatie kan aantonen dat haar organisatie in relatie
tot de maatschappelijke opgaven en prestaties de optimale schaalgrootte heeft op
gebied van: investeringsmogelijkheden, professionaliteit van de organisatie, spreiding van risico’s en maatschappelijke opgave (bijvoorbeeld omvang sociale huurwoningtekort in het werkgebied). Drie van de vier corporaties hebben zowel in 2000
als in 2010 een visie op de schaalgrootte. In 2010 hebben alle corporaties een visie
op de schaalgrootte. De verschillen in deze visies zijn groot. Een kleine corporatie
heeft vanwege de geïsoleerde ligging van haar werkgebied gekozen om zelfstandig
te blijven. De andere kleine corporatie heeft zich georiënteerd op een fusie, maar
werkt nu structureel samen met de corporaties in de regio (bijvoorbeeld op gebied
van ICT ondersteuning). Bij één van de grote corporaties is de fusie het sluitstuk van
een organisch gegroeide samenwerking van corporaties in dezelfde stad. De andere
grote corporatie fuseerde om het werkgebied en de schaalgrootte te vergroten.
Ook hier geldt dat hoewel bij alle corporaties in 2010 de indicator is waargenomen,
corporaties wel van elkaar verschillen.
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29. De corporatie heeft functioneel gescheiden afdelingen

De indicatoren van dit operationele kenmerk nam ik in 2000 waar bij de vroege
adepten, in 2010 bij alle corporaties. In 2000 hebben dus alleen de vroege adepten
dit operationeel kenmerk, in 2010 hebben alle vier de corporaties het kenmerk.
De eerste indicator is dat de corporatie functioneel gescheiden afdelingen heeft
(front- en back-office of wonen/vastgoed/bedrijfsbeheer). De twee kleine corporaties
hebben zowel in 2000 als in 2010 functioneel gescheiden afdelingen. De twee grote
corporaties hebben zowel in 2000 als in 2010 geografisch gescheiden afdelingen. De
operationalisatie voor grote corporaties is dus anders voor deze indicator.De tweede
indicator is dat de corporatie ook een functionele scheiding heeft in commerciële
en sociale activiteiten (holdingstructuur). De vroege adepten hebben zowel in 2000
als in 2010 een holdingstructuur met dochterondernemingen, vooral voor risicoreductie en samenwerking met andere organisaties. In deze BV’s worden vooral
bouwactiviteiten ondernomen. Mogelijk ligt er een relatie met het patroon dat van
deze twee corporaties de omvang van het woningbezit meer is gestegen dan bij de
andere corporaties. De andere twee corporaties hebben alleen in 2010 een holdingstructuur met BV’s.
30. Formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers

In 2000 werd deze indicator waargenomen bij geen van de vier corporaties, in 2010
bij één. Dit operationeel kenmerk werd daardoor bij slechts één corporatie waargenomen (GVA) en alleen in 2010.
De indicator is dat in het organigram van de corporatie huurder- en/of maatschappelijke vertegenwoordiging een eigen plaats hebben. Bij drie van de vier corporaties
is deze formele positionering niet waargenomen, noch in 2000 noch in 2010. Bij één
corporatie heeft de huurdersorganisatie een eigen plaats in het organigram dat in
het jaarverslag 2010 is opgenomen. Bij geen van de corporaties is er voor de maatschappelijke vertegenwoordigers iets geregeld in het organigram. Deze indicator en
daarmee ook het operationele kenmerk wordt blijkbaar als minder (of niet) belangrijk beschouwd in de praktijk van corporaties.
Ondernemersgedrag

Maatschappelijke ondernemingen tonen ondernemersgedrag dat is gericht op de
gemeenschap, waarbij ondernemende activiteiten binnen de bestaande kaders
worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de samenwerking of dienstverlening te optimaliseren. Voor een corporatie betekent dit de volgende operationele kenmerken:
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31. De corporatie heeft een maatschappelijke missie én bedrijfsmatige onderbouwing van haar activiteiten

Ik nam de indicator van dit operationeel kenmerk in 2000 waar bij één corporatie
(KVA) en in 2010 bij drie. Drie van de vier corporaties hebben dus dit operationeel
kenmerk in 2010 (KVA, GVA, GLA).
De indicator hiervoor is dat de corporatie kan aantonen dat beslissingen en activiteiten (bijvoorbeeld het aanbieden van een servicepakket) naast maatschappelijke
afwegingen ook een bedrijfseconomische argumentatie hebben. Er zijn verschillende
patronen waargenomen. Bij één kleine corporatie is geld nooit een issue geweest,
maar werd bij besluitvorming wel altijd naar kosten gekeken (goed rentmeesterschap
geven). De maatschappelijke afweging heeft daar lang de ondertoon gevoerd. Bij de
andere kleine corporatie moest men in vroeg stadium (voor 2000) vanwege leegstand al meer ondernemend gaan denken en experimenteren met vormen van huur/
koop of kopen met korting (die eigenlijk voor een deel bij deze corporatie zijn
uitgevonden). Bij een grote corporatie werden in het verleden afwegingen nauwelijks expliciet gemaakt, in 2010 gebeurt dat wel, namelijk door het wegen van drie
waarden (klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde). De andere grote corporatie heeft altijd veel ingezet op productontwikkeling waarbij vanuit de organisatie
een (maatschappelijke) vraag werd opgelost. Bedrijfsmatige overwegingen kwamen
pas in een later stadium kijken, in 2010.
32. De corporatie werkt op een passende schaal: wijk en buurt

Bij alle corporaties heb ik de indicator en daarmee ook het operationeel kenmerk
zowel in 2000 als 2010 waargenomen. Ervan uitgaande dat alleen de vroege adepten
in 2000 de idee van een maatschappelijke onderneming volgden, geeft deze indicator
in de praktijk geen goed beeld van de interne organisatie van een maatschappelijke
onderneming.
De indicator is dat de corporatie kan aantonen dat haar activiteiten vooral lokale activiteiten zijn met lokale partijen. Bij de grote corporaties is het vooral door de manier
waarop ze georganiseerd zijn: vestigingen of rayons en daar de verantwoordelijkheid en vrijheid hebben neergelegd waardoor er vooral lokale activiteiten worden
ondernomen. De twee kleine corporaties geven vooral blijk van deze indicator in
praktische voorbeelden: behoud van pastorie, overname van woonwagenplaatsen.
33. Creëren van ruimte om maatschappelijke onderneming te zijn

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 en 2010 bij alle vier de
corporaties waar. De onderzochte corporaties hebben dus zowel in 2000 als in 2010
dit operationele kenmerk. Ook hierbij geeft dit operationele kenmerk in de praktijk
geen goed beeld van een maatschappelijke onderneming.
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De indicator is dat de corporatie kan aantonen dat zij ruimte zoekt en neemt om die
dingen te doen waarmee de lokale maatschappij het meest gediend is: ‘de beperking
productief maken’. Ook hier geldt dat bij alle vier corporaties zowel in 2000 als 2010
deze indicator is waargenomen en daardoor een minder goede indicator en operationeel kenmerk is van een maatschappelijke onderneming bij corporaties. Wel noem
ik de verschillen tussen de corporaties. Een kleine corporatie neemt de ruimte om de
missie te realiseren en bekijkt bijvoorbeeld of ze een sociale werkvoorziening mee
kan opzetten. De andere kleine corporatie koos (vanwege de leegstand) voor positionering van serviceverlening en ontwikkelde bijvoorbeeld een ondersteuningsfonds
om huurders een steun in de rug te geven de woning te verbeteren/aan te passen.
Een grote corporatie is ondernemend in het opzoeken van de ruimte van wat kan,
voorbeeld is de fusie die door de NMA goedgekeurd moest worden. De andere
grote corporatie is ondernemend als het gaat om energie en duurzaamheid.
Medewerkers

Maatschappelijke ondernemingen hebben medewerkers die gedreven worden door
de maatschappelijke missie, klantgerichtheid en zelf ook een beeld hebben van de
eigen organisatie (positionering). Voor corporaties heeft deze organisatie-eigenschap
de volgende operationele kenmerken:
34. Medewerkers als professionals in het veld

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 bij geen corporatie waar
en in 2010 bij alle vier. Dit operationeel kenmerk hadden corporaties in 2000 dus
nog niet, maar in 2010 alle vier.
De bijbehorende indicator is dat de corporatie professionals in de wijken en buurten
heeft die met samenwerkingspartners afspraken kunnen maken, als interne opdrachtgever kunnen optreden naar ondersteunende afdelingen en beschikken over inlevingsvermogen in de maatschappelijke opgave, samenwerkingspartners, in andere
professies/collega’s en in de eigen persoonlijkheid. In de praktijk van de vier onderzochte corporaties functioneren de medewerkers in 2000 nog niet als professionals
in het veld, in 2010 wel. De corporaties werkten in 2000 vooral vanuit een beheercultuur, medewerkers zijn beheerders van woningen die zo klantvriendelijk mogelijk
werkten. Er is vaak sprake van centrale aansturing en weinig eigen verantwoordelijkheden. In 2010 is er in alle vier corporaties een omslag gemaakt. De zelfstandigheid
van medewerkers is gegroeid en verantwoordelijkheden liggen lager in de organisatie.
Medewerkers krijgen meer ruimte om bijvoorbeeld afspraken met samenwerkingspartners te maken die of door kaders of door werk/taakafspraken worden begeleid.
Daarnaast hebben medewerkers nu vaak de competentie om klanten daadwerkelijk
te helpen hun behoeften te vervullen. De interne samenwerking is verbeterd, soms
door intern opdrachtgeverschap. Alle vier de corporaties hebben op deze indicator
en operationeel kenmerk een ontwikkeling doorgemaakt.
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35. Het zijn van een maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers
doorleefd

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 bij geen van de corporaties waar en in 2010 bij alle vier. Dit operationeel kenmerk hadden corporaties in
2000 dus nog niet, maar in 2010 alle vier.

De indicator is dat de corporatie gedragsregels en protocollen (integriteit etc.)
gebruikt als ondersteunende instrumenten: het handelen vanuit de maatschappelijke
missie én ondernemingszin zit in de hoofden van de medewerkers. In de praktijk
van de vier corporaties blijkt dat de medewerkers in 2010 meer bewustzijn hebben
ten aanzien van de maatschappelijke onderneming dan in 2000. Dat komt niet door
gedragsregels of protocollen, daarin wijkt de praktijk van deze vier corporaties af.
Wat de corporaties wel doen om medewerkers meer bewust te maken verschilt. Eén
van de kleine corporaties werkt met drie kernwaarden (maatschappelijk betrokken,
doelgericht en samenwerkend) die vooral voor medewerkers die geen direct klantcontact hebben een verandering betekende. Bij hen is het meer gaan leven wat het is
om een maatschappelijke onderneming te zijn. Bij de andere kleine corporatie werkt
men met taakopdrachten die medewerkers expliciet koppelen aan een strategisch
doel/maatschappelijk resultaat, vergroten van kostenbewustzijn en betrokkenheid
van medewerkers vergroten. Bij een van de twee grote corporaties wordt het maatschappelijk ondernemerschap niet door middel van protocollen of beleid ‘uitgerold’. Het zit echter wel in de hoofden: door onder andere de afweging in de drie
waarden (klantwaarde, vastgoedwaarde en bedrijfswaarde) die de medewerkers zelf
ook maken en de ruimte die hen daarbij wordt geboden. De andere grote corporatie
maakt medewerkers bewust van het karakter van de maatschappelijke onderneming
door de meerwaarde te expliciteren die wordt geleverd en de maatschappelijke rol die
wordt vervuld. Dat begon door aandacht ervoor in beleidsplannen en werkplannen
en begint nu op de werkvloer te leven door “waar we wel en niet meer van zijn”.
Ik heb besloten hier de formulering van de indicator aan te passen (zie ook achteraan
deze paragraaf voor onderbouwing) zodat gedragsregels en protocollen niet noodzakelijk zijn. De formulering is veranderd in: ‘de corporatie gebruikt ondersteunende
instrumenten om de bewustwording over het handelen vanuit de maatschappelijke
missie én ondernemingszin bij medewerkers te vergroten’. Deze herformulering
levert geen andere scores of variatie op tussen de corporaties onderling.
Bedrijfsvoering

Een maatschappelijke onderneming heeft als organisatie-eigenschap dat de bedrijfsvoering de eigen verantwoordelijkheid is van de organisatie, er aandacht voor doelmatigheid en borging van de kwaliteit van de dienstverlening is. Voor een corporatie
heeft deze organisatie-eigenschap de volgende operationele kenmerken:
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36. De corporatie maakt een afweging tussen financieel rendement en haar bijdrage
aan maatschappelijke vraagstukken

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 waar bij één corporatie en
in 2010 bij drie corporaties. Daarmee hebben drie corporaties in 2010 dit kenmerk
(KVA, GVA, GLA) en heeft één corporatie dat in 2000 (KVA).

De indicator is dat de corporatie expliciet een gedegen, onderbouwde en breed
gedragen afweging maakt van de uiteenlopende belangen (zoals financieel / maatschappelijk). Eén van de kleine corporaties kijkt zowel in 2000 als in 2010 bij afwegingen vooral naar de financiën. De andere kleine corporatie heeft zowel in 2000 als
2010 een afwegingskader met daarin een prioriteitenvolgorde met zowel maatschappelijke als financiële items. Eèn van de grote corporaties maakt de afweging door de
combinatie van drie waarden (klant, vastgoed en bedrijf) in 2010. En bij de andere
grote corporatie voeren in 2000 de volkshuisvestelijke argumenten de boventoon, in
2010 is er sprake van rendementsdenken en een overzicht van gerealiseerde maatschappelijke effecten. De overeenkomsten tussen dit operationeel kenmerk en de
kenmerken nr. 24 en nr. 37 zijn groot.
37. De corporatie maakt een administratieve scheiding van geldstromen

De indicator van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 alleen waar bij de twee
vroege adepten, in 2010 bij alle vier de corporaties. Alleen de vroege adepten hadden
daardoor dit operationeel kenmerk in 2000. Alle vier de corporaties hebben het in
2010.
De indicator is dat de corporatie de geldstromen van met staatssteun gefinancierde
sociale activiteiten scheidt van de geldstromen van commerciële activiteiten. In de
praktijk van de corporaties is de aanname gedaan dat wanneer er sprake is van een
juridische scheiding (aparte BV’s) ook de administratie gescheiden is. Daardoor
hangt deze indicator (en operationeel kenmerk) ook samen met de kenmerken nr.
6 en nr. 29. De twee vroege adepten hebben zowel in 2000 als in 2010 BV’s. De
overige twee corporaties alleen in 2010.
38. De corporatie stuurt op efficiëntie

De indicatoren van dit operationeel kenmerk nam ik in 2000 bij één corporatie
waar in en 2010 bij drie. Daardoor hebben drie corporaties in 2010 dit operationeel
kenmerk (KVA, GVA, VLA) en heeft één corporatie dit kenmerk in 2000 (GVA).
De eerste indicator is dat de corporatie kan aantonen dat zij stuurt op efficiëntie, dat
wil zeggen methoden toepast waarmee de efficiëntie kan worden beoordeeld. In de
praktijk van de vier corporaties wordt verschillend met deze indicator omgegaan.
Eén van de grote corporaties vergelijkt in 2010 de bedrijfslasten met die van andere
corporaties en richt daar een taakstellende bezuiniging op. Al in 2000 was deze corporatie bezig met efficiëntie door het urenschrijven opnieuw in te voeren om zo betere
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beleidsbeslissingen te nemen en kostenbewustzijn te stimuleren. Eén van de kleine
corporaties stimuleert in 2010 ook kostenbewustzijn en heeft een strategische bezuiniging (structurele lastenverlaging). Deze corporatie maakt tevens prestaties beter
zichtbaar in een BSC. In 2000 stuurde deze corporatie niet op efficiëntie. De andere
grote corporatie stuurde ook niet expliciet op efficiëntie in 2000. In 2010 wordt er
bewuster gestuurd op inzet, werkaanbod en kwalitatieve bezetting van medewerkers
(personeelslasten). Deze corporatie vraagt aan medewerkers stil te staan bij de vraag
wat het opbrengt en of het slimmer kan. De andere kleine corporatie heeft noch in
2000 noch in 2010 methoden om efficiëntie te bevorderen, er wordt niet expliciet op
gestuurd. De tweede indicator is dat de corporatie kan aantonen dat haar maatschappelijke prestaties tegen de laagst mogelijke kosten worden voortgebracht. De twee
corporaties die zich in 2000 al maatschappelijke onderneming noemden zijn op weg
naar werken met maatschappelijke rendementen en welke kosten daarmee gemoeid
zijn. Maar beiden maken niet de koppeling naar het voortbrengen van maatschappelijke prestaties tegen de laagst mogelijke kosten. De twee andere corporaties
besteden zowel in 2000 als in 2010 nauwelijks aandacht aan het voortbrengen van
maatschappelijke prestaties tegen de laagst mogelijke kosten. Hier wijkt de praktijk
bij corporaties af van de verwachting uit de beleidstheorie.
Aanpassingen in de operationele kenmerken en indicatoren

De operationele kenmerken destilleerde ik uit (beleids)documenten. De meeste van
deze operationele kenmerken nam ik ook waar in de praktijk bij de vier corporaties.
Bij een aantal operationele kenmerken wijkt de praktijk af van de verwachtingen
uit de beleidstheorie. Ik heb ook verschillen waargenomen tussen grote en kleine
corporaties en tussen vroege en late adepten. Op basis van deze informatie heb ik
de volgende aanpassingen in de operationele kenmerken doorgevoerd:
-

verwijderen van één van de indicatoren (doelen gericht op leveren van maatschappelijke prestaties) bij operationeel kenmerk nr. 4 ‘zowel bedrijfsmatige
als maatschappelijke oriëntatie in de missie en doelen’ omdat deze bij alle
vier corporaties zowel in 2000 als 2010 werd waargenomen en dus ‘constant’
is gebleven. Deze indicator heeft daardoor weinig met de opkomst van maatschappelijke ondernemingen bij corporaties te maken. Ik ga er immers van uit
dat alleen de vroege adepten in 2000 de idee van een maatschappelijke onderneming volgden. Als resultaat hiervan blijft bij operationeel kenmerk nr. 4 nog één
indicator over (zekerstellen van voortbestaan / continuïteit is hoofddoel). Deze
indicator is zowel in 2000 als 2010 bij drie corporaties niet waargenomen en bij
één corporatie op een andere manier ingevuld dan door de indicator bedoeld.
Deze overgebleven indicator is daardoor ook geen goede indicator voor een
maatschappelijke onderneming want alle vier de corporaties noemen zichzelf in
2010 een maatschappelijke onderneming, terwijl de indicator bij drie niet wordt
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waargenomen. Ik heb ook deze indicator verwijderd, waardoor operationeel
kenmerk nr. 4 in zijn geheel vervalt;
-

verwijderen van één van de indicatoren (agenda ophalen met als doel legitimiteit
vergroten) bij operationeel kenmerk nr. 9 ‘vorm bedacht waarin de maatschappij
een stem wordt gegeven’ omdat deze indicator bij geen van de vier corporaties
werd waargenomen. Hier is er blijkbaar een verschil tussen de praktijk bij corporaties en de beleidstheorie;

-

verwijderen van één van de indicatoren (publiek maken van jaarverslagen) bij
operationeel kenmerk nr. 13 ‘verantwoording richting belanghouders’ omdat
deze bij alle vier corporaties zowel in 2000 als 2010 werd waargenomen en daardoor ‘constant’ is gebleven en niet met de idee van een maatschappelijke onderneming in de praktijk van corporaties wordt geassocieerd;

-

verwijderen van één van de indicatoren (stichtingsvorm met RvC) bij operationeel kenmerk nr. 15 ‘stichtingsvorm met RvC en contracten voor vertegenwoordiging van huurders’ omdat deze bij alle vier de corporaties zowel in 2000 als
2010 werd waargenomen. Ervan uitgaande dat alleen de vroege adepten in 2000
de idee van een maatschappelijke onderneming volgden, geeft deze indicator
dus geen goed beeld;

-

aanpassen van één van de indicatoren (extern agenderen door directeur-bestuurder) bij operationeel kenmerk nr. 17 ‘de directeur-bestuurder gaat agenderend te werk’ waardoor de nadruk is verschoven naar het organiseren van
extern agenderen, in plaats van dat de directeur-bestuurder zelf extern agendeert. Hiertoe heb ik besloten omdat zeker in grote organisaties het niet noodzakelijk is dat de directeur-bestuurder extern agendeert, als hij er voor zorgt dat
andere medewerkers dat doen. De strekking van de operationele indicator blijft
hierdoor hetzelfde;

-

verwijderen van de indicator (gebruik eigen en externe gegevens om te komen
tot ingrepen in woningbezit) bij operationeel kenmerk nr. 23 ‘vastgoed wordt
ingezet als strategisch bedrijfsmiddel’ omdat hier de realiteit bij corporaties en
beleidstheorie niet op elkaar aansluiten. Hier is sprake van een fundamentele
wijziging bij alle corporaties: naast eigen en externe gegevens worden woning
ingrepen in grotere mate afgestemd met bewoners. Woning ingrepen komen
meer in het teken van inbreng van huurders (operationeel kenmerk nr. 8) te
staan en in het teken van voldoen aan maatschappelijke vraag (operationeel
kenmerk nr. 9). De focus van strategische inzet van vastgoed – zoals dat in
2000 werd ontwikkeld door beleidsmedewerkers – is blijkbaar vervangen door
de klantfocus. Deze indicator en daarmee ook het operationeel kenmerk geeft
geen goed beeld meer van de praktijk van corporaties en heb ik verwijderd,
omdat ik binnen de beschrijving van dit operationeel kenmerk geen optie voor
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herformulering zag. Inbreng van huurders en voldoen aan klantvragen wordt
immers al bij andere operationele kenmerken behandeld;
-

verwijderen van de indicator (meeste activiteiten ondergebracht in daadkrachtige wijkteams) bij operationeel kenmerk nr. 27 ‘gedecentraliseerde organisatiestructuur’ omdat deze voor kleine corporaties niet opgaat en de formulering
niet kan worden gewijzigd gezien de formulering van het operationeel kenmerk.
Hierdoor vervalt ook operationeel kenmerk nr. 27;

-

verwijderen van één van de indicatoren (functioneel gescheiden afdelingen) bij
operationeel kenmerk nr. 29 ‘functioneel gescheiden afdelingen’ omdat deze
indicator alleen werd waargenomen bij de kleine corporaties en bij de grote
corporaties op een andere wijze wordt ingevuld en ook niet anders geformuleerd kan worden binnen de strekking van de indicator;

-

verwijderen van de indicator (aantonen dat activiteiten vooral lokale activiteiten
zijn met lokale partijen) bij operationeel kenmerk nr. 32 ‘passende schaal: wijk
en buurt’ omdat deze bij alle vier de corporaties zowel in 2000 als 2010 werd
waargenomen. Daardoor geeft deze indicator geen goed beeld van een maatschappelijke onderneming in de praktijk. Door verwijdering van deze indicator
vervalt het gehele operationeel kenmerk;

-

verwijderen van de indicator (ruimte nemen om die dingen te doen waarbij de
lokale maatschappij meest gediend is) bij operationeel kenmerk nr. 33 ‘creëren
van ruimte om maatschappelijke onderneming te zijn’ omdat deze bij alle vier
de corporaties zowel in 2000 als 2010 werd waargenomen. Ervan uitgaande
dat in 2000 alleen de vroege adepten de idee volgen van een maatschappelijke
onderneming, geeft deze indicator geen goed beeld. Door verwijdering van de
indicator vervalt ook operationeel kenmerk nr. 33;

-

aanpassen van de indicator (dat gedragsregels en protocollen worden gebruikt)
bij operationeel kenmerk nr. 35 ‘zijn van een maatschappelijke onderneming zit
in de hoofden van de medewerkers’ waardoor de nadruk is verschoven naar het
inzetten van ondersteunende instrumenten en niet per definitie van gedragsregels en protocollen;

-

verwijderen van één van de indicatoren (dat de maatschappelijke prestaties tegen
de laagst mogelijke kosten worden voortgebracht) bij operationeel kenmerk nr.
38 ‘corporatie stuurt op efficiëntie’ omdat deze indicator bij geen van de vier
corporaties werd waargenomen en daardoor vooral een verschil duidt tussen
beleidstheorie en de praktijk bij corporaties.

Alles in één tabel

Voor 33 operationele kenmerken van een maatschappelijke onderneming bij corporaties vond ik bevestiging in de praktijk bij de onderzochte corporaties. Een aantal
operationele kenmerken heb ik niet waargenomen, of niet waargenomen in de vorm
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waarin de indicatoren waren beschreven. Of de indicatoren waren gedurende de
tijd constant waardoor ze geen kenmerk van een maatschappelijke onderneming
vormen. Het zijn de operationele kenmerken: ‘de oriëntatie in de missie en doelen
is zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk’ (nr. 4), ‘vastgoed wordt ingezet als strategisch bedrijfsmiddel’ (nr. 23), ‘gedecentraliseerde organisatiestructuur’ (nr. 27),
de corporatie werkt op ‘passende schaal: wijk en buurt’ (nr. 32) en ‘creëren van
ruimte om maatschappelijke onderneming te zijn’ (nr. 33). Bij deze vijf operationele kenmerken is de beleidstheorie afwijkend van de praktijk bij corporaties.
Daarnaast heb ik bij acht operationele kenmerken indicatoren verwijderd of aangepast. Indicatoren werden verwijderd als het om een constante ging. Dan heeft de
indicator namelijk niets met de opkomst van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties te maken. Indicatoren heb ik aangepast als er sprake was van beperkte
verschillen tussen de formulering op basis van de beleidstheorie en de praktijk bij
meerdere van de onderzochte corporaties.
Het resultaat is te vinden in tabel 10 op de volgende pagina waarbij voor elk operationeel kenmerk wordt weergeven of: alle indicatoren werden waargenomen bij de
betreffende corporatie (+), niet alle indicatoren werden waargenomen (+/-) of
geen van de indicatoren werd waargenomen (-). De verwijderde indicatoren zijn
weggelaten en de daardoor verwijderde operationele kenmerken heb ik eveneens
weggelaten. De oorspronkelijke nummers van de operationele kenmerken zijn in
tact gebleven.
Van de 38 uit het debat afgeleide operationele kenmerken van een maatschappelijke onderneming bij corporaties, werden er 33 daadwerkelijk bij de vier
onderzochte corporaties waargenomen. Alle 33 overgebleven operationele
kenmerken nam ik in 2010 in één corporatie waar: GVA (zie tabel 10). Deze
corporatie voldoet het meest aan het beeld van een maatschappelijke onderneming dat op basis van de 33 operationele kenmerken uit het debat werd afgeleid. Daarnaast nam ik geen van de 33 operationele kenmerken in 2000 waar bij
KLA. KLA heeft zich dus in de periode 2000 - 2010 het meest ontwikkeld tot of
in de richting van wat als een maatschappelijke onderneming wordt beschouwd.
Ook bij GLA valt een ontwikkeling te zien tot of in de richting van een maatschappelijke onderneming. Het is de vraag of met een score van acht aanwezige operationele
kenmerken in 2000 GLA toch ook niet al op weg was naar wat als maatschappelijke
onderneming wordt beschouwd, alleen dat toen nog niet zo noemde. Het verschil
met KVA – met twaalf waargenomen operationele kenmerken – is immers beperkt.
Aangezien alle vier de corporaties zich in 2010 expliciet een maatschappelijke onderneming noemen en het aantal waargenomen operationele kenmerken verschilt voor
die vier corporaties, zijn er dus blijkbaar meerdere mogelijkheden. In de volgende
paragraaf behandel ik de overeenkomsten en verschillen tussen de vier corporaties.
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Maatschappelijke
inbedding

GLA

KVA

GVA

KLA

GLA

Bekostiging

KLA

Missie en
doelen

GVA

Organisatie eigenschap

+/-

+

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

Bepaling van koers en missie in
zelfstandigheid en vrijheid

+

+

+

+

+/-

+

-

+

3

Gebaseerd op normatieve/ideologische
beweegredenen

+

+

+

+

-

+

-

+

5

Richt zich op specifieke vraag

6

Bestemmingsplicht van vermogen

7

nr

Operationeel kenmerk bij corporaties
1

Onderscheid tussen kernopdracht en
nevenactiviteiten

2

+

+

+

+

-

+

-

-

+/-

+

+/-

+

-

+/-

-

-

Financieel autonoom

+

+

+

+

+

+

-

-

8

Vorm bedacht om invloed te geven aan de
maatschappij

+

+

+

+

+

+

-

+

9

Vorm bedacht om de maatschappij een stem
te geven

+

+

+

+

+

-

-

-

Bedachte vormen hebben een
gestructureerde en bewuste benadering

+

+

+

+/-

-

-

-

-

10
Verantwoording

2000

KVA

2010

11

Verantwoording over werkwijze

+/-

+

+

+

-

+/-

+/-

12

Verantwoording over prestaties

+

+

+

-

-

-

-

-

13

Verantwoording aan belanghouders

+

+

-

-

-

-

-

-

14

Organiseren van externe oordeelsvorming

+

+

+

+

+

+/-

-

+/-

15

Stichting met RvC en contracten voor
vertegenwoordiging van huurders

+

+

+

+

+

-

-

+

16

Bepaling vrijheden directeur-bestuurder door
prestatie- en samenwerkingscontracten

+

+

+

+

-

+/-

-

-

17

Directeur-bestuurder gaat agenderend te werk

+

+

+

+

-

+

-

+

18

Reikwijdte van toezicht expliciet gemaakt

+

+

+

+

-

-

-

-

19

Toetsing aan interne en publieke
(beleids)kaders

+

+

+

+

-

-

-

-

20

Expertise RvC past bij belangrijkste opgaven
van de organisatie

+

+

+

+

+/-

+

-

+/-

21

Publieke verantwoording over
toezichtwerkzaamheden

+

+

+

+

-

-

-

-

Interne
strategie

22

Procesbenadering van strategische sturing

+

+

+

+

+

+

-

+

24

Gebruik van afwegingskader voor
tegenstrijdige belangen

+

+

+/-

+

+/-

+/-

-

-

Klantgericht /
vraaggestuurd

25

Vraag is richtinggevend voor dienstenaanbod

+

+

+

+

+/-

+

-

-

26

Aandacht voor de kwaliteit van de
dienstverlening en klantgerichte werkwijze

+

+

+

+

+

+

-

+

Organisatiestructuur

28

Visie op optimale schaalgrootte

+

+

+

+

+

+

-

+

29

Functioneel gescheiden afdelingen

+

+

+

+

+

+

-

-

30

Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers

-

+

-

-

-

-

-

-

Ondernemersgedrag

31

Maatschappelijke missie én bedrijfsmatige
onderbouwing

+

+

-

+

+

-

-

-

Medewerkers

34

Medewerkers als professionals in het veld

+

+

+

+

-

-

-

-

35

Maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd

+

+

+

+

-

-

-

-

36

Afweging tussen financieel rendement en
bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken

+

+

-

+

+

-

-

-

37

Administratieve scheiding van geldstromen

+

+

+

+

+

+

-

-

38

Sturing op efficiëntie

+

+

-

+

-

+

-

-

Aantal kenmerken waargenomen

29

33

25

28

12

14

0

8

Bestuur

Toezicht

Bedrijfsvoering

Tabel 10: conclusies casestudie
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5.5 Verdiepende analyse
Ik ga nu dieper in op de overeenkomsten en verschillen in zowel organisatievorm
van de vier corporaties als de ontwikkeling van die vorm. Eerst beschrijf ik de overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling die de vier corporaties doormaakten
in de periode van tien jaar. Vervolgens behandel ik de verschillen die er tussen de vier
corporaties waren in 2010. Voor een schematisch overzicht van de overeenkomsten
en verschillen verwijs ik naar tabel 10 op pagina 182.
Overeenkomsten en verschillen in ontwikkeling

Bij zes operationele kenmerken is er sprake van een identieke ontwikkeling die de
vier corporaties doormaakten. In de tabel ziet dat er als volgt uit:

Toezicht

18

Reikwijdte van toezicht expliciet gemaakt

+

+

+

+

-

-

-

-

19

Toetsing aan interne en publieke
(beleids)kaders

+

+

+

+

-

-

-

-

Tabel 11: identieke ontwikkeling corporaties

De reikwijdte van het toezicht werd door geen van de vier corporaties in 2000 expliciet gemaakt, zie de vier meest rechtse kolommen in tabel 11. In 2010 gebeurt dat
wel door alle vier de corporaties. Deze identieke ontwikkeling komt voor bij de
volgende zes operationele kenmerken (zie tabel 10):
-

GLA

KLA

GVA

KVA

GLA

Operationeel kenmerk bij corporaties

2000

KLA

nr

GVA

Organisatie eigenschap

KVA

2010

De bedachte vormen hebben een gestructureerde en bewuste benadering (nr.
10)
De reikwijdte van toezicht is expliciet gemaakt (nr. 18)
Toetsing aan interne en publieke (beleids)kaders (nr. 19)
Publieke verantwoording afleggen over toezichtwerkzaamheden (nr. 21)
Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)
Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd (nr. 35)

Opmerkelijk is dat voor de organisatie-eigenschap ‘toezicht’ bijna alle operationele
kenmerken in deze lijst staan (behalve kenmerk nr. 20 ‘expertise van de RvC past
bij belangrijkste opgaven van de organisatie’). Bij de organisatie-eigenschap ‘medewerkers’ staan alle twee de operationele kenmerken in deze lijst. Hoewel in 2000 de
vroege adepten al de idee van een maatschappelijke onderneming volgden, hebben
zij op deze onderdelen hun maatschappelijk ondernemerschap nog geïntensiveerd.
Wellicht is op die gebieden het denken over maatschappelijke ondernemingen in
die tien jaar veranderd. Ook bestaat de mogelijkheid dat deze ontwikkelingen door
invloeden vanuit de sector of werkomgeving tot stand kwamen. Ik kom hierop terug
bij de reflectie in paragraaf 5.6.
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De verschillen in ontwikkeling die de corporaties doormaakten specificeer ik ook
aan de hand van de ervaring met een maatschappelijke onderneming en de omvang
van de corporatie. Zo zijn er twee verschillen in de ontwikkeling die grote en kleine
corporaties doormaakten in de periode 2000 – 2010. Deze verschillen geef ik weer
in tabel 12:
GLA

KVA

GVA

KLA

GLA

Missie en
doelen

KLA

nr

GVA

Organisatie eigenschap

2000

KVA

2010

+/-

+

+/-

+/-

-

+/-

+/-

+/-

Bepaling van koers en missie in
zelfstandigheid en vrijheid

+

+

+

+

+/-

+

-

+

Gebaseerd op normatieve/ideologische
beweegredenen

+

+

+

+

-

+

-

+

Operationeel kenmerk bij corporaties
1

Onderscheid tussen kernopdracht en
nevenactiviteiten

2
3

Tabel 12: verschillen in ontwikkeling naar omvang

De twee kleine corporaties hadden in 2000 hun missie nog niet gebaseerd op normatieve / ideologische beweegredenen (nr. 3) en hebben dat wel in 2010 gedaan, terwijl
de grote corporaties deze missie ook in 2000 al hadden geformuleerd op deze wijze.
Hetzelfde patroon komt voor bij het operationeel kenmerk ‘directeur-bestuurder
gaat agenderend te werk’ (nr. 17). Hier worden verschillen mogelijk verklaard door
de omvang van de corporatie.
De verschillen tussen de ontwikkeling die vroege en late adepten doormaakten geef
ik weer in tabel 13:

KLA

GLA

KVA

GVA

KLA

GLA

Organisatiestructuur

Operationeel kenmerk bij corporaties

GVA

Organisatie eigenschap

2000

KVA

2010

28

Visie op optimale schaalgrootte

+

+

+

+

+

+

-

+

29

Functioneel gescheiden afdelingen

+

+

+

+

+

+

-

-

nr

Tabel 13: verschillen in ontwikkeling naar vroege en late adepten

Er zijn vier operationele kenmerken die wel bij de vroege adepten in 2000 al werden
waargenomen en niet bij de late adepten in 2000, terwijl alle vier de corporaties in
2010 over de betreffende operationele kenmerken beschikken. Het zijn de volgende
operationele kenmerken:
-

Financieel autonoom: inkomsten komen voort uit geleverde diensten (nr. 7)
Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (nr. 25)
Functioneel gescheiden afdelingen (nr. 29) en
Administratieve scheiding van geldstromen (nr. 37).

Organisatievorm van vier corporaties in kaart gebracht

Uit dit lijstje blijkt dat voor de late adepten een ontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming op diverse gebieden heeft plaatsgevonden. Het aantal waargenomen operationele kenmerken vormt daarvoor het bewijs. De meest ‘zuivere’
ontwikkeling in de richting van een maatschappelijke onderneming is af te leiden
uit de operationele kenmerken die bij de vroege adepten in 2000 al werden waargenomen en bij de late adepten pas in 2010. Op alle andere operationele kenmerken
hebben immers ook de vroege adepten ontwikkeling doorgemaakt. Dit brengt mij
tot de veronderstelling dat corporaties die zich in 2000 nog geen maatschappelijke
onderneming noemden (en zichzelf dus nog niet zo zagen) om een maatschappelijke
onderneming te worden (wat ze namelijk in 2010 zeggen te zijn) een organisatieontwikkeling door hebben gemaakt in het scheiden van afdelingen (nr. 29) en geldstromen (nr. 37), meer aandacht geven aan de maatschappelijke vraag en de vertaling
daarvan in diensten (nr. 25) en financiële autonomie (nr. 7). Dit zijn kenmerken die
tot de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming behoren waarover
de corporaties nog niet beschikten toen ze zich geen maatschappelijke onderneming
noemden en wel beschikken als ze zich een maatschappelijke onderneming noemen.
Samengevat stel ik vast dat er overeenkomsten zijn in de ontwikkeling die de vier
corporaties hebben doorgemaakt. Daarnaast is op zes operationele kenmerken ofwel
het denken over maatschappelijke ondernemingen veranderd, ofwel zijn de overeenkomsten in ontwikkeling ingegeven door invloeden vanuit de sector of werkomgeving. Bij de organisatie-eigenschap toezicht is de overeenkomst te vinden in de
‘governance-beweging’ die na de verzelfstandiging van de corporaties een rol speelde
(zie ook paragraaf 2.2). Ik stel ook vast dat er verschillen zijn in de doorgemaakte
ontwikkeling. Zo wijkt het ontwikkelpad van grote corporaties op twee operationele kenmerken structureel af van kleine corporaties. Het ontwikkelpad van vroege
adepten wijkt op vier operationele kenmerken structureel af van late adepten. Deze
vier operationele kenmerken vormen de kern van de ontwikkeling in de richting van
een maatschappelijke onderneming, voor die corporaties die zich nog niet als maatschappelijke onderneming zagen. Ik noem deze afwijkingen in ontwikkelpaden in
dit boek ‘padvariatie’. Er is sprake van ‘patroonmatige padvariatie’ als er verschillen
zijn in ontwikkeling tussen grote en kleine corporaties en tussen vroege en late
adepten. De factor (het patroon) die de variatie in het pad verklaart is dan immers de
omvang van de corporatie of de ervaring met een maatschappelijke onderneming.
Op de 21 andere operationele kenmerken zijn er per corporatie verschillende
ontwikkelingen te zien. Van deze ontwikkelingen verwacht ik dat ze variëren met
lokale omstandigheden waarin de corporatie zich bevindt, van de geschiedenis van
de corporatie (cf. Helderman, 2007b) en van de stand van de organisatie(ontwikkeling) in die corporatie zelf. In de theorie wordt dat ‘contextuele variatie’ genoemd
(Dijksterhuis et al., 1999:571): “we introduce the concept of contextual variation to refer
to the translation of management logics into firm-specific shared managerial schemas due to
industry and national variables at the macrolevel, and firm-idiosyncratic variables at the microlevel”. Dan worden er organisatiespecifieke opvattingen ontwikkeld als gevolg van
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ontwikkelingen in de sector, het land of in de organisatie zelf. Ik volg de theorie en
noem het hier ‘contextuele padvariatie’. Contextuele padvariatie komt voor bij 21
operationele kenmerken.
Overeenkomsten en verschillen in 2010

In 2010 noemt elk van de vier onderzochte corporaties zich een maatschappelijke
onderneming. In 2010 werden bij de vier corporaties maximaal 33 en minimaal 25
operationele kenmerken waargenomen. Een corporatie kan dus op verschillende
manieren een maatschappelijke onderneming ‘zijn’. In deze paragraaf behandel ik
deze overeenkomsten en verschillen. Tabel 10 in de vorige paragraaf is daar het
uitgangspunt voor.
De interne organisatie van de vier onderzochte corporaties komt in 2010 overeen
op 22 van de 33 operationele kenmerken. Kort geformuleerd lijkt twee derde van
de interne organisatie van corporaties in grote mate op elkaar. Op de overige elf
operationele kenmerken laten corporaties verschillen zien. Ik noem deze verschillen
‘vormvariatie’ omdat ze bij de vier corporaties de variatie in de organisatievorm
van een maatschappelijke onderneming bij corporaties laten zien. Er zijn twee
typen vormvariatie. ‘Patroonmatige vormvariatie’ is variatie in de organisatievorm
tussen grote en kleine corporaties of vroege en late adepten. ‘Contextuele vormvariatie’ is de variatie waarvoor andere redenen zijn dan omvang of ervaring met
een maatschappelijke onderneming. Het is de variatie die door Dijksterhuis et al.
(1999) ‘contextuele variatie’ wordt genoemd. In feite is er ook nog een derde type
variatie wanneer corporaties op verschillende manieren toch aan dezelfde indicatoren voldoen: wanneer er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Deze variatie is niet
zichtbaar in tabel 10. Op dit type variatie kom ik terug in de reflectie in paragraaf 5.6.
Patroonmatige vormvariatie komt in 2010 voor bij twee operationele kenmerken.
Bij de bestemmingsplicht van het vermogen (nr. 6) geven alleen grote corporaties
inzicht in de investeringscapaciteit. Bij kleine corporaties wordt dit operationeel
kenmerk gedeeltelijk waargenomen. Bij de verantwoording aan belanghouders (nr.
13) stellen alleen de vroege adepten externen in staat om de realisatie van de missie
te kunnen evalueren.
Contextuele vormvariatie komt in 2010 voor bij negen operationele kenmerken. Het
is interessant om ook deze vormverschillen te bekijken. Bij elk van deze operationele kenmerken is er een andere omstandigheid waardoor één of meerdere (telkens
wisselende) corporaties afwijken van de andere corporaties. De details over de afwijkingen kunnen bij de beschrijving van het betreffend operationeel kenmerk en in
de case-beschrijvingen worden opgezocht, ik noem ze hier kort. De contextuele
vormvariatie komt voor bij de volgende operationele kenmerken:
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-

-

-

-

-

-

-

-

‘Onderscheid tussen kernopdracht en nevenactiviteiten’ (nr. 1). De contextuele
vormvariatie treedt op bij de indicator waarbij nevenactiviteiten worden beargumenteerd vanuit de rolopvatting, bedrijfsmatig worden onderbouwd en worden
gelegitimeerd met een contract. De legitimatie in de vorm van een contract voor
deze activiteiten ontbreekt. Deze vormvariatie is contextueel omdat dergelijke
contracten met lokale samenwerkingspartners worden gesloten.
‘Bedachte vormen hebben een gestructureerde en bewuste benadering’ (nr. 10).
De contextuele vormvariatie komt door de mate waarin expliciet belanghouders worden gekozen en aangewezen. Deze vormvariatie is contextueel bepaald
omdat het hier om lokale belanghouders gaat waarvan de corporaties impliciet
zijn in het kiezen en aanwijzen.
‘Verantwoording over werkwijze’ (nr. 11). Contextuele vormvariatie werd hier
waargenomen bij de indicator die over de verantwoording over het betrekken
van belanghouders bij beleidskeuzes gaat. In de visitaties wordt over deze indicator een uitspraak gedaan. Er is één corporatie die echter niet is gevisiteerd. De
corporatie heeft ook geen alternatief ontwikkeld om zich te verantwoorden naar
belanghouders over beleidskeuzes.
‘Verantwoording over prestaties’ (nr. 12). Hier komt de contextuele vormvariatie door de indicator over het inzicht dat wordt gegeven in het jaarverslag
in hoe werkzaamheden zich verhouden tot doelen en prestatieafspraken. Bij
één corporatie worden deze zaken niet aan elkaar gekoppeld, waardoor er voor
de lezer geen inzicht ontstaat. De corporatie heeft ook geen andere methoden
ontwikkeld om inzicht in de relatie tussen prestaties en doelen te geven.
‘Gebruik van een afwegingskader voor tegenstrijdige belangen’ (nr. 24). Er is één
corporatie die weinig traditie en transparantie heeft in het afwegen van tegenstrijdige belangen. Het blijkt dat de financiële positie ruim voldoende is voor
de opgaven van de corporatie: er was geen noodzaak tot scherpe afwegingen.
Bovendien bleef deze corporatie vooral binnen de traditionele taken.
‘Formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers’
(nr. 30). Er is sprake van contextuele variatie omdat slechts bij één corporatie de
indicator werd waargenomen. De overige drie corporaties geven noch de huurdervertegenwoordigers noch maatschappelijke vertegenwoordigers een plaats in
het organigram.
‘Maatschappelijke missie én bedrijfsmatige onderbouwing’ (nr. 31). Bij één
van de corporaties voert in 2010 nog steeds de bedrijfsmatige overweging de
boventoon: goed rentmeesterschap. Er werd bij beslissingen en activiteiten
lang niet gekeken naar maatschappelijke afwegingen. Daarin zit de contextuele
vormvariatie.
‘Afweging tussen financieel rendement en bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken’ (nr. 36). Hiervoor geldt dezelfde redenatie als bij het vorige aandachtsstreepje, tot 2010 werden daar vooral financiële afwegingen gemaakt.
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-

‘Sturing op efficiëntie’ (nr. 38). De contextuele vormvariatie is hier dat één corporatie in 2010 nog geen methoden gebruikt om efficiëntie in kaart te brengen en
te verbeteren. Dit is dezelfde corporatie als bij de vorige twee aandachtstreepjes:
de financiële situatie was goed, de taken en opgaven waren relatief beperkt, de
noodzaak tot efficiëntie ontbrak.

Voor 22 van de 33 operationele kenmerken laten de onderzochte corporaties in 2010
overeenkomsten zien. Twee derde van de operationele kenmerken die horen bij de
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties werden in
2010 waargenomen bij corporaties die zich op dat moment als maatschappelijke
onderneming zagen en zich zo noemden. En als ik alleen naar de twee vroege adepten
kijk (de corporaties met de meeste ervaring met een maatschappelijke onderneming)
komen in 2010 zelfs 29 van de 33 operationele kenmerken overeen. Ik stel vast dat
op deze 22 operationele kenmerken de ontwikkeling van de onderzochte corporaties
convergeert in een gemeenschappelijk beeld van een maatschappelijke onderneming
in 2010: in een gedeelde organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties. Het zijn waarschijnlijk deze kenmerken waarop de SEV (in: Van Bortel
et al., 2008) doelt als wordt gesteld dat corporaties in bepaalde (formele) opzichten
veel op elkaar lijken. De overige elf kenmerken markeren dan waarschijnlijk de
verschillen tussen corporaties.
5.6 Conclusie en reflectie
Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksvraag welke van de operationele kenmerken
bij corporaties in de praktijk voorkomen. In welke mate komt het model van de
ontwikkelde organisatievorm voor bij de vier onderzochte corporaties?
Organisatieontwikkeling en organisatievorm bij de vier onderzochte
corporaties

Na analyse en onderlinge vergelijking van de ‘foto’s van de interne organisatie’ kon
ik vaststellen welke operationele kenmerken ik op welk moment in de tijd bij welke
corporatie had waargenomen. Ik vond empirische bevestiging voor 33 van de 38
operationele kenmerken. De overige vijf kenmerken kwamen te vervallen en bij
nog eens acht operationele kenmerken heb ik kleine wijzigingen in de indicatoren
doorgevoerd om ze beter aan te laten sluiten op de realiteit bij de corporaties. Van
de overgebleven 33 operationele kenmerken stelde ik vast of ze een verandering in
de tijd lieten zien (organisatieontwikkeling) en of ze verschillen voor de vier corporaties in 2010; het moment waarop alle vier de corporaties zich een maatschappelijke
onderneming noemen. Ik introduceerde de begrippen padvariatie en vormvariatie.
Respectievelijk duiden deze begrippen op verschillen tussen de vier corporaties in
organisatieontwikkeling (2000 vs. 2010) en op verschillen in organisatievorm (in
2010). Deze variatie noemde ik patroonmatig als er verschillen zijn in de dimensies
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omvang en ervaring met een maatschappelijke onderneming. De variatie is contextueel bepaald als er geen patroon in de verschillen werd waargenomen. Ook kan er
sprake zijn van geen variatie als ofwel de organisatieontwikkeling van de vier corporaties identiek is, ofwel geen verschil in organisatievorm in 2010 werd waargenomen.
Op de volgende pagina heb ik de inzichten over padvariatie en vormvariatie toegevoegd in de tabel die ik in de vorige twee hoofdstukken reeds gebruikte. Uit tabel 14
is af te leiden waar er sprake is van welk type verschillen tussen de corporaties. Er is
relatief weinig sprake van patroonmatige variatie. Patroonmatige padvariatie (organisatieontwikkeling) beslaat zes van de 33 operationele kenmerken (18 procent).
Patroonmatige vormvariatie (verschillen in organisatievorm in 2010) beslaat zes
procent van de operationele kenmerken. Padvariatie (organisatieontwikkeling) wordt
vooral contextueel bepaald door de specifieke omstandigheden van de corporatie.
De organisatieontwikkeling is op 21 van de 33 operationele kenmerken (64 procent)
contextueel bepaald. Er is daarnaast sprake van een grote convergentie in organisatievorm anno 2010: 22 van de 33 operationele kenmerken komen bij alle vier de
corporaties overeen. De vormdruk is groot. Er is relatief beperkte vormvariatie,
slechts bij elf operationele kenmerken. De variatie die er is, is vooral contextueel
bepaald: negen van de 33 operationele kenmerken (27 procent) van de organisatievorm in 2010 worden bepaald door de specifieke omstandigheden van de corporatie.
Bij de vier onderzochte corporaties blijkt er een gedeelde organisatievorm van
een maatschappelijke onderneming te bestaan. Twee derde van de operationele
kenmerken komen overeen in 2010 bij alle vier de corporaties. Bij de vroege adepten
komt zelfs 88 procent van de operationele kenmerken overeen. Als ik kijk naar de
organisatievorm van de vier corporaties in 2010 dan is er sprake van een grote mate
van convergentie in waargenomen operationele kenmerken. Vooral de late adepten
hebben een inhaalslag gemaakt. Maar er is ook sprake van variatie. Zowel in de waargenomen organisatievorm in 2010 als in de doorgemaakte organisatieontwikkeling
zijn er verschillen. Corporatieomvang en ervaring met een maatschappelijke onderneming ‘verklaren’ blijkbaar gedeeltelijk de verschillen in het aantal waargenomen
operationele kenmerken (patroonmatige variatie). Meestal is er echter sprake van
contextueel bepaalde verschillen, omdat de lokale en historische situatie van de ene
corporatie verschilt van de andere.
Ik kan hiermee antwoord geven op de onderzoeksvraag: welke van deze operationele kenmerken tref ik daadwerkelijk aan bij corporaties? De waargenomen organisatievormen komen in grote mate overeen met de vooraf ontwikkelde vorm: voor
33 van de 38 operationele kenmerken vond ik empirische bevestiging. Van de 33
bevestigde operationele kenmerken komt tweederde in alle vier de organisaties voor.
De inzichten die ik aan het debat ontleende over de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties komen dus in grote mate terug in de praktijk bij de vier onderzochte corporaties.
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Doelen

Organisatiegrenzen

Activiteitenpatroon /
cultuur

Geen variatie
Geen variatie
Geen variatie

Contextueel
Contextueel
Patroonmatig

15. Stichting met RvC en contracten voor
vertegenwoordiging van huurders
16. Bepaling vrijheden directeur-bestuurder door
prestatie- en samenwerkingscontracten
17. Directeur-bestuurder gaat agenderend te werk
18. Reikwijdte van toezicht geëxpliciteerd
19. Toetsing aan interne en publieke (beleids)kaders
20. Expertise van RvC past bij belangrijkste opgaven
van de organisatie
21. Publieke verantwoording over
toezichtwerkzaamheden

Bestuur op basis van een tweelagenstructuur
(stichtingsvorm met RvC) waarbij de
werkorganisatie wordt geleid door een
professionele directeur-bestuurder

Toezicht van de RvC op de organisatie, gericht op
onder andere de missie en op maatschappelijke
oriëntatie van de organisatie

Geen variatie
Geen variatie
Geen variatie
Geen variatie

Geen variatie
Geen variatie
Contextueel
Geen variatie

Contextueel
Contextueel
Patroonmatig
Geen variatie

Contextueel
Contextueel
Contextueel
Contextueel

Verantwoording over werkwijze
Verantwoording over geleverde prestaties
Verantwoording aan belanghouders
Organiseren van externe oordeelsvorming

Contextueel

Geen variatie

11.
12.
13.
14.

Geen variatie

Contextueel

Verantwoording die zowel intern als extern is
gericht, die gaat over het maatschappelijk belang,
de bijdrage daaraan, de kwaliteit van diensten en
om feedback over de organisatie te verkrijgen

Geen variatie

Geen variatie

Patroonmatig
Contextueel

Patroonmatig

Geen variatie

Contextueel
Contextueel

-

Geen variatie

Geen variatie

Contextueel

-

Patroonmatig

Contextueel

Contextueel

Vormvariatie
(verschillen in
vorm in 2010)

Vorm bedacht om invloed te geven aan de
maatschappij
9. Vorm bedacht waarin de maatschappij een stem
wordt gegeven
10. De bedachte vormen hebben een gestructureerde
en bewuste benadering

Bestemmingsplicht van vermogen (voor het
realiseren van effecten in woondomein)
Financieel autonoom (inkomsten komen voort uit
geleverde diensten/effecten)

Onderscheid tussen kernopdracht en
nevenactiviteiten
Bepaling van koers en missie in zelfstandigheid en
vrijheid
Gebaseerd op normatieve/ideologische
beweegredenen
Oriëntatie is zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk
Richt zich op specifieke vraag

Padvariatie
(organisatieontwikkeling)

8.

7.

6.

4.
5.

3.

2.

1.

Operationeel kenmerk bij een corporatie

Maatschappelijke inbedding met een responsieve
houding naar de omgeving waarbij gewerkt wordt
aan vernieuwende omgangsvormen met die
omgeving, aan draagvlak en dialoog om feedback
over de prestaties van de organisatie op te halen

Bekostiging op basis van effecten van de
inspanningen van de organisatie en dat leidt tot
omgang met financiële onzekerheden (risico’s)

Missie en doelen die uitgaan van de morele waarde
van de organisatie, waarbij belanghouders worden
geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk
haar agenda bepaalt

Organisatie - eigenschap van een
maatschappelijke onderneming
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Tabel 14: conclusies casestudie, pad- en vormvariatie
34. Medewerkers als professionals in het veld
35. Maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd
36. Afweging tussen financieel rendement en bijdrage
aan maatschappelijke vraagstukken
37. Administratieve scheiding (sociale en commerciële
geldstromen)
38. Sturing op efficiëntie

Bedrijfsvoering is de eigen verantwoordelijkheid
van de organisatie, er is aandacht voor
doelmatigheid en borging van de kwaliteit van de
dienstverlening

33. Creëren van ruimte om maatschappelijke
onderneming te zijn

-

-

Contextueel
Geen variatie
Contextueel

Contextueel
Patroonmatig
Contextueel

Geen variatie
Geen variatie

-

-

Geen variatie
Geen variatie

Contextueel

Contextueel

Geen variatie
Geen variatie
Contextueel
Contextueel
Patroonmatig
Contextueel

28. Visie op optimale schaalgrootte
29. Functioneel gescheiden afdelingen
30. Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers
31. Maatschappelijke missie én bedrijfsmatige
onderbouwing
32. Passende schaal: wijk en buurt

-

27. Gedecentraliseerde organisatiestructuur

Medewerkers die gedreven worden door de
maatschappelijke missie, klantgerichtheid en zelf
ook een beeld hebben van de eigen organisatie
(positionering).

Ondernemersgedrag dat is gericht op de
gemeenschap, waarbij ondernemende activiteiten
binnen de bestaande kaders worden ontwikkeld,
bijvoorbeeld om de samenwerking of
dienstverlening te optimaliseren

Geen variatie

Contextueel

Organisatiestructuur die plat is met zelfstandige
onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact
hebben en zelfsturing expliciet wordt bevorderd

Geen variatie

Patroonmatig

Contextueel

Contextueel

24. Gebruik van afwegingskader voor tegenstrijdige
belangen
25. Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod
26. Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en
voor een klantgerichte werkwijze

Geen variatie
-

Contextueel
-

22. Procesbenadering van strategische sturing
23. Vastgoed ingezet als strategisch bedrijfsmiddel

Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie,
waarbij inspraak van klanten is georganiseerd,
sprake is van innovatie en sturing op kwaliteit van
de dienstverlening

Interne strategie met een goed functionerende
strategische planning & controlcyclus waarin de
strategie actueel wordt gehouden en het
afwegingskader inzichtelijk wordt gemaakt
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Maar zijn het maatschappelijke ondernemingen? Ik beantwoord deze vraag op
vier manieren. Ten eerste: zijn de onderzochte corporaties in hun eigen ogen een
maatschappelijke onderneming? Ja, alle vier de corporaties noemen zich in 2010
een maatschappelijke onderneming. Twee van hen deden dat ook al in 2000. Dat
was dan ook één van de selectiecriteria voor de cases. Ten tweede: zijn de onderzochte corporaties een maatschappelijke onderneming qua organisatievorm? Ja,
tweederde van de empirisch bevestigde operationele kenmerken van een maatschappelijke onderneming bij corporaties trof ik aan bij de case-organisaties. Volgens het
ecologisch perspectief uit het theoretisch kader (paragraaf 2.1) bevordert zowel de
dichtheid als gedeelde opvattingen over de interne organisatie de legitimiteit van
een organisatievorm (McKendrik & Carroll, 2001). In dit geval is de dichtheid relatief hoog; bij alle (vier) onderzochte corporaties werd een in grote mate vergelijkbare organisatievorm waargenomen. En is er ook sprake van gedeelde opvattingen
over de interne organisatie, vanwege het aantreffen van tweederde van de empirisch
bevestigde operationele kenmerken. Weliswaar is er daarbovenop nog sprake van
vormvariatie. Ten derde: zijn de onderzochte corporaties maatschappelijk en zijn
ze een onderneming? Volgens de geïnterviewden zijn deze corporaties inderdaad
maatschappelijk omdat ze anticiperen op veranderingen en veranderende vragen uit
de maatschappij. Daarnaast zien deze corporaties zich als maatschappelijk omdat ze
publieke diensten verlenen zonder onderdeel van de rijksoverheid te zijn. Ze zijn dus
maatschappelijk in een aantal betekenissen van het woord. Zijn het ondernemingen?
Niet in de beperkte (klassieke) zin van het woord. Een van de wezenskenmerken
van een onderneming is immers dat deze risicodragend is en dus failliet kan gaan.
Maar dat kan bij de meeste maatschappelijke ondernemingen niet (Cloudt, 2010).
Corporaties zijn wel ondernemend in de manier waarop zij werken, zie bijvoorbeeld
bij de organisatie-eigenschap ondernemersgedrag. Ten vierde: is de maatschappelijke
onderneming een eigen organisatievorm? Bestaat dit samenspel van twaalf organisatie-eigenschappen en 33 operationele kenmerken alleen bij maatschappelijke
ondernemingen? Deze vraag hoort niet tot de focus van dit onderzoek. Ik kom in de
discussie in paragraaf 7.2 daarom op deze vraag terug.
Reflectie

Een aantal onderwerpen in dit hoofdstuk vraagt om reflectie of om vervolgonderzoek. Ik behandel in deze paragraaf twee thema’s: de beperkingen van de gebruikte
onderzoeksmethode en reflecties vanuit de praktijk van de onderzochte corporaties.
De eerste beperking in de onderzoeksmethode is dat de geïnterviewden naar feitelijke informatie uit het verleden werden gevraagd. Vooral bij vragen over het jaar
2000 gaven sommige respondenten aan diep na te moeten denken. In dit onderzoek treden daarbij de volgende risico´s op (Ritchie & Lewis, 2003): problemen met
herinneren, vervorming en rationalisatie achteraf. Hierdoor kan de kwaliteit van de
verzamelde gegevens verminderen. Cardinal, Glick & Miller (1997) constateren in
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hun onderzoek dat met terugwerkende kracht rapporteren (retrospectiviteit) over
een situatie in organisatieonderzoek een bruikbaar alternatief is als de methode
waarmee wordt gewerkt betrouwbaar en deugdelijk is. Om de effecten van vertekende ‘herinneringen’ te verminderen, heb ik ook gebruik gemaakt van feitelijke
informatie uit documenten (triangulatie) zoals het jaarverslag en ondernemingsplan
uit 2000. Daarnaast is alle informatie die ik heb gebruikt nog eens geverifieerd door
de rapportage aan de corporatie aan te bieden en fouten erin te corrigeren. Ik ben
van mening dat ik hiermee de betrouwbaarheid en deugdelijkheid heb vergroot en
het genoemde kwaliteitsverlies daarmee heb beperkt. Het kan echter nog steeds zijn
dat zaken uit 2000 vertekend zijn weergegeven waardoor foutieve conclusies zouden
kunnen zijn ontstaan over aanwezigheid van indicatoren en operationele kenmerken.
Een tweede beperking in de onderzoeksmethode is dat in een dergelijk kwalitatief onderzoek zeer beperkt uitspraken kunnen worden gedaan over de richting van
de causaliteit. Ik kon daardoor niet vaststellen of de aanwezigheid van operationele kenmerken corporaties ertoe aanzet zich een maatschappelijke onderneming
te noemen. Of andersom: dat corporaties zich een maatschappelijke onderneming
zijn gaan noemen en vervolgens een aantal zaken in hun organisatie veranderen. Het
lijkt erop dat 1) de lading van het concept maatschappelijke onderneming in de tijd
is veranderd (zie bijvoorbeeld de ontwikkeling die alle corporaties doormaakten op
de operationele kenmerken nrs. 18, 19, 21, 34 en 35) en 2) dat het adopteren van
het concept van een maatschappelijke onderneming ook betekent dat geanticipeerd
wordt op veranderingen in de maatschappij. Enkele caseorganisaties herkennen deze
beweging: “als de kaders of de maatschappij verandert, verander je als maatschappelijke onderneming mee. Dat is ook juist het maatschappelijke erin, je voldoet aan
de maatschappelijke vraag” (Bronnen: interview managementteam en beleidsmedewerkers KVA en KLA). Op acht operationele kenmerken laten de corporaties
namelijk in de tijd een identiek patroon zien. Dat zouden dus voorbeelden van
maatschappelijke veranderingen kunnen zijn waarop corporaties anticiperen. Het
zijn de operationele indicatoren: nrs. 10, 12, 16, 18, 19, 21, 34 en 35. Opmerkelijk is
hier en dat meldde ik reeds eerder dat van de organisatie-eigenschap ‘toezicht’ bijna
alle operationele kenmerken in deze lijst(en) staan en van ‘medewerkers’ zelfs alle
operationele kenmerken. Verder lijkt het erop dat de organisatieontwikkeling die de
vier woningcorporaties doormaakten, eerder voort zijn gekomen uit onderstromen
die zich manifesteerden (cultuurverandering), uit kansen die zich voordeden (leiderschapswisseling) of door externe ontwikkelingen (dreigende leegstand). De organisatieveranderingen hebben daarmee vooral als doel om een probleem op te lossen
en worden in een later stadium pas in verband gebracht met het concept van een
maatschappelijke onderneming. Anders gezegd: ik heb in dit onderzoek geen corporatie aangetroffen die de maatschappelijke onderneming in haar organisatie planmatig of doelgericht implementeert. Ik heb wel kunnen vaststellen in welke mate
een corporatie beschikt over de operationele kenmerken die aan een maatschappelijke onderneming worden toegekend vanuit het debat.
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De derde methodische beperking heeft te maken met retoriek. Bij het opstellen van
de caserapportages en het verifiëren daarvan door de corporaties bleek dat de informatie uit ondernemingsplannen en jaarverslagen in een klein aantal gevallen een
rooskleuriger beeld gaf dan het beeld zoals bleek uit interviews of uit andere documenten. Bij een aantal operationele kenmerken en voor een aantal van de organisaties is dit het geval. Bijvoorbeeld bij het kenmerk: ‘de corporatie heeft een passende
schaal’ (nr. 32) of ‘creëert ruimte om maatschappelijke onderneming te zijn’ (nr. 33).
Hier zijn jaarverslagen soms optimistischer dan de informatie die in interviews werd
verkregen. De uit de casestudie gereconstrueerde ‘foto van de interne organisatie’
kan daardoor rooskleuriger zijn dan de werkelijkheid doet vermoeden. Door zoveel
mogelijk met twee databronnen per indicator (zie overzicht in bijlage 1) te werken
en dus de benodigde informatie niet alleen uit deze documenten maar ook uit
gesprekken te halen, heb ik geprobeerd een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen.
Het is echter mogelijk dat er foutieve conclusies zijn ontstaan over aanwezigheid van
indicatoren en operationele kenmerken.
De vierde beperking is dat ik bij de selectie van de caseorganisaties alle corporaties
heb beschouwd als behorend tot één institutioneel veld, namelijk Nederland. Ik ging
voorbij aan mogelijke regionale verschillen die bijvoorbeeld door de verzuiling zijn
ontstaan. Drie van de vier caseorganisaties komen uit de provincie Noord-Brabant,
één corporatie komt uit de provincie West-Friesland. Er bestaat de mogelijkheid
dat gesignaleerde verschillen tussen corporaties indirect door deze historie worden
verklaard en tot uiting komen in verschillen in de interne organisatie. Bij de selectiecriteria voor de cases richtte ik me vooral op de criteria die voor dit onderzoek van
groot belang waren en niet op historisch regionaal bepaalde mogelijke verschillen.
Voor het eerst in dit boek werden inzichten uit de praktijk van corporaties gebruikt.
Praktijk en (beleids)theorie sluiten niet altijd op elkaar aan, zo blijkt. Ik heb vijf
operationele kenmerken op basis van (beleids)theorie geformuleerd die niet in
de praktijk bij corporaties werden waargenomen. De toegevoegde waarde van dit
onderzoek ligt in de empirische bevestiging van het ontwikkelde model van de organisatievorm. Door de intensieve interactie met de corporaties – in de casestudie en
de bijeenkomst waarin ik de resultaten presenteerde – leverde dit onderzoek ook
aanvullende inzichten uit de praktijk op. Ten eerste dat corporaties op verschillende manieren kunnen omgaan met een bepaalde indicator van een operationeel
kenmerk. Een voorbeeld: de corporaties leggen op verschillende manieren verantwoording af over de geleverde prestaties (nr. 12). Deze manieren zijn bijvoorbeeld
door het behandelen van de mate waarin prestatieafspraken gerealiseerd zijn en wat
nog rest voor volgend jaar te koppelen aan de voorgenomen activiteiten. Of door de
prestaties te koppelen aan de voortgang in het realiseren van de strategische doelen
van de corporatie. Of door te onderbouwen in hoeverre de beoogde maatschappelijke effecten door het werk van de corporatie zijn gerealiseerd. Drie verschillende
manieren waarmee telkens aan de indicator wordt voldaan. De indicator is namelijk
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dat de corporatie aangeeft wat door de omgeving wordt gevraagd en is afgesproken
(bijvoorbeeld in prestatieafspraken), wat de corporatie daarvan wel en niet gerealiseerd heeft (bijvoorbeeld in de voortgang van de strategische doelen) en waarom
dat wel of niet gelukt is (door bijvoorbeeld een koppeling aan voorgenomen activiteiten). Deze verschillende manieren om aan een indicator te voldoen komen niet
tot uiting in tabel 10. Ik heb wel gesignaleerd bij welke operationele kenmerken er
sprake is van een verschil in de manier waarop aan de indicatoren wordt voldaan.
Voor dit explorerend onderzoek voert het echter te ver om in deze mate van detail
de verschillen verder te onderzoeken en verklaren. Daarom raad ik aan om voor de
volgende operationele kenmerken een verdiepend vervolgonderzoek uit te voeren:
‘verantwoording over geleverde prestaties’ (nr. 12), ‘procesbenadering van strategische sturing’ (nr. 22), ‘gebruik van een afwegingskader voor tegenstrijdige belangen’
(nr. 24), ‘vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod’ (nr. 25), ‘aandacht voor
kwaliteit van de dienstverlening en klantgerichte werkwijze’ (nr. 26), ‘visie op optimale schaalgrootte’ (nr. 28), ‘maatschappelijke missie én bedrijfsmatige onderbouwing’ (nr. 31), ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’
(nr. 35) en ‘sturing op efficiëntie’ (nr. 38).
Een tweede reflectie vanuit de praktijk van corporaties is dat het moeilijk is gebleken
om conclusies te formuleren over de onderliggende verklaringen voor verschillen
tussen corporaties of voor verschillen in doorgemaakte organisatieontwikkeling. Nu
is dit ook niet het doel van dit explorerend onderzoek. Toch valt een aantal zaken op.
Bij de verschillen tussen corporaties viel op dat de twee kleine corporaties nieuwe
directeur-bestuurders kregen en de twee grote corporaties fusie ondergingen (maar
waren daarvoor ook al groot) en de directeur-bestuurder(s) uit de rechtsvoorgangers
behielden. De twee kleine corporaties merken expliciet op dat de rol van de (nieuwe)
directeur-bestuurder in de ontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming
groot is geweest. Bij de grote corporaties zou de fusie en de verkregen schaalgrootte de corporaties in staat kunnen stellen om: in eerder stadium eigen koers en
profiel te kiezen, inzicht in de investeringscapaciteit te ontwikkelen/geven, intern de
directeur-bestuurder te laten agenderen en juist niet extern te laten agenderen (dat
gebeurt door de schaalgrootte in de wijken en buurten zelf) en de samenstelling en
expertises van de RvC te herzien. Verschillen tussen corporaties die zich al vroeg een
maatschappelijke onderneming noemden en corporaties die zich later als zodanig
kenmerkten, worden mogelijk verklaard door een verschil in groei van het woningbezit. Mogelijk stelt een grotere groei corporaties in staat om: eerder een functionele
scheiding tussen sociale en commerciële activiteiten en administratieve scheiding te
realiseren en sturing op financiële continuïteit te organiseren door aandacht voor
uitgaven zoals treasury en voor risicomanagement. Er is nog meer onderzoek nodig
naar onderliggende mechanismen en verklaringen.
Corporaties maken vaak eigen – en soms unieke – keuzes als het gaat om de organisatieontwikkeling. Hieraan werd tijdens de bijeenkomst met de caseorganisaties veel
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aandacht besteed. De corporaties hebben vooral een bewuste en gekozen organisatieontwikkeling doorgemaakt op het gebied van samenwerking met andere organisaties (komt terug in diverse operationele kenmerken) en op het gebied van de klant
centraal stellen / vraagsturing (komt terug in operationeel kenmerk nr. 25 en 26).
Daarnaast werd ook bekeken welke ontwikkeling het meest productief was voor
de corporatie. Wat heeft hen het meest vooruit geholpen? De corporaties geven de
volgende voorbeelden: nieuwe directeur-bestuurder die vertrouwen geeft aan medewerkers, nieuw HRM-beleid (duidelijkheid, externe gerichtheid), gebiedsgerichte
werkwijze (integrale verantwoordelijkheden, brede functies) en bijsturing op financiën - zonder dat daar direct aanleiding voor was (ruimte om creativiteit in mensen
te benutten). De meest productieve organisatieveranderingen bij corporaties liggen
dus op het gebied van investeren in medewerkers. Door ze vertrouwen en duidelijkheid te geven, angst weg te nemen, brede functies te creëren waarin de medewerkers
veel voor klanten kunnen betekenen en door ze een noodzaak te geven om goed/
anders over hun werk na te denken dat komt terug in operationeel kenmerk nr. 34
en 35. De conclusie van de bijeenkomst is dat de organisatieontwikkeling die de vier
corporaties doormaakten, voortkomen uit onderstromen (Van Es, 2008) die zich
manifesteren (cultuurverandering), uit kansen die zich voordoen (leiderschapswisseling) of externe ontwikkelingen (dreigende leegstand). De organisatieveranderingen
hebben daarmee vooral als doel om een probleem op te lossen en worden in een
later stadium pas in verband gebracht met het concept van een maatschappelijke
onderneming.
Deze praktische reflecties over mogelijke verklaringen voor verschillen tussen corporaties en verschillen in de organisatieontwikkeling die ze doormaakten, brengen
mij tot het advies om in een vervolgonderzoek naar deze verklaringen te zoeken.
Bijvoorbeeld door de hierboven beschreven vermoedens te toetsen. In dit onderzoek heb ik alleen naar verklaringen gezocht op de gebieden omvang en ervaring met
een maatschappelijke onderneming; de systematische pad- en vormvariatie. Maar er
zijn mogelijk nog meer verklaringen voor verschillen tussen corporaties te vinden in
leiderschap (zie ook Heemskerk, 2013), HRM-beleid, lokale marktomstandigheden,
veranderingen in wet- en regelgeving en financiële prestaties van een corporatie.
Zoals uit dit hoofdstuk blijkt kunnen corporaties op verschillende manieren aan de
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming voldoen. Een vergelijkbare
conclusie trokken Djelic & Ainamo (1999) in hun onderzoek naar de Franse mode-industrie: organisaties gingen dezelfde vorm toepassen, maar wel op een verschillende
manier. Ik ging me afvragen of deze verschillende manieren ook in verband gebracht
kunnen worden met de prestaties van corporaties. In deze casestudie zag ik namelijk
dat de onderzochte corporaties bijvoorbeeld verschillen op nieuwbouwproductie. In
het volgende hoofdstuk behandel ik de vraag: welke operationele kenmerken kan ik
in verband brengen met verschil in prestaties van corporaties?
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6 Prestaties van corporaties
vergeleken
6.1 Inleiding
Volgens de John Hopkinsstudie (die ik in paragraaf 2.2 besprak) is betere dienstverlening één van de voordelen van het uitvoeren van publieke taken door het maatschappelijk middenveld (Burger & Dekker, 2001). Organisaties die zich profileren
als maatschappelijke onderneming hebben volgens Burger & Dekker (2001) betere
kwaliteit van dienstverlening en volgens Tjeenk Willink (2013) betere efficiëntie. In
de zorgsector zijn er voorbeelden van ondernemende initiatieven die de kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg vergroten (SER 2005; Van Dalen, 2012). In het algemeen
stelt de SER: “voor de kwaliteit van publieke dienstverlening is het vooral van belang
een goede combinatie te realiseren van ten eerste publieke belangen helder te formuleren en ten tweede ruimte te geven aan ondernemerschap” (SER, 2005:58).
Als het gaat om kwaliteit van de dienstverlening, verschillen corporaties van elkaar
(KWH, 2014). Corporaties verschillen ook van elkaar op gebied van efficiëntie
(Veenstra, Koolma & Allers, 2013). Heemskerk (2013) toont aan dat financiële,
maatschappelijke en organisatieprestaties van corporaties variëren. Deze verschillen
in prestaties, de convergentie in organisatievorm en de variatie in organisatievorm
en -ontwikkeling werpen de vraag op waardoor uiteenlopende prestaties verklaard
kunnen worden. Kan de (beperkte) variatie in organisatievorm in verband worden
gebracht met verschil in prestaties? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van
de organisatievorm die kernbestanddelen zijn of perifere bestanddelen voor goede
prestaties?
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek is: welke combinaties van operationele kenmerken
leveren de beste prestaties op in termen van efficiëntie en effectiviteit? In dit hoofdstuk beschrijf
ik eerst de benadering die ik heb gevolgd om antwoord op deze vraag te geven.
Daarna formuleer ik mijn verwachtingen – op basis van literatuuronderzoek – over
effectieve en efficiënte corporaties. Vervolgens behandel ik de dataverzameling
en -analyse en geef ik inzicht in hoe de interne organisatie van bovengemiddeld
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effectieve en bovengemiddeld efficiënte corporaties eruit ziet. Tot slot volgt een
reflectie op dit onderzoek en de gebruikte methode.7
6.2 Configurationele benadering
De vraag over combinaties van operationele kenmerken in relatie tot effectiviteit en
efficiëntie beantwoord ik vanuit een configurationele benadering. In deze paragraaf
geef ik uitleg over deze benadering en hoe ik die heb toegepast.
Configuraties in organisatiewetenschappen

In 2013 verscheen een special issue on Research in the Sociology of Organizations over configurationele theorie en methoden in organisatieonderzoek (Fiss, Marx & Cambré,
2013). Het boek opent met: “The notion of configuration - that the whole is best understood
from a systemic perspective and should be viewed as a constellation of interconnected elements - is
arguably one of the central ideas of organization studies” (Fiss, Marx & Cambré, 2013:1).
In 2007 stelde Fiss het nog concreter: “organizations are best understood as clusters of
interconnected structures and practices, rather than as modular or loosely coupled entities whose
components can be understood in isolation” (Fiss, 2007:1180). Een holistisch perspectief
stelt onderzoekers beter in staat om organisaties te begrijpen dan het isoleren van
componenten, blijkt ook uit artikelen van Miller & Friessen (1984), Meyer et al.
(1993) en Doty & Glick (1994).
Er worden verschillende definities gebruikt van configuraties in organisatiewetenschappen. In essentie komen die definities op het volgende neer: een organisatieconfiguratie is een groep van ten opzichte van elkaar verschillende organisatiekenmerken
die gezamenlijk voorkomen (afgeleid van Ketchen, Thomas & Snow (1993:1278) en
Meyer, Tsui & Hinings (1993:1175)). Met name de bijdrage van Meyer et al. (1993)
werd jarenlang als zeer belangrijk beschouwd in de configurationele benadering in
organisatiewetenschappen (Fiss, Marx & Cambré, 2013). In dit hoofdstuk gebruik ik
een configurationele benadering van organisaties. Een organisatieconfiguratie zie ik
als een stabiele combinatie van verschillende kenmerken van onder andere de strategie, structuur en andere organisatie-eigenschappen.
Een configurationele benadering is niet nieuw in de organisatiewetenschappen. In
de jaren zeventig tot negentig werd de benadering toegepast door onder andere
Miles & Snow in strategietypologieën (1978) en door Mintzberg (1983) in organisatiestructuren. De benadering is verwant met Gestalt-denken waarin het totaalbeeld
wordt gezien als meer dan de som van de samenstellende delen. En is verwant met
de sociale systeemtheorie over de complexiteit van sociale interactie en zelforganisatie (Parsons, 1967). Een configurationele benadering is het vervolg op organisatie7
Een paper over dit hoofdstuk is geaccepteerd voor een presentatie op de conferentie Qualitative
Comparative Analysis – Social Science Applications and Methodological Challenges in januari 2015.
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analyse en contingentie-onderzoek. Met het verschil dat deze ervan uitgaat dat eigenschappen van omgeving, technologie en structuur onderling met elkaar verband
houden en daardoor de levensvatbaarheid van organisatievormen beïnvloeden (cf.
Meyer et al., 1993:1176). Payne (2006) stelt dan ook: “organizations should be able to
adopt various forms of strategy or structure configurations – or both – and still archieve equally
high levels of performance, despite common environmental contingencies” (p.756). Er is ook
in andere theorieën in de organisatiewetenschappen aandacht voor krachten die
leiden tot het systematisch clusteren van organisatiekenmerken. Exogene krachten
leiden er bijvoorbeeld toe dat organisaties dezelfde configuraties aannemen om de
concurrentie aan te kunnen binnen “ecologische niches” (Hannan & Freeman, 1989
geciteerd in: Meyer et al., 1993). Ook exogeen is de kracht die uitgaat van machtige
institutionele actoren waardoor er sprake is van “mimetic, coercive and normative diffusion of strategies and structures” (DiMaggio & Powell, 1983). Endogene krachten in
de richting van het vormen van configuraties van kenmerken gaan over de relatie
tussen elementen van de organisatie (Miller, 1987a geciteerd in: Meyer et al., 1993),
door sociale constructie (Berger & Luckman, 1967 geciteerd in: Meyer et al., 1993),
gedeelde interpretaties en ideologieën (Hinings & Greenwood, 1988; Meyer, 1982
geciteerd in: Meyer et al., 1993).
Sinds 2000 is er een forse toename in empirische artikelen die een configurationele
benadering gebruiken in het domein management en organisatie (Marx, Cambré
& Rihoux, 2013:24/25). Een voorname reden voor de toename is het beschikbaar
komen van een geschikte methode en software om organisatieconfiguraties te onderzoeken, namelijk Qualitative Comparative Analysis (QCA).
Een configurationele benadering brengt drie kenmerken met zich mee (Fiss, Marx
& Cambré, 2013 en Grandori & Furnari, 2013): verwevenheid (interconnectedness),
equifinaliteit en non-lineariteit. Verwevenheid duidt op de onderlinge verbanden die
er tussen elementen van een configuratie kunnen bestaan. Een configuratie gaat
uit van de gedachte van interne coherentie tussen de elementen die van invloed is
op de uitkomst of prestaties (Doty & Glick, 1994). Een belangrijk kenmerk van
(organisatie)configuraties is de onderlinge verbondenheid van de kenmerken (Fiss,
2007). In een configurationele benadering worden causale factoren niet geïsoleerd
onderzocht door te kijken naar toegevoegde netto effecten, maar geïdentificeerd
als noodzakelijk en voldoende condities die gezamenlijk tot een bepaalde uitkomst
leiden (Ragin, 1987). Deze onderlinge verbondenheid maakt het moeilijk om met
kwantitatief onderzoek de effecten van organisatieconfiguraties te onderzoeken op
bijvoorbeeld efficiëntie (door multicollinearity bij het schatten van de netto effecten
van geïsoleerde variabelen) en door het grote aantal respondenten dat nodig is om
tot statistisch significante resultaten te kunnen komen. Een meer holistische benadering is nodig om organisatieconfiguraties te kunnen onderzoeken8.
8
Een methode die daaraan voldoet is Qualitative Comparative Analysis (QCA), ontwikkeld door
Charles Ragin (zie ook paragraaf 6.4). QCA combineert set-theorie met Booleaanse algebra en kan daardoor noodzakelijke en voldoende voorwaarden onderzoeken voor een bepaalde uitkomst.
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Equifinaliteit is een kenmerk van open systemen waarbij een organisatie dezelfde
uitkomst kan bereiken door verschillende paden te volgen (Katz & Kahn, 1978; Van
de Ven & Drazin, 1985 geciteerd in: Doty & Glick, 1994). Er is dus meer dan één
manier om succesvol te zijn in een bepaalde setting (Meyer et al., 1993).
Non-lineair betekent dat de elementen die leiden tot een bepaalde uitkomst niet noodzakelijkerwijs afwezig dienen te zijn bij de tegengestelde uitkomst. De elementen die
met elkaar samenhangen in de ene configuratie kunnen niet samenhangen of zelfs
negatief samenhangen in een andere configuratie (Meyer et al., 1993).
Configurationele benadering en de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties

De gedachte dat organisaties het best begrepen kunnen worden als clusters van
elementen (een configurationele benadering) past goed bij het begrip organisatievorm dat in dit boek centraal staat. Een breed gedeelde visie over organisatievormen
is namelijk dat zij verzamelingen van kenmerken zijn: “if any approach to defining organizational forms can be regarded as the standard, it is one that regards forms as particular clusters of
features” (Pólos, Hannan & Carroll, 2002, geciteerd in: Grandori & Furnari, 2013:83).
Ik noemde dat in paragraaf 2.1: organisatievorm als categorisch concept.
De organisatievorm van een corporatie als maatschappelijke onderneming (twaalf
organisatie-eigenschappen en 33 operationele kenmerken) kan als organisatieconfiguratie worden beschouwd. De organisatievorm is multi-dimensioneel omdat
de twaalf organisatie-eigenschappen waaronder strategie en structuur er deel van
uitmaken die vervolgens zijn uitgewerkt in 33 conceptueel verschillende kenmerken
die in verschillende samenstellingen voorkomen (zie tabel 10 in paragraaf 5.4).
Daarom is een configurationele benadering van het begrip organisatievorm in dit
onderzoek passend. De sociale wetenschap is volgens Meyer et al. (1993) gebaseerd
op de assumptie dat er geordend moet worden: het ontdekken en onderzoeken van
patronen, typen en categorieën is een fundamenteel onderdeel van de sociale wetenschap. En configuraties stellen mensen in staat om te ordenen en sorteren in relatief
homogene groepen (Meyer et al., 1993).
Een nadeel van een configurationele benadering is dat deze vaak complexer is dan
traditionele op additieve variabelen gebaseerde benaderingen. Dit komt omdat configuraties uit meerdere delen bestaan (cf. Doty & Glick, 1994). Het theoretiseren over
configuraties stopt vaak bij het identificeren van een patroon in de elementen, waardoor we maar beperkt begrijpen hoe de onderlinge verbanden tussen de elementen
eruit zien (Fiss, 2011). In dit onderzoek conceptualiseer ik op drie gebieden: 1) theorie
over de operationele kenmerken in een organisatieconfiguratie: hoe beïnvloedt deze
configuratie van operationele kenmerken de prestaties? 2) Theorie over de organisatieconfiguratie als geheel: hoe hangen de operationele kenmerken binnen de configuratie met elkaar samen (beschrijving van de organisatieconfiguratie, ontwikkeling
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van een archetype) en 3) theorie over de maatschappelijke onderneming: wat leren
de organisatieconfiguraties mij over de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming? Op deze vragen kom ik terug bij de conclusie en reflectie in paragraaf
6.10.
6.3 Determinanten van organisatieprestaties
Van organisaties die zichzelf profileren als een maatschappelijke onderneming wordt
verondersteld dat deze betere publieke dienstverlening leveren. In dit onderzoek
worden de organisatieprestaties bij publieke dienstverleners in dit geval corporaties
onderzocht. Ik sluit aan op het invloedrijke framework voor creatie van publieke
waarde van Mark Moore (Moore, 1995; Bennington & Moore, 2011), op literatuur
over prestaties van publieke dienstverleners (o.a. Andrews, Boyne & Walker, 2006),
op literatuur over organisatieconfiguraties voor effectieve en efficiënte organisaties
(o.a. Ostroff & Schmitt, 1993) en op eerder onderzoek naar prestaties van corporaties (Heemskerk, 2013). Uit de lezing ‘De verwaarloosde staat’ van Tjeenk Willink
(2013) bleek nogmaals dat de verzelfstandiging van corporaties verwachtingen
wekte over verbeterde effectiviteit en over verbeterde efficiëntie. Dit sluit aan bij
Priemus (2003, zoals geciteerd in: Veenstra, Koolma & Allers, 2013:15) die stelt dat
“prestaties over het algemeen bezien worden vanuit twee dimensies: effectiviteit en
efficiëntie. Effectiviteit is “de mate waarin gestelde doelen worden behaald” terwijl
efficiëntiemeting zich bezighoudt met de vraag of er in het dienstverleningsproces
geen middelen (input) worden verspild. Een organisatie die optimaal presteert zou
het op beide vlakken goed moeten doen. Ik gebruik in dit onderzoek indicatoren
voor effectiviteit en efficiëntie van corporaties. Uit de genoemde literatuur leid ik
deze indicatoren af en daarnaast ook determinanten, op het vlak van de interne
organisatie, voor effectiviteit en voor efficiëntie. Vervolgens koppel ik deze determinanten aan de 33 operationele kenmerken van een maatschappelijke onderneming
bij corporaties.
Creëren van publieke waarde door organisatiecapaciteit

In de jaren negentig ontwikkelde Mark Moore een strategische driehoek (Moore,
1995) waarin met elkaar samenhangende processen beschreven worden die van
belang zijn voor het creëren van publieke waarde. Het gaat hierbij om 1) het managen
van de organisatie, 2) het creëren van draagvlak voor de organisatie en haar diensten
en 3) het realiseren van de publieke waarde die de organsatie nastreeft. Het model is
gebaseerd op de (normatieve) overtuiging dat managers aan deze drie zaken aandacht
moeten besteden om publieke waarde te creëren en daardoor de organisatie te laten
overleven. Publieke waarde wordt in dit kader slechts beperkt gedefinieerd als “wat
het publiek het meest waardeert” (Moore, 1995). Moore gaat er hierbij van uit dat
de overheid richting geeft aan de publieke waarde door invloed uit te oefenen op
diensten en producten die geleverd moeten worden. Voor mijn onderzoek naar de
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organisatievorm ofwel interne organisatie bij corporaties is vooral van belang wat
Moore noemt organizational capacity. Moore beschouwt de organisatie als een waardeketen van processen, procedures, programma’s en technologie. De waardeketen
is gericht op het voortbrengen van output waardoor een organisatie klanttevredenheid en sociaal wenselijke uitkomsten realiseert (Mouwen, 2011). Hierbij hoeven
wat klanten graag willen en sociaal wenselijke uitkomsten niet altijd samen te vallen:
het zijn twee aparte publieke waarden volgens Moore. Het model van Moore past
goed binnen dit boek. Het model geeft richting aan een belangrijke uitkomst: klanttevredenheid als publieke waarde. Tegelijkertijd geeft het model nog onvoldoende
richting voor determinanten van deze klanttevredenheid. Daarvoor is de organisatiecapaciteit als waardeketen van processen, procedures, programma’s en technologie
nog te abstract. Deze manier van waardecreatie is enkel gericht op de effectiviteit
van organisaties. Ik vervolg het literatuuronderzoek ook in andere domeinen om de
organisatiecapaciteit nog concreter uit te werken in determinanten voor effectieve
en efficiënte organisaties.
Organisatieprestaties in publieke dienstverlening

Er is veel onderzoek gedaan naar prestaties van organisaties die publieke diensten
verlenen. Zo hebben George Boyne, Richard Walker en Rhys Andrews een groot
aantal publicaties met dit thema op hun naam staan. Een aantal van deze publicaties
behandelt literatuuronderzoek naar privatisering, New Public Management en organisatieprestaties. De stand van deze literatuur wordt door Andrews & Boyne (2010) als
volgt beschreven: “some of the headline findings from this body of work are that performance
is contestable and multidimensional, and is influenced by internal organizational characteristics
(such as structures and processes), managerial strategies (for example, the extent of prospecting and
defending) and external constraints (including revenues, client characteristics and the level of turbulence in these variables)” (p.312). Ik gebruik in dit onderzoek twee dimensies van prestaties: effectiviteit en efficiëntie. Andrews, Boyne & Walker (2011) constateren dat
privatisering (meer marktwerking en minder regels) wordt verondersteld tot betere
uitkomsten te leiden, tot betere prestaties zoals efficiëntie en effectiviteit (Haque,
2001 geciteerd in: Andrews et al., 2011:i302). Het literatuuronderzoek van Andrews
et al. (2011) onderzoekt die veronderstelling. Zij concluderen dat de effecten van de
‘mate van publiek zijn’ en vooral van eigenaarschap (publiek, privaat of non-profit)
vervagen als verschil in management, organisatie en externe beperkingen worden
meegenomen. Het zijn vooral de organisatiekenmerken (zoals structuur, processen
en strategie) die de prestaties van publieke dienstverleners beïnvloeden (Ashworth,
Boyne & Entwistle, 2010).
Heemskerk (2013) komt tot een vergelijkbare conclusie in haar onderzoek naar
leiderschap, strategische profielen en prestaties van corporaties. Zij onderscheidt
drie typen prestaties van corporaties: financiële prestaties, maatschappelijke prestaties en organisatieprestaties. De financiële prestaties behandelen de inkomsten,
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waardeontwikkeling van de woningen en kasstromen. De maatschappelijke prestaties
bevatten beschikbaarheid van woningen, kwaliteit van de woningen en de ontwikkeling en vernieuwing van het bezit. De organisatieprestaties zijn: kostenbeheersing en
bestuurbaarheid. Heemskerk (2013) toont aan dat er samenhang is tussen de mate
waarin bestuurders van corporaties leiderschapsrollen hanteren, strategie en prestaties van corporaties. Naast deze variabelen verklaren ook nog andere variabelen de
prestaties van corporaties, naar verwachting zijn dat onder andere de aard van het
bezit, de lokale maatschappelijke opgave en de beschikbare middelen (Heemskerk,
2013: 237).
Met de vaststelling dat organisatiekenmerken de prestaties van publieke dienstverleners beïnvloeden, heb ik in de literatuur gezocht naar organisatiekenmerken die
de effectiviteit van publieke dienstverlening enerzijds en de efficiëntie anderzijds
bepalen. Veel van de veranderingen in de publieke dienstverlening gaan van potentiële efficiëntiewinsten uit en van een beter doelbereik (Andrews et al., 2011). Ik
zocht literatuur via onder andere Web of Science en Google Scholar met de trefwoorden ‘(organisatie)prestaties’ en ‘(organisatie)prestaties in publieke dienstverlening’. Daarnaast gebruikte ik de referentielijsten van enkele werken (Andrews et al.,
2011 en Boyne 2003) om daaruit andere publicaties te zoeken. Tien publicaties – die
vooral bestaan uit reviews van empirische onderzoeken – heb ik geselecteerd en
diepgaand geanalyseerd. Ik keek naar de determinanten gerelateerd aan de organisatie die de prestaties van de organisaties bepalen. In tabel 15 vat ik de bevindingen
samen.
Auteur

Determinanten van prestaties van organisaties in publieke dienstverlening

Andrews, Boyne & Walker
(2011)

Privatisering (meer marktwerking) leidt tot betere prestaties, maar dat komt vooral
door het effect van management en organisatie

Walker, Brewer, Boyne &
Avellaneda (2012)

Marktoriëntatie leidt tot betere prestaties

Bilodeau, Laurin & Vining
(2014)

Corporatization (meer 'businesslike' worden) leidt tot betere prestaties

Andrews, Boyne & Walker
(2006)

Strategie bepaalt organisatieprestaties. Vooral een proactieve benadering van
strategie zou helpen (prospector)

Boyne (2003)

Determinanten van public service performance zijn in de volgende categorieën
verdeeld: resources, regelgeving, markt, organisatie en management. Vooral
extra resources en beter management heeft meeste invloed. Bij management
gaat het vooral om zachtere HRM aspecten (tevredenheid, moreel)

Boyne (2002)

Impact van mogelijke moderatoren op relatie publicness en performance. Deze
moderatoren zijn: omgeving, doelen, organisatiestructuur en waarden

Heemskerk (2013)

Samenhang aangetoond tussen de mate waarin bestuurders van corporaties
leiderschapsrollen hanteren, strategische profielen en prestaties van corporaties

Cameron (1986)

Proactieve strategie en strategieën met een externe focus zijn belangrijker dan
structuur en financiën als het gaat om prestaties, hoewel structuur en financiën
ook voorspellers zijn van prestaties

Boyne & Walker (2006)

Planning, flexibiliteit in de organisatie en keuzemogelijkheden voor de klant zijn
gerelateerd aan hogere prestaties

Lenz (1981)

De manier waarop de organisatie is ingebed in de omgeving is van belang voor
prestaties. En ook de organisatiestructuur beïnvloedt prestaties

Tabel 15: literatuuroverzicht determinanten prestaties publieke dienstverleners
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Tabel 15 laat zien dat de prestaties van organisaties die publieke diensten verlenen
door aantal determinanten worden bepaald. De meest voorkomende determinanten
vanuit de scope van de organisatie heb ik opgenomen in figuur 18.

Figuur 18: mindmap prestaties van organisaties in publieke dienstverlening

De conclusie is dat de prestaties van organisaties die publieke diensten verlenen
en publieke waarde creëren in belangrijke mate worden bepaald door: beschikbare
middelen, keuzemogelijkheden voor de klant, managen van medewerkers, strategie
(actief, planmatig en extern gericht), organisatie (structuur en flexibiliteit) en inbedding in de omgeving. Bewust maak ik hier de keuze voor wat meer abstracte determinanten, omdat de operationalisatie ervan voor de corporatiesector in de reeds
ontwikkelde organisatievorm (de 33 operationele kenmerken) plaatsvindt.
Organisatieconfiguraties voor effectiviteit en efficiëntie

In deze paragraaf behandel ik de inzichten die ik opdeed uit literatuur over organisatieconfiguraties. Ik bekijk welke kenmerken configuraties hebben die gericht zijn
op effectiviteit en welke op efficiëntie. Ik maak daarbij gebruik van de inzichten
van Ostroff & Schmitt (1993) die zich baseren op het competing values framework for
organizational analysis van Quinn & Rohrbaugh (1983). Het competing values framework
ontstond in de jaren tachtig uit onderzoek naar de effectiviteit van organisaties die
publieke diensten verlenen. Het uitgangspunt van dit framework is dat organisaties
gevormd worden door twee fundamentele tegenstellingen: 1) de wens om flexibel
en autonoom te zijn versus de behoefte aan beheersing en stabiliteit en 2) de interne
focus op de eigen organisatie versus responsief zijn voor wat er in de omgeving
gebeurt. Ostroff & Schmitt laten zien dat er verschillende configuraties van interne
processen in organisaties en externe kenmerken geassocieerd kunnen worden met
verschillende resultaten. Zij bieden inzicht in de vraag waarom organisaties efficiënt
maar niet effectief zijn, effectief maar niet efficiënt zijn, zowel effectief als efficiënt zijn en geen van beide. Deze inzichten zetten mij ertoe aan om zowel naar
determinanten van efficiëntie te zoeken als naar determinanten van effectiviteit die
overigens niet dezelfde determinanten hoeven te zijn (Quinn & Rohrbaugh, 1983;
Ostroff & Schmitt, 1993). Organisaties opereren namelijk in meerdere domeinen en
zijn niet noodzakelijkerwijs in elk domein even succesvol (Cameron, 1986).
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Een meervoudige kijk naar organisatieprestaties impliceert verschillende patronen of
configuraties in de relatie tussen prestaties en de determinanten daarvan (Tsui, 1990).
Voor verschillende domeinen – in dit onderzoek effectiviteit en efficiëntie – zijn er
daardoor verschillende configuraties van organisatie eigenschappen (Venkatraman,
1989). Er is veel discussie over wat goede en uniforme indicatoren zijn voor organisatieprestaties. Wel is duidelijk dat in de onderzoeken naar organisatieprestaties een
expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen het domein effectiviteit en het domein
efficiëntie (Ostroff & Schmitt, 1993):
“The competing values framework implies that organizational characteristics emphasizing structure, control, and an external focus (the rational goal model) should distinguish efficient organizations. Similarly, an internal, person-oriented focus and flexibility (the human resource model)
are consistent with effectiveness. Although the endpoints of the dimensions underlying these
models are opposites in the framework, they are not necessarily empirical opposites. Efficient
organizations may be best represented by the goal model, and effective organizations by the
human resource model, but they may also possess some characteristics of their two abutting
models, the open systems and internal process approaches. Thus, different configurations of
organizational characteristics are hypothesized to be differentially related to effectiveness and
efficiency” (Ostroff & Schmitt, 1993:1346).
Ostroff & Schmitt (1993) richten zich vervolgens op de structurele context en
controle (rationeel doel model) en op oriëntatie op personen en flexibiliteit (human
resource model) om daarmee organisatiekenmerken te bepalen die relevant zijn voor
het onderzoeken van efficiëntie en effectiviteit. Het model van Quinn & Rohrbaugh
(1983) geeft de positionering van deze modellen ten opzichte van elkaar weer:
end: productivity, efficiency
rational goal model
mean: planning, objective setting, evaluation
rational model
end: stability, control
internal proces model
mean: information management, communication
organizational analysis
end: resource acquisition, external support
open systems model
mean: flexibility, readiness
natural systems model
end: value of human resources
human resources model
mean: cohesion, morale

Figuur 19: configuraties voor effectiviteit en efficiëntie (Bron: Quinn & Rohrbaugh, 1983:374)
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Het onderzoek van Ostroff & Schmitt (1993) vindt plaats in middelbare scholen. De
resultaten van het onderzoek laten zien dat er verschillende configuraties zijn voor
efficiëntie en effectiviteit. Voor efficiënte organisaties is van belang een planmatige
werkwijze (plannen, doelen stellen, evalueren en informatiemanagement) en steun
van externen (belanghouders). Gestructureerde en voorspelbare gedragspatronen
hebben immers een positief effect op efficiëntie (Child, 1973; Steers, 1977 geciteerd
in: Ostroff & Schmitt, 1993). Het onderzoek laat ook zien dat autonomie van medewerkers, flexibiliteit in de organisatie en HRM bijdraagt aan effectiviteit van de organisatie net zoals het verkrijgen van (extra) middelen. Immers door betrokkenheid
en invloed van medewerkers neemt de effectiviteit toe (Likert, 1967 en Cummings
& Malloy, 1978 geciteerd in: Ostroff & Schmitt, 1993), hetzelfde geldt voor (human
resource) management (Andrews et al.,2011; Boyne, 2003). Door extra middelen
neemt ook de effectiviteit toe: meer middelen leiden tot meer kwantiteit of meer
kwaliteit van publieke diensten (Boyne, 2003). Er zijn indicaties voor een inverted
U shape relatie: dus dat er een omslagpunt lijkt te zijn waarbij deze kenmerken juist
tegengesteld gaan werken. Een te grote nadruk op plannen, doelen stellen en evalueren kan bijvoorbeeld demoraliserend werken en daardoor de effectiviteit nadelig
beïnvloeden (Cameron, 1986). Of een te grote nadruk op de autonomie van medewerkers kan extra coördinatiekosten met zich meebrengen (Mintzberg, 2006).
Uit het onderzoek van Ostroff & Schmitt (1993) leid ik af dat er verschillende configuraties zijn voor efficiëntie en voor effectiviteit. De kenmerken van de organisatieconfiguratie voor efficiëntie zijn (zie ook figuur 19): plannen, doelen stellen, evalueren, communiceren, informatiemanagement en formele structuren. De kenmerken
van de organisatieconfiguratie voor effectiviteit zijn (zie figuur 19): inkomsten
verwerven, flexibiliteit (wordt bedoeld als niet centrale structuur), HRM, cohesie en
moraal.
Synthese

Vanuit meerdere benaderingen bekeek ik wat de effectiviteit en efficiëntie bepaalt
van organisaties die publieke diensten verlenen. Uit de literatuur over organisatieprestaties in publieke dienstverlening (Andrews & Boyne, 2010; Andrews, et al.,
2011; Ashworth, et al., 2010; Boyne, 2003; Boyne, 2002; Walker & Boyne, 2006;
Lenz, 1981; Cameron, 1986; Heemskerk, 2013; Walker et al., 2012 en Bilodeau et
al., 2014) concludeerde ik al eerder dat de prestaties van deze organisaties in belangrijke mate worden bepaald door: beschikbare middelen, keuzemogelijkheden voor
de klant, managen van medewerkers, strategie (actief, planmatig en extern gericht),
organisatie (structuur en flexibiliteit) en inbedding in de omgeving. Ik heb in deze
literatuur geen determinanten gevonden die specifiek van belang zijn voor efficiëntie of specifiek voor effectiviteit. Uit de literatuur over organisatieconfiguraties
(Ostroff & Schmitt, 1993 en Quinn & Rohrbaugh, 1983) bleek dat onderscheid
wel: er kunnen verschillende factoren zijn voor efficiëntie en voor effectiviteit. Bij
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efficiëntie zijn van belang: plannen, doelen stellen, evalueren, communiceren, informatiemanagement en formele structuren. Bij effectiviteit zijn van belang: inkomsten
verwerven, flexibiliteit (wordt bedoeld als niet-centrale structuur), HRM, cohesie en
moraal.
Ik heb nadrukkelijk niet gezocht naar abstracte determinanten of contingenties
(zoals structuur) die in het algemeen in verband worden gebracht met prestaties van
organisaties. De extensieve literatuur daarover heb ik laten liggen omdat de vertaling
daarvan naar de maatschappelijke onderneming nog gemaakt diende te worden. Ik
zie de maatschappelijke onderneming als een organisatievorm die inzichten vanuit
marktorganisaties combineert met inzichten uit overheidsorganisaties (zie ook paragraaf 2.2). Immers in marktorganisaties komt een organisatie-eigenschap als ‘maatschappelijke inbedding’ niet op deze manier voor. En in overheidsorganisaties wordt
de eigenschap van ‘interne strategie’ anders ingevuld. Zo beschouwd is de maatschappelijke onderneming een hybride vorm en dienen per definitie concepten uit
zowel markt (bijvoorbeeld sturen op financieel rendement) als overheid (systematiek
van beleidsevaluaties) nog vertaald te worden naar de eigenschappen van deze eigen
vorm.
In deze paragraaf voeg ik de bevindingen samen tot een lijst van factoren die efficiëntie en effectiviteit van publieke dienstverleners bepalen. Ik zet eerst per benadering de resultaten in een aparte kolom, daarna licht ik in de tekst de integratie en
keuze van de determinanten toe.
Efficiëntie
Configuratie benadering

Benadering van
organisatieprestaties

Plannen

Strategie

Doelen stellen
Evalueren
Informatiemanagement
Communiceren
Formele structuren

Organisatiestructuur
Inbedding in de omgeving

Tabel 16: determinanten efficiëntie

De factoren plannen, doelen stellen, evalueren, informatiemanagement en communicatie reken ik tot de factor strategie die uit de benadering van organisatieprestaties volgt. De factor organisatiestructuur reken ik tot de formele structuren. En de
factor inbedding in de omgeving is een factor op zich. Er zijn op deze manier drie
determinanten tot stand gekomen die een rol hebben in de efficiëntie van publieke
dienstverleners: strategiecyclus, formele structuren en inbedding in de omgeving.

207

208

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

Bij effectiviteit vond ik in het literatuuronderzoek de volgende factoren:
Effectiviteit
Configuratie benadering

Benadering van
organisatieprestaties

Inkomsten verwerven

Middelen (resources)

Flexibiliteit (niet centrale
structuur)

Flexibiliteit in organisatie

HRM
Cohesie
Moraal

HRM
Management/HRM (soft,
tevredenheid medewerkers)

Keuzemogelijkheden voor klant

Tabel 17: determinanten effectiviteit

De factoren inkomsten verwerven en middelen komen overeen. De factoren flexibiliteit in organisatie en keuzemogelijkheden voor de klant komen overeen met flexibiliteit. De factoren HRM, cohesie en moraal reken ik tot dezelfde factoren als HRM,
management en tevredenheid medewerkers. Dus de volgende determinanten beïnvloeden de effectviteit van publieke dienstverleners: middelen verwerven, flexibiliteit
in de organisatie en keuzemogelijkheden voor de klant en HRM.
In de volgende paragraaf koppel ik de determinanten aan het in dit boek ontwikkelde model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties en bekijk hoe de gevonden determinanten daarin terug komen.
Determinanten van effectiviteit bij corporaties

De gevonden determinanten – middelen verwerven, flexibiliteit in de organisatie,
keuzemogelijkheden voor de klant en HRM – komen terug in een aantal van de 33
operationele kenmerken van de maatschappelijke onderneming bij corporaties.
Middelen verwerven

Eén van de operationele kenmerken is dat corporaties ‘financieel autonoom’ (nr. 7)
zijn. Het gaat er hierbij om dat corporaties inkomsten genereren uit de geleverde
diensten of gerealiseerde effecten. De bijbehorende indicator (zie paragraaf 5.4)
is dat de corporatie op financiële continuïteit stuurt door bijvoorbeeld het zekerstellen of verhogen van inkomsten en stabiliseren of verlagen van uitgaven. Uit
de vergelijkende casestudie bleek dat alle vier corporaties hun inkomsten proberen
te vergroten, bijvoorbeeld door dienstverlening uit te breiden en het geld dat ze
daarmee verdienen in te zetten voor de sociale doelgroep. Ook bleek dat de vroege
adepten in een eerder stadium al gebruik maakten van sturing op financiële continuïteit door op de uitgaven te letten (bijvoorbeeld treasury). In dit onderzoek zie ik de
financiële autonomie en met name de sturing daarop door inkomsten te vergroten
en uitgaven te verlagen als determinant voor effectiviteit. Effectiviteit is dan de mate
waarin gestelde doelen worden behaald. Immers door meer inkomsten te generen of
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uitgaven te verlagen kunnen er meer middelen worden besteed aan betaalbaar wonen
voor de doelgroep.
Flexibiliteit in de organisatie en keuzemogelijkheden voor de klant

Twee operationele kenmerken sluiten aan bij keuzemogelijkheden voor de klant en
flexibiliteit om in te spelen op de omstandigheden van klanten. Het gaat om ‘vraag
van de klant is richtinggevend voor het dienstenaanbod van de organisatie’ (nr. 25)
en om de organisatie heeft ‘aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor
een klantgerichte werkwijze’ (nr. 26). Het gaat er bij de eerste om dat de maatschappelijke vragen leidend zijn in de werkwijze van de corporatie. Bij de corporaties in de
casestudie bleek dat de meeste een ontwikkeling hebben doorgemaakt van “weten
wat goed is voor de klant” naar “de klant vragen naar zijn daadwerkelijke behoefte”.
Ook gaat het erom dat de corporatie (nieuwe) maatschappelijke vragen verwerkt in
haar dienstenaanbod. Een maatschappelijke vraag wordt in deze zin breed opgevat:
bijvoorbeeld als vraag naar duurdere huurwoningen of als vraag naar een ontmoetingsruimte in de wijk. Uit de casestudie bleek dat de vroege adepten in een eerder
stadium al bezig waren met uitbreiding van hun dienstenaanbod. In dit onderzoek
neem ik als determinant van effectiviteit mee dat de klantvraag richtinggevend
moet zijn voor het dienstenaanbod. Immers effectiviteit is erbij gebaat als er in de
vraag van de klant wordt voorzien. Een kwalitatief hoogwaardige dienst aanbieden
die niet aansluit op de behoeften van klanten, maakt een corporatie ineffectief.
Bij het tweede operationele kenmerk (nr. 26) gaat het om het benutten van klanttevredenheidsonderzoek (klantinspraak) om de dienstverlening te verbeteren en dat
de corporatie werkt aan een klantgerichte werkwijze. Bijna elke corporatie maakt
gebruik van klantinspraak om de dienstverlening te verbeteren, bleek uit de casestudie. De wijze waarop de corporaties werken aan klantgerichte werkwijze verschilt;
het lijkt een punt te zijn waarop de corporaties hun eigen visie naleven. Ik beschouw
de klantgerichtheid van de corporatie als determinant voor effectiviteit. Immers door
te werken aan klantgerichtheid kan de dienstverlening nog beter op de behoeften
van de klanten worden afgestemd. Ik beschouw hier effectiviteit als voorzien in de
vraag van de klant, als het bereiken van gestelde doelen.
HRM

Twee operationele kenmerken hebben te maken met medewerkers en de mogelijkheden (ruimte) die zij krijgen. Het gaat om medewerkers functioneren als ‘professionals in het veld’ (nr. 34) en het zijn van een ‘maatschappelijke onderneming wordt
door medewerkers doorleefd’ (nr. 35). Bij medewerkers als professionals in het veld
gaat het erom dat medewerkers de ruimte krijgen om met samenwerkingspartners in
de wijken en buurten afspraken te kunnen maken, om als interne opdrachtgever te
kunnen functioneren naar ondersteunende afdelingen en om zich in te kunnen leven
in onder andere de opgaven, maatschappelijke vraag en samenwerkingspartners. Op
basis van de inzichten die ik opdeed in de casestudie verwacht ik dat deze ruimte voor
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medewerkers om als ‘professional in het veld’ te functioneren leidt tot een betere
dienstverlening. De aangeboden diensten zullen dan beter aan de vraag van de klant
voldoen. Het blijkt dat medewerkers die responsief zijn voor de behoeften van klanten
een betere kwaliteit van de dienstverlening bereiken (Chand, 2010). Corporaties zijn
effectief als ze in de vraag van hun doelgroep voorzien. Daarom neem ik de determinant medewerkers als ‘professionals in het veld’ mee als het gaat om effectiviteit.
Bij het tweede operationele kenmerk (nr. 35) gaat het erom dat corporaties ondersteunende instrumenten gebruiken om medewerkers ervan te doordringen dat ze
handelen vanuit de maatschappelijke missie én ondernemingszin. Medewerkers
moet de ruimte worden gegeven en moeten over een instrument beschikken om in
die geboden ruimte afwegingen te kunnen maken. Er kunnen diverse instrumenten
gehanteerd worden. Hier gaat dezelfde redenatie op als bij de vorige consequentie:
door ruimte aan medewerkers te geven – en hier dus instrumenten om met die
ruimte te kunnen omgaan – kan beter in de vraag van de doelgroep worden voorzien
en daardoor vormt ook dit operationele kenmerk een determinant voor de effectiviteit van corporaties.
Determinanten van efficiëntie bij corporaties

Strategiecyclus

Eén van de operationele kenmerken is dat er sprake is van een ‘procesbenadering
van strategische sturing’ (nr. 22). De corporatie heeft dan een globale strategie of
koers, werkt planmatig aan het realiseren ervan en analyseert en evalueert de voortgang. Uit de casestudie is gebleken dat met name op gebied van planning verschillen
tussen corporaties zichtbaar zijn en de mate waarin de strategische sturing in de
organisatie zelf wordt toegepast. Bijvoorbeeld alleen bij de directeur-bestuurder of
ook vertaald naar medewerkers. In dit onderzoek volg ik de literatuur waaruit blijkt
dat een actieve en planmatige benadering van strategie een determinant is van een
efficiënte organisatie op het gebied van publieke dienstverlening. Immers wanneer
een corporatie planmatig werkt aan het realiseren van haar strategie, verspilt zij geen
of minder middelen in het dienstverleningsproces en is zij dus efficiënt.
Formele structuren

Bij formele structuren gaat het onder andere om de formalisatie en centralisatie van
macht (Boyne, 2003). Hierbij past het operationele kenmerk dat er sprake is van een
‘formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers in de
organisatiestructuur van de corporatie’ (nr. 30). Het gaat erom dat de corporatie
de positie van deze vertegenwoordigers in haar organigram duidelijk maakt. Uit de
casestudie bleek dat slechts één corporatie dat doet (van de vier). Het is naar mijn
ervaring geen prioriteit bij corporaties om dit te organiseren. Des te interessanter
is het om deze determinant in het onderzoek op te nemen. Zijn die corporaties die
hiervoor wel iets hebben georganiseerd efficiënter? De redenatie (gebaseerd op Lenz

Prestaties van corporaties vergeleken

1981:143 ‘administrative efficiency of structural arrangements’) is dat het bieden van een
formele structuur voor deze belangrijke overlegpartners (huurderoverleg is namelijk
bij wet geregeld) besluitvorming kan versnellen en daardoor geen middelen zoals tijd
en rente worden verspild. Daardoor werken corporaties efficiënt.
Inbedding in de omgeving

Hierbij past het operationele kenmerk dat corporaties een ‘vorm bedacht hebben
om invloed te geven aan de maatschappij’ (nr. 8). Met andere woorden: belanghouders en huurdervertegenwoordigers moeten rechtstreeks de prestaties van corporaties kunnen beïnvloeden door middel van structurele samenwerkingverbanden,
convenanten of contracten. Er is dus sprake van een formele benadering van de
relatie met of inbedding in de omgeving. Uit de casestudie blijkt dat corporaties
hieraan op verschillende manieren invulling geven en zelf ook zoekende zijn naar
de meest effectieve vorm. Ik gebruik voor deze determinant dezelfde verklaring als
hierboven bij de formele positionering in de organisatie, alleen ligt deze determinant
dus op de inbedding in de omgeving. Het bieden van een vorm om belangrijke belanghouders invloed te geven kan (zie ook Lenz 1981) besluitvorming en draagvlak voor
werkzaamheden van de corporatie versnellen en daardoor worden er geen middelen
verspild en zijn corporaties efficiënt.
Sturing op efficiëntie

Tot slot voeg ik nog één determinant toe. Dit is het operationele kenmerk ‘sturing
op efficiëntie’ (nr. 38). Het gaat er hierbij om dat de corporatie methoden toepast
waarmee de efficiëntie kan worden beoordeeld. In dit onderzoek ga ik ervan uit dat
sturing op efficiëntie – door toepassing van methoden om efficiëntie te beoordelen
– ook daadwerkelijk leidt tot hogere efficiëntie.
Conclusie

De determinanten van efficiëntie en effectiviteit van organisaties werden afgeleid uit
onderzoek naar creatie van publieke waarde, organisatieprestaties in publieke dienstverlening en op basis van onderzoek naar organisatieconfiguraties in een bredere
context dan alleen publieke dienstverlening. De gevonden determinanten komen
onderling grotendeels overeen (zie tabel 16 en 17). De theorie over organisatieconfiguraties en organisatieprestaties in publieke dienstverlening wijzen dezelfde kant op
als het gaat om determinanten voor efficiëntie en voor effectiviteit van organisaties
die publieke diensten verlenen. Op basis van deze determinanten bepaalde ik van
welke operationele kenmerken ik verwacht dat ze invloed hebben op effectiviteit
en efficiëntie van corporaties. Het zijn de volgende negen operationele kenmerken:
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Effectiviteit

Efficiëntie

Financieel autonoom (nr. 7)

Vorm bedacht om invloed te geven aan de
maatschappij (nr. 8)

Vraag is richtinggevend voor dienstenaanbod
(nr. 25)

Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)

Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening
en voor een klantgerichte werkwijze (nr. 26)

Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers (nr. 30)

Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

Maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd (nr. 35)

Tabel 18: geselecteerde operationele kenmerken

6.4 Werkwijze
In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de vraag welke operationele kenmerken of
combinaties daarvan in verband gebracht kunnen worden met hoge efficiëntie en
hoge effectiviteit bij corporaties. Dit onderzoek kent een configurationele benadering (zie paragaaf 6.2) en gebruikt Qualitative Comparative Analysis (QCA).
Er zijn meer methoden die onderzoek naar configuraties mogelijk maken, bijvoorbeeld clusteranalyse of methoden gericht op deviatiescores of interactie-effecten
(Fiss, 2007; Fiss, Marx & Cambré, 2013). Deze methoden sluiten echter niet volledig
aan op een configurationele benadering. Een configurationele benadering richt
zich op (zie paragraaf 6.2) non-lineaire verbanden, verwevenheid en equifinaliteit.
Clusteranalyse en andere op econometrie gebaseerde methoden impliceren echter
lineaire verbanden, netto effecten en unifinaliteit (Fiss, 2007:1181). Er valt met
deze methoden geen onderscheid te maken tussen condities die noodzakelijk of
voldoende zijn voor de uitkomst of tussen kern en perifere condities in een configuratie. Daardoor geven zij slechts beperkt inzicht in de complexe causaliteit van
configuraties.
QCA biedt onderzoekers een instrument om te analyseren hoe configuraties van
verklarende condities resulteren in waarneembare verandering in de uitkomst. Juist
de causale complexiteit van gelijktijdig samenspel van meerdere condities (verwevenheid), het onderscheid tussen kern en perifere, voldoende en noodzakelijke condities en van meerdere configuraties (equifinaliteit) die in verband worden gebracht
met een uitkomst maakt QCA tot waardevolle methode voor organisatieonderzoek
(Fiss et al. 2013). QCA is een relatief nieuwe methode. Zowel methodologen als
wetenschappers uit diverse disciplines werken aan het ontwikkelen en verbeteren
van standaarden voor QCA (zie bijvoorbeeld www.compasss.org). Experts buigen
zich momenteel over de vraag of en in hoeverre QCA en methoden als regressieanalyse (Thiem, Baumgartner & Bol, 2015), clusteranalyse en latente klasse analyse
(Vermunt, Bijmont & Paas, 2006) elkaar kunnen aanvullen of vervangen.
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Qualitative Comparative Analysis

Qualitative Comparative Analysis (QCA) combineert settheorie en Booleaanse algebra
en onderscheidt zich daarmee van de gedachte van statistiek waarin ‘meer X tot
meer Y leidt’. Onderzoekers in organisatiewetenschappen nemen vaak aan dat elke
onafhankelijke variabele in staat is om de waarschijnlijkheid van de uitkomst te beïnvloeden ongeacht de waarden of invloed van andere variabelen (Ragin, 2008). Dit
worden de netto effecten genoemd. De configurationele benadering kijkt anders.
Contextuele effecten zijn daarin juist van groot belang. Het effect van een individuele
karakteristiek hangt vaak af van de context, van de aanwezigheid of afwezigheid van
een of meer noodzakelijke of voldoende condities (Raab, Mannak & Cambré, 2013).
Het idee is dat causale relaties meestal beter begrepen kunnen worden in termen van
settheoretische relaties dan correlaties (Fiss, 2011; Ragin, 1987). In vergelijking met
veelgebruikte statistische methoden heeft QCA de mogelijkheid om te onderzoeken
of er verschillende configuraties van condities zijn die tot dezelfde uitkomst leiden
(equifinaliteit). Ik zoek in dit onderzoek naar een complex samenspel van noodzakelijke en voldoende condities die ik in verband kan brengen met bepaalde uitkomsten
op effectiviteit en efficiëntie van corporaties.
QCA werd oorspronkelijk door Ragin (1987) ontwikkeld als middenweg tussen
case-georiënteerd (kwalitatief) en variabele-georiënteerd (kwantitatief) onderzoek.
Het zou een synthetische onderzoeksstrategie worden die kwalitatieve en kwantitatieve methoden samenbrengt. Ragin ontwikkelde QCA uiteindelijk als case
georiënteerde techniek voor een gemiddeld aantal cases: daar waar statistiek te
weinig zeggingskracht heeft en waar er teveel cases zijn om kwalitatief te kunnen
onderzoeken. Zijn doel was dan ook eigenlijk om een nieuwe onderzoeksstrategie
te ontwikkelen die het beste van beide werelden combineert (Ragin, 1987). QCA
heeft een uniek instrumentarium om systematisch verschillen en overeenkomsten
te onderzoeken van een set van vergelijkbare cases – organisaties in dit geval – en
die structurele condities te identificeren die worden waargenomen bij een bepaalde
uitkomst. QCA als onderzoeksstrategie heeft daardoor een onderscheidende toegevoegde waarde voor organisatiewetenschappen (Fiss, 2007; Marx, Rihoux & Ragin,
2013; Ragin 2000, 2008; Rihoux & Ragin 2009) onder andere omdat het bijzonder
geschikt is om geaggregeerde units of analysis te onderzoeken, zoals organisaties
(Marx, Cambré & Rihoux, 2013). Een systematische vergelijking van cases stelt
onderzoekers in staat om complexiteit te verminderen en patronen te vinden in een
te overzien aantal cases (Marx, Cambré & Rihoux, 2013).
Eigenschappen van QCA

QCA gebruikt Booleaanse algebra en settheorie. Booleaanse algebra is associatieve
algebra voor logische operatoren (EN, OF, NIET). In settheorie wordt de sociale
werkelijkheid geanalyseerd in termen van sets (groepen) en de relaties daartussen
(Schneider & Wagemann, 2012). In dit onderzoek bijvoorbeeld de groep corporaties
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met bovengemiddelde efficiëntie en daarbinnen de groep corporaties met dezelfde
operationele kenmerken. Settheorie is asymmetrisch. Dat maakt het evalueren mogelijk
van noodzakelijkheid van bepaalde condities voor een uitkomst, net zoals de evaluatie
of ze voldoende zijn. Asymmetrie betekent ook dat er zowel analyses uitgevoerd dienen
te worden voor de aanwezigheid als voor de afwezigheid van de uitkomst. In dit geval
dus zowel voor de aanwezigheid als voor de afwezigheid van efficiëntie en effectiviteit.
Ik richt me in dit onderzoek op een te overzien aantal cases om meer te weten
te komen over de effectiviteit en efficiëntie bij corporaties. Want de casestudie die
ik in het vorige hoofdstuk besprak, was van belang om een model te ontwikkelen
en testen. Dit onderzoek is van belang om diversiteit in de corporatiesector verder
te onderzoeken. Er zijn in essentie twee benaderingen bij QCA: 1) crisp set QCA
(csQCA) waarbij variabelen dichotoom worden gemaakt om cases te analyseren en
2) fuzzy set QCA (fsQCA) waarbij naast het dichotome onderscheid in aard ook nog
een fijnmaziger onderscheid in mate of intensiteit wordt toegevoegd. Van csQCA
wordt vaak gesteld dat het leidt tot onnodig verlies aan rijke informatie over de
cases, dat soms niet wenselijk is. Daarom werd fsQCA ontwikkeld (Ragin, 2000).
Hiermee is het ook mogelijk om gedeeltelijk lid te zijn van een bepaalde set: naast
zwart en wit zijn er nu ook grijstinten mogelijk. Software heeft de toepassing van
fsQCA beter mogelijk gemaakt. In fsQCA is de kalibratie van setwaarden van groot
belang. De onderzoekers dienen vooraf aan te geven bij welke waarde er sprake is
van volledig lidmaatschap in een set. Hetzelfde geldt voor volledig niet-lidmaatschap
in een set en de middelste grenswaarde waarbij er sprake is van evenveel lidmaatschap als niet-lidmaatschap.
QCA heeft vier eigenschappen (Marx, Cambré & Rihoux, 2013): 1) het is een case
georiënteerde benadering. Cases worden in dit opzicht gezien als configuraties van
condities. 2) Het is vergelijkend, dat betekent dat het zoekt naar overeenkomsten en
verschillen tussen vergelijkbare cases door de configuratie van condities te vergelijken. 3) Het staat equifinaliteit toe: verschillende causale paden waarvan elk pad op
zich relevant is en afwijkt van andere paden, kunnen tot dezelfde uitkomst leiden.
4) Het is systematisch omdat er gebruik wordt gemaakt van een formele logica om
cases te vergelijken, causale diversiteit te onderzoeken en de rijke informatie over de
cases reduceert tot condities.
Een configurationele benadering van dit onderzoek met toepassing van QCA geeft
mij de gelegenheid om:
-

de (61) deelnemende woningcorporaties onderling te vergelijken (zie paragraaf
6.6.);
configuraties van de operationele kenmerken van de maatschappelijke onderneming te vergelijken om te zien of meerdere paden bij dezelfde uitkomst of
afwezigheid daarvan worden waargenomen (equifinaliteit);
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-

een onderscheid te maken tussen voor de uitkomst noodzakelijke en voldoende
operationele kenmerken (Fiss, 2007);
te onderzoeken welke configuraties van operationele kenmerken worden waargenomen bij effectieve corporaties en welke bij efficiënte corporaties.

Werken met QCA

Voor een uitgebreide introductie in QCA verwijs ik naar: Fiss (2007), Ragin (1987,
2000, 2006 en 2008), Rihoux & De Meur (2009) en Schneider & Wagemann (2012).
In deze paragraaf beschrijf ik de basis van QCA. In paragraaf 6.6 vervolg ik deze
beschrijving door de toepassing ervan in dit onderzoek te behandelen.
Analyseren met QCA bestaat in essentie uit drie stappen. Ten eerste kalibreren van
ruwe data in setwaarden, ten tweede opstellen van de truth-table met daarin alle mogelijke configuraties en de empirische data daarover en ten derde vereenvoudigen van
de truth-table in oplossingen ofwel configuraties. QCA volgt het paradigma van
kwalitatief onderzoek. Daardoor is er geen lineair analyseproces, maar volgt soms
uit de configuraties een nieuwe vraag, nieuwe kalibratie of versoepeling of verscherping van de gebruikte vuistregels (zie hiervoor paragraaf 6.8). Het analyseproces heb
ik weergegeven in figuur 20:
kalibreren van ruwe
data in setwaarden

opstellen van truthtable met alle
configuraties

vereenvoudigen
truth-table in
oplossingen

Figuur 20: analyseproces in QCA

Datatabel met setwaarden

Ik maakte eerst een datatabel met setwaarden erin. De waarden in deze tabel zijn in
dit onderzoek afkomstig uit een online vragenlijst over de interne organisatie van
corporaties (zie paragraaf 6.6 en bijlage 4). Bij QCA worden per conditie (operationeel kenmerk) corporaties gecategoriseerd in een aantal groepen, dit proces
wordt kalibreren genoemd. De gebruikte software (fsQCA, Ragin & Davey, 2012)
werkt met vier groepen: volledig niet-lid van de set, meer niet dan wel lid van de
set, meer wel dan niet lid van de set, volledig lid van de set. Daartussen worden
drie grenswaarden toegepast: de bovenste grenswaarde voor volledig lidmaatschap,
de middelste grenswaarde voor het omslagpunt en de onderste grenswaarde voor
volledig niet-lidmaatschap. Om de grenswaarden betekenisvol te kunnen stellen
heeft de onderzoeker diepgaande kennis nodig van de materie. In dit onderzoek
werd die kennis in de casestudie opgedaan. Daarom gebruikte ik die inzichten om de
grenswaarden van de operationele kenmerken te bepalen.
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Truth-table met configuraties en vereenvoudigen van oplossingen

Op basis van de gedefinieerde grenswaarden (zie paragraaf 6.5 en bijlage 4) heb ik
een truth-table gemaakt. Hierin staan alle theoretisch mogelijke configuraties, bij
hoeveel corporaties die werden waargenomen en wat hun uitkomst is op efficiëntie
en effectiviteit. Op deze tabel wordt de Booleaanse algebra toegepast om configuraties te minimaliseren. Hierdoor kon ik bepalen welke overeenkomsten tussen de
onderlinge configuraties in verband konden worden gebracht met de uitkomst om
vervolgens tot logische reductie te komen van deze overeenkomsten in een configuratie die werd waargenomen bij de gewenste uitkomst (Fiss, 2007). Eerst werden
noodzakelijke condities geïdentificeerd en daarna voldoende condities (cf. Schneider
& Wagemann, 2012).
Noodzakelijke condities zijn condities die aanwezig zijn telkens als ook de uitkomst
aanwezig is. Er kan dus geen uitkomst aanwezig zijn, zonder dat deze conditie
aanwezig is. Een conditie is in dit onderzoek noodzakelijk als over alle corporaties
heen de setwaarde op de conditie groter of gelijk is dan de setwaarde van elke corporatie in de uitkomst (effectiviteit of efficiëntie) (Schneider & Wagemann, 2012).
Voldoende condities zijn condities die voorkomen bij een bepaalde uitkomst, maar
de uitkomst kan ook aanwezig zijn zonder dat de conditie voorkomt. In dit onderzoek is een conditie een voldoende conditie voor de uitkomst als over alle corporaties
de setwaarde op de conditie kleiner of gelijk is aan elke setwaarde van de uitkomst
(effectiviteit of efficiëntie) van elke corporatie (Schneider & Wagemann, 2012).
Bij QCA is er sprake van vereenvoudiging van data door de ruwe data te kalibreren
in setwaarden. Een van de grote voordelen van deze benadering is dat na de analyse
weer terug wordt gestapt naar de rijke informatie uit de vragenlijst: oftewel weer
terug naar de cases. QCA is dan ook case georiënteerd. Nadat de resultaten werden
vastgesteld, ben ik teruggegaan naar de cases om te zien welke logica en verklaringen
voor de resultaten konden worden gevonden. Ik behandel deze verklaringen in paragraaf 6.9.
6.5

Mogelijke organisatieconfiguraties voor effectieve en
efficiënte corporaties
In deze paragraaf beschrijf ik welke indicatoren voor de uitkomsten effectiviteit en
efficiëntie werden gebruikt en operationaliseer ik de determinanten in vragen. Ook
kalibreer ik de condities en uitkomsten. Dit onderzoek richt zich op de prestaties van
corporaties, te meten in een indicator voor efficiëntie en een indicator voor effectiviteit. Effectiviteit is de mate waarin gestelde doelen worden behaald terwijl efficiëntie
zich bezighoudt met de vraag of er in het dienstverleningsproces geen middelen
(tijd en geld) worden verspild. In de QCA analyse gebruikte ik indicatoren voor de
effectiviteit en de efficiëntie van corporaties.
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Indicatoren voor efficiëntie en effectiviteit bij corporaties

Boyne (2003) onderscheidt – op basis van zijn literatuuronderzoek – de volgende
dimensies van prestaties van publieke dienstverleners: (de voorbeelden tussen de
haakjes zijn door mij zelf gegeven):
-

kwantitatieve output (aantal woningen bijvoorbeeld)
kwaliteit van output (kwaliteit van woningen uitgedrukt in het aantal punten in
het woningwaarderingsstelsel bijvoorbeeld)
efficiëntie: ratio van output gerelateerd aan input (bijvoorbeeld personeelskosten
per woning)
gelijkheid: eerlijkheid van de verdeling van de dienstverlening (bijvoorbeeld
percentage naar inkomen passend toegewezen woningen)
uitkomst (bijvoorbeeld aantal gehuisveste gezinnen)
value for money (kosten van de dienstverlening per woning)
klanttevredenheid (scores klanttevredenheidsonderzoeken).

Voor efficiëntie sluit ik aan bij Boyne (2003) en gebruik ik de indicator bedrijfslasten
per woning. Hieronder werk ik deze indicator verder uit voor corporaties.
Voor effectiviteit van corporaties kunnen diverse indicatoren worden gebruikt. De
doelen waarvoor woningcorporaties zijn opgericht zijn vastgelegd in het Besluit
Beheer Sociale Huursector (BBSH). Het BBSH onderscheidt voor corporaties de
volgende verantwoordingsvelden, ook wel prestatievelden genoemd (zie ook paragraaf 2.3):
-

het waarborgen van de woonkwaliteit;
het passend huisvesten van de doelgroep;
het betrekken van huurders bij het beleid;
het waarborgen van de financiële continuïteit;
het bevorderen van de leefbaarheid;
het leveren van een bijdrage van huisvesting in de zorg.

Deze verantwoordingsvelden hebben een zeer globaal karakter. “Dit gebeurde
met opzet omdat het belang van de volkshuisvesting in de lokale context inhoud
gegeven moest worden en een gedetailleerde prestatiesturing in strijd zou zijn met
de gewenste verzelfstandiging (...). Maar dat betekende ook een vage afbakening van
het publiek belang” (Elsinga & Van der Schaar, 2014:12). Omdat de prestatievelden
niet duidelijk zijn geoperationaliseerd, kunnen doelen en prestaties niet eenvoudig
met elkaar worden vergeleken. Effectiviteitmeting vindt op dit gebied elke vier jaar
(achteraf) plaats door een maatschappelijke visitatie. Ook in deze visitaties is het in
kaart brengen en wegen van de prestaties een complexe zaak vooral omdat er rekening met de lokale context gehouden dient te worden (Bortel, Hoekstra & Elsinga,
2012).
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In de corporatiesector is een aantal gegevens beschikbaar over alle corporaties
(Corporatie in Perspectief, CFV). Voorbeelden daarvan werden reeds tussen haakjes
in de opsomming hierboven vermeld. Voor bijvoorbeeld het aantal woningen geldt
dat meer niet per definitie beter is. Leegstand van woningen, of meer aanbod dan de
vraag maakt een corporatie niet effectiever. Dit geldt voor een aantal van de opgesomde dimensies van prestaties van publieke dienstverlening.
Volgens Boyne (2003) is klanttevredenheid een proxy van de reeds opgesomde
dimensies, mits over die andere dimensies vragen worden gesteld in het klanttevredenheidsonderzoek. Omdat dit het geval is bij de onderzoeken van KWH (zie
toelichting verderop) gebruik ik in dit onderzoek klanttevredenheid als indicator
voor effectiviteit van woningcorporaties. In de literatuur over klanttevredenheid
is regelmatig de relatie tussen klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening
onderzocht. Er wordt gesproken over een significante positieve relatie tussen kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid (Chand, 2010). Daarnaast definieert
Moore (1995) klanttevredenheid als een publieke waarde die wordt nagestreefd.
Klanttevredenheid is dus blijkbaar een belangrijke uitkomst, indicator of waarde die
wordt nagestreefd door publieke dienstverleners.
Efficiëntie bij woningcorporaties

Het onderwerp efficiëntie bij woningcorporaties is een veelbesproken maar tegelijkertijd complex onderwerp. Het is complex omdat de efficiëntie van organisaties
in het publieke domein niet eenvoudig te vatten is. Deze organisaties leveren vaak
een palet aan goederen en diensten die onderling lastig vergelijkbaar zijn en waarvan
het ‘productieproces’ niet eenvoudig in kaart te brengen is (Veenstra, Koolma &
Allers, 2013). Voor corporaties is dat niet anders. Zij zorgen in de eerste instantie
voor realisatie en beheer van woningen en in tweede instantie voor huisvesten van
huishoudens. Deze twee stappen samen leiden tot de uiteindelijke output: gehuisveste huishoudens en kwaliteit van woningen. Naast deze kerntaken zijn er ook nog
nevenactiviteiten op het gebied van leefbaarheid en zorg waarvan de efficiëntie (als
ratio van input en output) moeilijker is vast te stellen.
Er is weinig bekend over de efficiëntie van woningcorporaties (Priemus, 2003 zoals
geciteerd in: Veenstra et al., 2013:19) en over de determinanten ervan. De onderzoeken naar efficiëntie die er in de corporatiesector zijn, focussen op de bedrijfslasten (Veenstra et al., 2013:19). Empirische onderzoeken zijn schaars en rapporteren over de moeilijkheden rondom bepaling van output en toerekening van input
aan activiteiten. In nieuwe modellen zoals het Drie Kamer Model (Conijn, 2013)
en het allocatiemodel (Van Os, 2014) wordt er aan oplossingen hiervoor gewerkt.
Dergelijke modellen worden bij corporaties als afwegingskader gebruikt voor beslissingen. Ik volg de benadering die in de corporatiesector wordt gebruikt en ook door
Boyne (2003) wordt toegepast: vaststelling van efficiëntie op basis van bedrijfslasten.
De vraag stelt zich dan welke definitie van bedrijfslasten gebruik ik?
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Van den Berge, Buitelaar & Weterings (2013) gebruiken in hun onderzoek naar de
effecten van fusies op efficiëntie ook de bedrijfslasten van corporaties. Om corporaties met elkaar te kunnen vergelijken gebruiken zij de variabele bedrijfslasten.
Hieronder verstaan zij de personeelslasten (lonen en salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten), overige bedrijfslasten (bijvoorbeeld huisvestingskosten, vergoedingen aan commissarissen, tijdelijk personeel, advies- en automatiseringskosten en
kosten voor levering van diensten) en onderhoudslasten (kosten van door derden
uitgevoerd onderhoud bijvoorbeeld schilderwerken; eigen technische dienst is
meegerekend in de personeelskosten). “Variabele bedrijfslasten zijn de kosten
waarop corporaties invloed hebben, bijvoorbeeld door inkoopvoordeel te behalen
of bepaalde keuzes die worden gemaakt” (Van den Berge et al., 2013:7). Het zijn
daarnaast ook de kosten die in verband kunnen worden gebracht met het onderwerp
van deze studie: de organisatiekosten. De belangrijkste componenten voor deze
organisatiekosten zijn de personeelskosten en overige bedrijfslasten.
In de corporatiesector wordt in benchmarks vaak gewerkt met de netto bedrijfslasten
(o.a. door CFV). Het verschil met de variabele bedrijfslasten heeft te maken met een
verdere mate van detaillering. In de netto bedrijfslasten wordt gecorrigeerd voor:
(CFV, 2013) onderhoudswerkzaamheden die door eigen personeel werden uitgevoerd, kosten waar opbrengsten tegenover staan (bijvoorbeeld omdat ze doorbelast
worden aan huurders), geactiveerde productie (bijvoorbeeld uren van de afdeling
projectontwikkeling die in de kosten voor nieuwbouwprojecten worden meegenomen, maar niet van de lonen en salarissen worden afgetrokken) en uitgaven
voor leefbaarheid. Dit nettobedrag wordt door de externe toezichthouders zoals
het CFV gebruikt, maar is voor dit onderzoek te gedetailleerd waarmee ik ook niet
voldoende kan corrigeren voor verschillende registratiemethoden van corporaties.
Wordt bijvoorbeeld de wijkopzichter en huismeester bij de ene corporatie betaald uit
leefbaarheidbudget en doorberekend aan de gemeente of aan huurders? Het leidt tot
verschillende netto bedrijfslasten. “Bij het hogere aggregatieniveau van de variabele
bedrijfslasten speelt dat probleem minder” (Van den Berge et al., 2013:7).
Er is in de corporatiesector recentelijk (2013 en 2014) onderzoek gedaan naar
geavanceerde methoden voor bepaling van efficiëntie van corporaties, rekening
houdend met efficiëntiescores over verschillende jaren en gecorrigeerd voor een
aantal factoren (Veenstra et al., 2013). Het voordeel van een geavanceerde methode
is dat deze een betrouwbaarder beeld geeft dan veelgebruikte methoden voor efficiëntie bepaling. Het nadeel is echter dat interpretatie van deze geavanceerde methode
complex is. Juist omdat verklaringen van verschillen tussen efficiëntiescores van
verschillende corporaties bij QCA van groot belang is, gebruik ik de veelgebruikte
en beter begrijpbare methode om efficiëntie te meten: de variabele bedrijfslasten
zoals die volgens de definities van het CFV worden berekend. Dit is een beter te
interpreteren bedrag per verhuureenheid dat te vergelijken is met andere corporaties.
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Bovendien is het ook inzichtelijker voor de corporaties die aan het onderzoek
deelnemen.
In november 2013 publiceerde het CFV het Sectorbeeld 2013 met daarin de cijfers
van alle corporaties over het jaar 2012. Het CFV (2013) constateert daarin dat de
variabele bedrijfslasten per VHE in 2012 zijn gedaald met 1,3 procent. De lasten
voor personeel stegen met 1 procent, de overige bedrijfslasten en onderhoudslasten
daalden met respectievelijk 0,7 en 3,2 procent. Er is een vrij grote spreiding maar
ook een tendens zichtbaar; een omvangrijker bezit leidt niet tot lagere kosten per
VHE (zie ook Van den Berge et al., 2013) of tot een minder grote spreiding.
In 2013 maakten corporaties werk van het verlagen van de bedrijfslasten. Van Bortel,
Zijlstra & Gruis (2013) concluderen op basis van een vragenlijst onder 156 woningcorporaties dat 82 procent van deze corporaties maatregelen heeft genomen om
de bedrijfslasten te verlagen. Er werd door de onderzoekers echter geen koppeling
gemaakt met de feitelijke bedrijfslasten. Daardoor valt niet vast te stellen hoeveel
lager de feitelijke bedrijfslasten zijn en in welke mate de respondenten hier sociaal
wenselijke antwoorden hebben gegeven. De deelnemende corporaties verwachten
dat hun bedrijfskosten wel zijn verminderd. De belangrijkste methoden die worden
gebruikt voor die vermindering zijn: reorganisatie, afslanking van personeelsbestand, fusie of vergaande samenwerking, digitaliseren van processen, terugtrekken
op kerntaken en uitbesteding van werkzaamheden (Van Bortel et al., 2013).
In dit onderzoek gebruik ik de meest recente gegevens die voorhanden zijn: de variabele bedrijfslasten uit boekjaar 2012. Corporaties dienen voor 1 juli 2014 de jaarrekeningen (verantwoordingsinformatie) in te dienen bij het CFV. Vanaf het najaar
2014 worden de gegevens over 2013 door het CFV naar buiten gebracht. In de
tussenliggende periode worden berekeningen ter standaardisatie en correctie uitgevoerd. Daardoor is het niet mogelijk om ten tijde van de analyse van dit onderzoek
(april 2014) te beschikken over de gegevens over de variabele bedrijfslasten 2013.
De gegevens van de klanttevredenheid en over de interne organisatie zijn wel gericht
op 2013. Er is dus sprake van een beperkt verschil in tijd. Ik kom hierop terug bij
de reflectie.
Voor dit onderzoek gebruik ik de variabele bedrijfslasten per verhuureenheid als
indicator voor efficiëntie. Voor deze variabele bedrijfslasten raadpleegde ik de CFV
rapportages (Corporatie in Perspectief 2013) van de corporaties. Ik gebruikte het
sectorgemiddelde van de variabele bedrijfslasten – dat dus niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen met het gemiddelde van de groep respondenten – als
uitgangspunt. In dit onderzoek zocht ik vervolgens naar configuraties van operationele kenmerken die werden waargenomen bij corporaties die bovengemiddeld
goed scoren op variabele bedrijfslasten; die dus lagere bedrijfslasten hebben dan het
gemiddelde.
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Effectiviteit bij woningcorporaties

Ik gebruik zoals eerder beargumenteerd de kwaliteit van de dienstverlening aan
bewoners als indicator voor de effectiviteit van de woningcorporaties. Kwaliteit van
de dienstverlening wordt vaak geoperationaliseerd in klanttevredenheid (Chand,
2010). Er is dus sprake van een subjectieve indicator over de prestaties van de corporatie. De bedrijfslasten vormen een objectieve indicator voor de prestaties.
KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) onderzoekt sinds 1996
gestructureerd de klanttevredenheid van woningcorporaties die zijn aangesloten.
Voor dit onderzoek kreeg ik toegang tot de data over klanttevredenheid van de
deelnemende corporaties in 2013: 153 corporaties (40 procent van alle corporaties)
en 100.000 door huurders ingevulde vragenlijsten (KWH 2014:5). Ik kon gebruik
maken van volledige en bruikbare data van 130 corporaties (34 procent van alle
corporaties). De data zijn afkomstig uit fysieke vragenlijsten over de dienstverlening
van de corporatie in het algemeen (o.a. contact opnemen, informatie, nakomen van
afspraken, inzet van medewerkers, klachtenbehandeling), dienstverlening bij reparaties aan de woning, dienstverlening bij het zoeken en verhuizen naar een nieuwe
woning, dienstverlening bij het opzeggen van de huur en dienstverlening bij onderhoudswerkzaamheden. Er zijn optionele vragenlijsten over tevredenheid over de
woning op zich en tevredenheid over de buurt; deze worden vanwege het facultatieve karakter in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De meeste vragen zijn
van het type “hoe tevreden bent u over...”. Er worden ook stellingen gebruikt waarbij
wordt gevraagd in welke mate de huurder het daarmee eens is. De antwoordopties
zijn telkens op een 5-puntsschaal: heel tevreden, tevreden, niet tevreden en niet
ontevreden, ontevreden, heel ontevreden. Voor de stellingen geldt ook de 5-puntsschaal, maar dan met helemaal mee eens, mee eens etc. Deze antwoorden worden
door KWH gewaardeerd met de volgende scores (in respectievelijke volgorde): 10;
7,75; 5,5; 3,25; 1 of n.v.t.. Over de vijf vragenlijsten heen wordt (per corporatie voor
alle ingevulde vragenlijsten) een totaalgemiddelde berekend van meer dan 70 vragen.
KWH vult deze data uit vragenlijsten vervolgens aan met een onafhankelijke beoordeling van de informatie die de corporatie aan huurders verstrekt en een telefonisch
bereikbaarheidsonderzoek. De vragenlijsten bepalen 80 procent van de eindscore
voor klanttevredenheid, de overige twintig procent wordt bepaald door de beoordeling van de informatie en de bereikbaarheidsmeting. KWH overweegt om het onderdeel klachtenbehandeling (onderdeel van vragenlijst dienstverlening algemeen) uit
de berekening van de eindscore te halen. Reden daarvoor is dat de antwoorden op
de vragen over klachtenbehandeling even zwaar meewegen in de eindscore, hoewel
deze vragen slechts door een beperkt aantal respondenten worden ingevuld. Ik volg
deze overweging en gebruik de scores exclusief het onderdeel klachtenmanagement.
Er zijn vooral kleinere corporaties (tot 5.000 verhuureenheden) aangesloten bij
KWH. Grote corporaties zijn relatief ondervertegenwoordigd (vanaf 20.000
verhuureenheden). Een aantal van deze corporaties heeft zelf een meetinstrument
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voor klanttevredenheid ontwikkeld of maakt gebruik van andere aanbieders van
klanttevredenheidsonderzoek in de sector. KWH heeft het grootste marktaandeel.
KWH publiceert de totaalscores in de KWH-prestatie-index 2013 (KWH, 2014). Zij
concludeert dat de klanttevredenheid in 2013 (gemiddeld 7,6 inclusief klachtenmanagement) voor het eerst sinds het bestaan van de meting is gedaald ten opzichte van
het voorgaande jaar (7,8 inclusief klachtenmanagement). Op alle gemeten onderdelen is een daling in klanttevredenheid zichtbaar. Hierbij dient wel worden opgemerkt dat meerdere malen het meetinstrumentarium is aangepast, waardoor vergelijking met andere jaren beperkt mogelijk is. KWH constateert dat kleine corporaties
in kleinere plaatsen beter scoren dan grote corporaties. “Dat valt vooral te verklaren
door hogere scores als het gaat om de bereikbaarheid van de corporatie” (KWH,
2014:6). Ik houd rekening met verschillen in klanttevredenheid tussen grote en
kleine corporaties door ook omvang in de analyse op te nemen.
De KWH-scores zijn in de loop der jaren in de sector een op zichzelf staande indicator geworden die corporaties ook onderling vergelijkt. Ik gebruik daarom in dit
onderzoek de totaalscore van de klanttevredenheid exclusief het onderdeel klachtenmanagement die door KWH per deelnemende corporatie wordt berekend. Ik
neem het gemiddelde van alle 130 corporaties – waarover ik volledige en bruikbare informatie heb – als uitgangspunt. Dat ‘landelijk’ gemiddelde hoeft dus niet
noodzakelijkerwijs overeen te komen met het gemiddelde van de groep respondenten. In dit onderzoek zoek ik namelijk naar de configuratie van operationele
kenmerken die worden waargenomen bij corporaties die bovengemiddeld scoren op
klanttevredenheid.
Operationalisatie en kalibratie

In deze paragraaf ga ik met de geselecteerde operationele kenmerken en de indicatoren voor effectiviteit en efficiëntie aan de slag om ze te operationaliseren in de
vragenlijst en om ze te kalibreren. Ik pas de propertyspace (cf. Schneider & Wagemann,
2012:97ev.) toe, waarbij de opgedane informatie uit de casestudie wordt gebruikt
voor het kalibreren van de operationele kenmerken die bij QCA ‘condities’ worden
genoemd.
De propertyspace is een multidimensionele ruimte. In het geval van drie condities
vormt die ruimte een kubus. Elke hoek van deze kubus vormt een specifieke combinatie van de drie condities (volledig afwezig=0 of volledig aanwezig=1). Bij onderzoeken van het fuzzy set type zijn er ook nog gradaties aanwezig (bijv. 0.3 of 0.6).
Daardoor ontstaan er enorm veel mogelijke posities op alle drie de assen die een
case (corporatie) in deze kubus (propertyspace) kan innemen. Hoe verder een positie
van een case in de buurt komt van één van de hoeken van de kubus, des te beter
deze case de ideaaltypische situatie (Weber, 1968) benadert. “Cases that fall exactly in
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one of the corners are empirical instances of the ideal type denoted by that corner” (Schneider &
Wagemann 2012:98).
Ik gebruikte de propertyspace in dit onderzoek om te bepalen in welke mate een
bepaalde corporatie het ideaaltype benaderde: welke setwaarde de betreffende
conditie krijgt. Om te kunnen bepalen in hoeverre een corporatie een positie in de
hoeken van de kubus benadert, is een ideaaltype nodig. Dat ideaaltype leidde ik voor
dit onderzoek af uit de casestudie. Op basis van relevante verschillen (groot/klein
en vroege/late adept) heb ik vier corporaties diepgaand onderzocht en vergeleken.
Ik concludeerde dat van de 38 operationele kenmerken waarmee ik het onderzoek
startte er 33 in de empirie bevestigd konden worden. Ook stelde ik vast dat één van
de vier onderzochte corporaties in 2010 voldeed aan 33 operationele kenmerken en
bijbehorende indicatoren (GVA). Ik gebruikte deze corporatie – die dus 100 procent
scoort op alle ontwikkelde én empirisch bevestigde kenmerken – als empirisch
ideaaltype in dit onderzoek. Van elke corporatie waarover ik data heb verzameld
bepaalde ik dus de positie ten opzichte van die van het empirisch ideaaltype (GVA).
Voor het operationaliseren van de condities, gebruikte ik dezelfde indicatoren als in
de casestudie. Voor de kalibratie van deze condities nam ik de ‘score’ van GVA als
referentiepunt. Er ontbreekt immers een goede theorie over de organisatie van de
maatschappelijke onderneming bij corporaties (die theorie ontwikkel ik met deze
onderzoeken) dus kan ik me daarop nog niet baseren. Omdat GVA in de casestudie beschikt over alle 33 operationele kenmerken ligt de bovenste grenswaarde
voor elke conditie gelijk aan de positie van GVA op deze conditie. De informatie
over de positie van GVA werd uit paragraaf 5.3 en 5.4 gehaald. Voor de middelste
en onderste grenswaarde werd per conditie gekeken naar de positie van de andere
drie corporaties in de casestudie (zie tabel 10). Als alle vier corporaties over een
operationeel kenmerk beschikken werd de middelste grenswaarde relatief dicht bij
de bovenste grenswaarde geplaatst (zie bijvoorbeeld ‘proces van strategische sturing’
in kalibratietabel in bijlage 4) en de onderste grenswaarde dicht daaronder. Als niet
alle corporaties over het operationeel kenmerk beschikken, werd de middelste en
ook onderste grenswaarde lager geplaatst.
Hieronder beschrijf ik welke indicatoren er bij elke conditie werden gebruikt, wat de
score van GVA op deze indicatoren was, hoe de indicatoren werden samengenomen
tot een score voor de conditie en hoe de conditie werd gekalibreerd. Ik hou daarbij
de indicatoren aan zoals die in het vorige hoofdstuk ook werden gebruikt en gebruik
de ‘score’ van GVA om te bepalen waar de grenswaarden liggen. Voor de overzichtelijkheid noem ik alleen de middelste grenswaarde. Die beschrijf ik als inclusieve
grenswaarde: vanaf die middelste grenswaarde – de grenswaarde dus inbegrepen –
is er sprake van lidmaatschap van de set. Voor een gedetailleerd overzicht met alle
grenswaarden en de codering die ik gaf aan de antwoordopties uit de vragenlijst
verwijs ik naar de operationalisatie- en kalibratietabel in bijlage 4.
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Ik werkte in dit onderzoek met twee groepen condities:
Effectiviteit

Efficiëntie

Financieel autonoom (nr. 7)

Vorm bedacht om invloed te geven aan de
maatschappij (nr. 8)

Vraag is richtinggevend voor dienstenaanbod
(nr. 25)

Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)

Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening
en voor een klantgerichte werkwijze (nr. 26)

Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers (nr. 30)

Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

Maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd (nr. 35)

-

Omvang van de corporatie

Omvang van de corporatie

Moment van adoptie van de term
maatschappelijke onderneming

Moment van adoptie van de term
maatschappelijke onderneming

Tabel 19: te onderzoeken condities

Condities bij uitkomst efficiëntie

In deze paragraaf geef ik de operationalisatie van de zes condities die van belang
worden verondersteld voor efficiëntie.
Vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij (nr. 8)

De indicator geeft aan dat belanghouders en huurdervertegenwoordigers de prestaties
van de corporatie rechtstreeks moeten kunnen beïnvloeden door middel van structurele samenwerkingsverbanden, convenanten en contracten. In de vragenlijst keek ik op
welke manier de samenwerking werd vormgegeven: adhoc, structureel, in contracten
of convenanten en door inspraak op prestaties. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. Deze indicator bekeek ik voor zowel huurdervertegenwoordigers als belanghouders. Ik berekende voor huurdervertegenwoordigers de score en voor belanghouders.
Bij GVA zijn er structurele samenwerkingsverbanden rondom de maatschappelijke
agenda en inzet van partijen daarop. Er zijn prestatiecontracten met de gemeenten.
Bij de huurders is er een participatiestructuur met bewonerscommissies en huurdervertegenwoordigers waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gemaakt.
Daarnaast is er een gereedschapskist met nieuwe participatievormen voor huurders
ontwikkeld. Omdat GVA aan alle vereisten voldoet stelde ik de grenswaarden relatief hoog. Immers in 2010 voldoen alle vier casecorporaties ook aan deze indicator.
De middelste grenswaarde lag op het niveau dat er ofwel in de groep huurdervertegenwoordigers ofwel in de groep belanghouders aan de indicator moet worden
voldaan (zie bijlage 4).
Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)

De indicator geeft aan dat de corporatie een onderbouwde (globale) strategie/
koers heeft, planmatig werkt aan het realiseren ervan en de voortgang in het realiseren analyseert of evalueert. In de vragenlijst vroeg ik of er een strategie/koers/
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ondernemingsplan is, of de voortgang werd gemonitord in een (kwartaal)rapportage,
of er ook werd gestuurd op het realiseren van (gewenste) maatschappelijke effecten
en of strategie werd vertaald in competenties of taakafspraken met medewerkers.
Er waren meer antwoorden mogelijk. Ik berekende de score van deze conditie als
som van het aantal gegeven antwoorden. Bij GVA wordt er gewerkt met een globale
meerjaren koers die verder in ondernemingsplannen per bedrijfsonderdeel uitgewerkt wordt, vertaald wordt in prestatie-indicatoren en in kritieke succesfactoren
in een Balanced Scorecard. Prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren worden
gebruikt bij evalueren en bijsturen. Vervolgens is er jaarlijks een kadernota en jaarplannen, maand en kwartaalrapportages. Omdat alle corporaties in de casestudie
aan deze indicator voldeden, legde ik de grenswaarden relatief hoog. De middelste
grenswaarde plaatste ik op de aanwezigheid van drie van de vier antwoordopties.
Formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers (nr.
30)

De indicator is dat in het organigram van de corporatie huurder- en/of maatschappelijke vertegenwoordigers een eigen plaats hebben. In de vragenlijst vroeg ik of
huurdervertegenwoordigers en maatschappelijke vertegenwoordigers een positie in
het organigram hadden. Omdat ik – op basis van de casestudies – huurdervertegenwoordigers belangrijker vond dan maatschappelijke vertegenwoordigers werd daar
een twee keer zo hoge waarde toegekend. Bij GVA heeft de huurdervertegenwoordiging een expliciete plaats in het organigram. Bij de andere caseorganisaties is dat
niet het geval. De middelste grenswaarde lag op het minimaal voldoen aan de indicator voor huurdervertegenwoordigers (zie bijlage 4).
Sturing op efficiëntie (nr. 38)

De indicator betekent dat de corporatie stuurt op efficiëntie en methoden toepast
waarmee de efficiëntie kan worden beoordeeld. In de vragenlijst vroeg ik in welke
mate de corporatie stuurde op efficiëntie. De tweede vraag ging over de instrumenten waarmee op efficiëntie werd gestuurd: benchmarks, tijdschrijven, stimuleren
van kostenbewustzijn, taakstellende bezuinigingen, prestaties en kosten inzichtelijk
maken of anders... Bij deze vraag werd een score toegekend als er één of meerdere
instrumenten werden gebruikt. De totaalscore voor sturing op efficiëntie was het
gemiddelde van de twee vragen. Bij de kalibratie ging ik uit van de manier waarop
GVA op efficiëntie stuurt. Dit gebeurt door een norm te hanteren voor de maximale kosten van het werkapparaat (de organisatie). De bedrijfskosten worden door
GVA gemonitord en vergeleken met benchmarks. Een reorganisatie en algehele
bezuinigingsoperatie zijn het gevolg daarvan. Naast GVA voldoen nog twee van de
vier caseorganisaties aan deze indicator. De middelste grenswaarde legde ik op het
niveau dat er ofwel in hoge mate gestuurd wordt op efficiëntie, ofwel in lagere mate
aangevuld met het gebruik van relatief veel instrumenten (zie bijlage 4).
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Omvang van de corporatie

Ik gebruikte voor deze conditie een veel gebruikte indeling van corporaties: naar
het aantal verhuureenheden (VHE). In de schalen hield ik rekening met de oververtegenwoordiging van kleine corporaties in de data over klanttevredenheid.9 In de
vragenlijst gebruikte ik zes categorieën: minder dan 1.000 VHE; 1.000 - 2.500 VHE;
2.500 - 5.000 VHE; 5.000 - 10.000 VHE; 10.000 - 25.000 VHE; meer dan 25.000
VHE. Bij de kalibratie hield ik rekening met de uitkomsten van de casestudie waarin
GVA als ideaaltype werd gebruikt en met de samenstelling van de sector als totaal
(zie paragraaf 2.3). De middelste grenswaarde werd 5.000 verhuureenheden.
Moment van adoptie van de term maatschappelijke onderneming

Ik verwachtte dat corporaties die zich al lang een maatschappelijke onderneming
noemden meer ervaring hadden opgedaan en dat daarom bij deze corporaties meer
indicatoren zouden worden waargenomen dan bij corporaties met minder ervaring. Deze aanname werd door de resultaten van de casestudie bevestigd: bij vroege
adepten zijn meer indicatoren waargenomen dan bij late adepten (zie tabel 10).
In de vragenlijst stelde ik de vraag in welke periode de corporatie is gestart met zichzelf een maatschappelijke onderneming te noemen. Ik verdeelde de periode 20002010 in vijf categorieën en gaf de mogelijkheid om aan te kruisten dat de corporatie
zich geen maatschappelijke onderneming noemt of heeft genoemd. De kalibratie
was gebaseerd op de constatering in hoofdstuk 4 dat het debat over de maatschappelijke onderneming in de corporatiesector in de periode 2005-2007 het hoogtepunt
kende. Ik verwachtte dat in die tijd de meeste corporaties de term gingen gebruiken.
De middelste grenswaarde werd 2007 (zie bijlage 4).
Condities bij uitkomst effectiviteit

In deze paragraaf beschrijf ik de operationalisatie van de zeven condities die van
belang worden verondersteld voor effectiviteit. Voor de omvang van de corporatie
en het moment van adoptie van de term maatschappelijke onderneming gebruikte ik
dezelfde indicatoren en kalibraties als zojuist beschreven.
Financieel autonoom (nr. 7)

De bijbehorende indicator is dat de corporatie op financiële continuïteit stuurt door
bijvoorbeeld het zekerstellen of verhogen van inkomsten en stabiliseren of verlagen
van uitgaven. In de vragenlijst vroeg ik op welke manier de corporatie naar financiële
continuïteit streeft: door verhogen van inkomsten en/of door verlagen van uitgaven.
Bij GVA is er sprake van inkomsten verhogen: “zakelijkheid en winst maken is voor
ons een voorwaarde om als maatschapplijk ondernemer te overleven.
9
De bij KWH aangesloten corporaties zijn vooral kleine(re) corporaties die de kwaliteit van hun
dienstverlening in kaart laten brengen. Grote corporaties zijn relatief gezien ondervertegenwoordigd.
Slechts 17 procent van alle corporaties in Nederland zijn grote corporaties (vanaf 10.000 verhuureenheden, zie ook paragraaf 2.3).
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De verkoop van woningen is nodig om onrendabele investeringen te dekken,
bijvoorbeeld zoals nieuwbouw en investeringen in leefbaarheid”. Daarnaast worden
uitgaven en risico’s kritisch gemonitord en werd er een kostenbesparingsoperatie
ingezet “zonder dat daar op dat moment strikte noodzaak voor was”. De middelste
grenswaarde lag op het niveau van één van de twee manieren om naar financiële
contituïteit te streven.
Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (nr. 25)

Bij deze conditie zijn er twee indicatoren. De eerste indicator is dat de corporatie kan aantonen dat maatschappelijke vragen leidend zijn in de werkwijze van
de organisatie. De tweede indicator is dat de corporatie kan aantonen dat zij de
opgehaalde maatschappelijke vraag (zie ook conditie nr. 9) verwerkt in het dienstenaanbod van de organisatie. In de vragenlijst gebruikte ik een item uit de scan
voor KlantRelatieManagement (KRM) die in de corporatiesector door o.a. de branchevereniging en enkele corporaties was ontwikkeld (Aedes, 2010). Het item dat
ik gebruikte gaf vier beschrijvingen van werkwijzen waarmee een corporatie haar
klanten kan bedienen. Die werkwijzen dragen de volgende namen (in rangorde):
klantvriendelijk, klantgericht, klantgedreven en partner van de klant. Aan de hand
van een beschrijving kozen de corporaties in de vragenlijst één van deze typen. In
de eerste vraag selecteerden ze welke typering(en) van toepassing was (meerdere
antwoorden mogelijk) in de vervolgvraag kozen ze er één die het beste paste (in
geval van meerdere keuzes). Ik had voor dit item uit de KRM-scan geen referentie
bij GVA. Bij GVA wordt “gedacht en gehandeld vanuit de vraag”. Het werk draait
erom om een bijdrage te leveren aan de oplossing van lokale (woon) vraagstukken.
Ik verwachtte dat de typering klantgedreven van toepassing is op GVA. Voor de
tweede indicator gebruikte ik in de vragenlijst een stelling in welke mate de maatschappelijke agenda/vraag in het dienstenaanbod wordt verwerkt. Bij GVA wordt
er gedacht en gehandeld vanuit de klantvraag en staat de klant centraal om diens
(woon)vraagstukken op te lossen. Ik ging ervan uit dat bij GVA de hoogste score
van toepassing is. Omdat ik bij deze conditie met twee indicatoren werkte, baseerde
ik de kalibratie op de laagste van beide scores (logische EN). Ik veronderstelde dat
beide indicatoren aanwezig moesten zijn. Dat is in lijn met de manier waarop ik bij
de caseorganisaties bekeek of deze indicatoren werden waargenomen. Dat is bij
alle vier de organisaties het geval. Dit leidde tot de kalibratie dat de antwoorden
tenminste moeten zijn: “klantgedreven” en “meer wel dan niet de maatschappelijke
vraag in dienstenaanbod verwerken” (zie bijlage 4).
Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze (nr. 26)

Er zijn hier ook twee indicatoren. De eerste indicator is dat de corporatie klanttevredenheidsonderzoek en kwaliteitsinstrumenten benut om de dienstverlening te
verbeteren. De tweede indicator is dat de corporatie aantoonbaar werkt aan een
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klantgerichte werkwijze bijvoorbeeld door wijkkantoren of afspraken maken via
internet. De eerste indicator werd in de vragenlijst in de vorm van een stelling behandeld over de mate waarin de corporatie klanttevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsinstrumenten benut om de dienstverlening te verbeteren. De tweede indicator
was een opsomming van methoden waarmee corporaties aan het vergroten van een
klantgerichte werkwijze kunnen werken. Het uitsplitsen van deze methoden is alleen
voor de verdieping in het onderzoek relevant. Hier ging het er dus om of één of meerdere antwoordopties werden aangekruist. Bij GVA wordt er structureel onderzoek
gedaan naar de dienstverlening en hoe die verbeterd kan worden. De corporatie voert
ook experimenten uit met digitale communicatie / sociale media. De klantgedachte
is centraal komen te staan in zowel het beleid, de dienstverlening en de werkwijze.
Omdat ik bij deze conditie ook met twee gelijksoortige indicatoren werkte, heb ik
ze gemiddeld. Ik veronderstelde dat beide indicatoren aanwezig moesten zijn. Dat
is in lijn met de manier waarop bij de caseorganisaties werd bekeken of deze indicatoren werden waargenomen. Dat is bij alle vier de caseorganisaties het geval. Dit
leidt tot een relatief hoge kalibratie waarbij het gemiddelde van beide vragen ‘zeer
positief ’ moet zijn: de stelling moest positief beantwoord worden én er moesten
instrumenten worden aangekruist (zie bijlage 4).
Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)

De indicator is dat de corporatie autonoom werkende professionals heeft in wijken
en buurten. De vraag was of medewerkers: 1) met samenwerkingspartners afspraken
maken over het oplossen van vraagstukken in de wijken en buurten; 2) als interne
opdrachtgever optreden naar ondersteunende afdelingen; 3) zich inleven in de maatschappelijke vraag in de wijk of buurt; 4) zich inleven in de rol van belanghouders en
samenwerkingspartners in de wijk of buurt en tot slot 5) zich vereenzelvigen met de
rol die zij namens de corporatie in de wijk of buurt vervullen. Ik heb de score van deze
conditie berekend met het aantal aangekruiste antwoorden. Bij GVA worden medewerkers bewust gemaakt van het karakter van de maatschappelijke onderneming door
meer bezig te zijn met de meerwaarde die wordt geleverd en de rol die wordt vervuld
door de organisatie en de medewerkers. GVA heeft om te beginnen aandacht gegeven
aan haar rol in de beleidsplannen. Nu begint op de werkvloer ook te leven “waar we
wel en niet meer van zijn”. “Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor
hun resultaat, werken met hart en ziel en zijn zich bewust van het maatschappelijke
karakter van onze organisatie. Ze zijn zakelijker en meer resultaatgericht gaan werken”.
Bij de kalibratie werd ervan uitgegaan dat medewerkers zich tenminste met twee van
de genoemde zaken inlaten. Alle vier caseorganisaties voldeden aan deze indicator in
2010. De middelste grenswaarde betrof daardoor de aanwezigheid van drie van de
vijf antwoordopties (zie bijlage 4).
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Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd (nr. 35)

De indicator is dat de corporatie ondersteunende instrumenten gebruikt om de
bewustwording over het handelen vanuit de maatschappelijke missie én ondernemingszin bij medewerkers te vergroten. In de vragenlijst werd door middel van twee
vragen hierover informatie verzameld: werkt uw corporatie aan het vergroten van
het bewustzijn? De vervolgvraag ging in op de wijze waarop er aan het bewustzijn
wordt gewerkt. Hier kon de corporatie kiezen uit: door gedragsregels of protocollen,
door gebruik van kernwaarden, door verwerking in competentieprofielen en functiebeschrijvingen, door beleidsplannen en werkplannen, anders... Bij GVA werken
de medewerkers vooral in wijkteams waarin ze veel vrijheid en verantwoordelijkheid
hebben. Medewerkers zijn zich bewust van het maatschappelijke karakter van de
organisatie en zijn bezig met de meerwaarde die ze leveren en de rol die ze in die
organisatie vervullen. “De maatschappelijke onderneming begint op de werkvloer
te leven in de zin van waar we wel en niet meer van zijn”. Naarmate het langer in
instrumenten als beleidsplannen wordt gebruikt, wordt het ook concreter voor de
medewerkers van deze organisatie. Bij alle vier caseorganisaties werd deze indicator
waargenomen. De middelste grenswaarde lag bij het werken aan vergroten van de
bewustwording in combinatie met één of meerdere instrumenten (zie bijlage 4).
Kalibratie van uitkomsten

Voor zowel de variabele bedrijfslasten als klanttevredenheid onderzoek ik welke
configuratie van condities in verband staan met bovengemiddeld presteren van
corporaties. In beide gevallen gebruik ik zoals eerder beargumenteerd het landelijk
gemiddelde als middelste grenswaarde. De andere twee grenswaarden worden bij de
data-analyse bepaald omdat daarbij inzicht in de spreiding van de data nodig is.
6.6 Dataverzameling
In deze paragraaf behandel ik de dataverzameling voor zowel de condities als de
uitkomsten.
Dataverzameling uitkomsten

De data over de uitkomst klanttevredenheid werd ter beschikking gesteld door
KWH. KWH onderzoekt sinds vijftien jaar de kwaliteit van de dienstverlening van
een groot aantal corporaties (die lid zijn van de vereniging KWH). Gedurende die
tijd is de meetsystematiek diverse malen veranderd, voor het laatst in 2012. In dit
onderzoek maak ik gebruik van de data van 2013. Deze data werd verzameld door
periodieke vragenlijsten over de dienstverlening van de betreffende corporatie en
werd uitgedrukt in een cijfer voor klanttevredenheid.
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De data over de uitkomst efficiëntie verzamelde ik uit de rapportages (Corporatie in
Perspectief 2013) die door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) op uniforme
wijze voor elke corporatie worden opgesteld.
Dataverzameling condities

De data over de condities verzamelde ik door een online vragenlijst die werd
verzonden aan alle leden van KWH. De items die in deze vragenlijst werden gebruikt,
zijn afkomstig uit de voorgaande hoofdstukken en te vinden in de tabel in bijlage 4.
De operationele kenmerken en indicatoren vormden de basis voor de vragen in de
vragenlijst. Omdat de vragenlijst te omvangrijk zou worden – wat de respons beïnvloedt – kon ik niet alle 33 operationele kenmerken opnemen. Per bovenliggende
organisatie-eigenschap (zie hoofdstuk 4) heb ik de best-proxy kenmerken vastgesteld.
Een kenmerk wordt in dit onderzoek als best-proxy gezien als: 1) dit met theoretische argumenten onderbouwd kan worden, zoals bijvoorbeeld de aansluiting op de
gevonden determinanten van effectiviteit / efficiëntie en 2) uit de casestudie blijkt
dat er variatie is op dit kenmerk bij de vier caseorganisaties. Dan verwacht ik namelijk
dat er ook variatie zal zijn op deze items als ik van meer corporaties data verzamel.
Ik selecteerde op die manier 23 best-proxy operationele kenmerken. Over deze 23
operationele kenmerken heb ik informatie verzameld in de vragenlijst, aangevuld
met twee referentie items: omvang van de corporatie (uitgedrukt in het aantal
verhuureenheden) en het moment waarop de corporatie zich een maatschappelijke
onderneming ging noemen (vroege, late adept of geen adept). In QCA-onderzoeken
worden deze condities ook vaak gebruikt om analyses te maken van verschillende
groepen: grote corporaties, kleine corporaties etc. om vervolgens te bezien of de
gevonden configuraties verschillen. In dit onderzoek is er echter een legitieme en
empirisch te onderbouwen reden (zie selectie en resultaten van de casestudie, paragrafen 5.2 en 5.4) om ze als conditie op te nemen.
Testen vragenlijst

Omdat er sprake was van een nieuwe vragenlijst met nieuwe items, beschikte ik
niet vooraf over gegevens met betrekking tot de validiteit. Ik heb daarom in dit
onderzoek veel aandacht besteed aan het ontwerpen en testen van de vragenlijst.10
Eerst werd de vragenlijst met de promotor en copromotor besproken. Daarna is
de vragenlijst tweemaal van feedback voorzien door methodologen (collega’s van
Tilburg University). De kennis en ervaring van deze wetenschappers werd meegenomen in de vragenlijst en leidde tot verscherping van vraagstelling en vermindering
van sociale wenselijkheid in de antwoordopties.
10
In de vragenlijst werden ook enkele vragen opgenomen van masterstudenten Organization
Studies van Tilburg University. Deze studenten voerden onderzoek uit naar corporaties en konden op
deze manier hun data verzamelen. De studenten werden begeleid door copromotor en promovendus.
Voor het onderzoek van de studenten zijn ook nog andere corporaties benaderd (die geen lid zijn bij
KWH en daardoor dus niet in dit onderzoek kunnen worden betrokken). In totaal heeft dat voor de
studenten nog twaalf extra respondenten opgeleverd. De volledige vragenlijst is te raadplegen op: www.
stefancloudt.nl/proefschrift
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De vragenlijst is vervolgens geplaatst in de online tool Qualtrics.11 De online vragenlijst is getest door vijf corporaties. Met hen zijn de bevindingen besproken. Er
werden naar aanleiding van deze test bij vijf vragen antwoordopties verduidelijkt.
Ook werd in de introductietekst opgenomen dat wanneer de corporatie in 2013
een koerswijziging had ondergaan de antwoorden van belang zijn die het grootste
deel van dat jaar van toepassing waren op de organisatie. Tot slot werd de vragenlijst voorgelegd aan de caseorganisaties. De door hen gegeven antwoorden werden
vergeleken met de uitkomsten van de casestudie. Op basis van deze vergelijking en
de toelichting van corporaties daarop werden twee vragen genuanceerd in zowel
formulering als antwoordopties.12 Tot slot werd in de introductietekst, in diverse
vragen en in inleidende teksten meermalen expliciet aangegeven dat de antwoorden
betrekking dienden te hebben op het jaar 2013.
Respons

In de maand februari 2014 werd de online vragenlijst uitgezet onder de 130 corporaties die op dat moment lid waren van KWH. Per corporatie werd de vragenlijst
naar één persoon verzonden; ik zocht namelijk naar informatie over de corporatie
in kwestie, niet naar persoonlijke opvattingen van verschillende respondenten over
dezelfde corporatie. In totaal hebben 61 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. De directeur-bestuurders van deze woningcorporaties ontvingen eind januari
een e-mail waarin het onderzoek samen met KWH werd aangekondigd. Daarna
werden de uitnodigingen om aan de vragenlijst deel te nemen naar dezelfde directeur-bestuurders verzonden.
Ongeveer de helft van alle respondenten vulde binnen een week de vragenlijst in (31
respondenten). Na twee weken werd er een reminder verstuurd, hierop reageerden
nog bijna tien respondenten: in totaal waren er nu 47 respondenten. In elke mail en
reminder had de ontvanger de gelegenheid om via een link zich af te melden voor
dit onderzoek. Hiervan werd geen gebruik gemaakt. Vervolgens werden ruim een
week na de reminder uitnodigingen gestuurd naar managers of beleidsmedewerkers
(tweede contactpersoon) van de corporaties die nog niet de vragenlijst hadden ingevuld. Het verzoek aan deze tweede contactpersonen leverde nog eens twaalf respondenten op. Vervolgens maakte ik een analyse van de omvang van de corporaties die
de vragenlijst reeds hadden ingevuld. Hieruit bleek dat met name de kleinste corporaties (minder dan 1.000 verhuureenheden) en de grootste corporaties (meer dan
25.000 verhuureenheden) ondervertegenwoordigd waren bij de respondenten. De
corporaties in deze categorieën werden nog nagebeld. Er waren drie kleine corporaties en drie grote corporaties die benaderd konden worden. Uiteindelijk heeft het
nabellen nog twee respondenten opgeleverd, waardoor het totale aantal respondenten 61 bedroeg (47 procent respons).
11
Tilburg University heeft een licentie voor het gebruik hiervan.
12
Deze checks voorwamen niet dat er in de vraag over adoptie van de maatschappelijke onderneming twee antwoordopties waren die het jaar 2007 betroffen (zie ook de reflectie in paragraaf 6.10).
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De respons is goed te noemen vergeleken met andere onderzoeken onder dezelfde
doelgroep. Een onderzoek naar de effecten van het kabinetsbeleid op de dienstverlening en bedrijfsvoering van woningcorporaties in opdracht van KWH onder
dezelfde doelgroep behaalde in 2013 een respons van 40 procent (Van Bortel et al.,
2013).
Voor dit onderzoek naar zeven condities waren ten minste 47 organisaties nodig
bij een betrouwbaarheid van 99 procent (cf. Fiss, Marx & Cambré, 2013:38/39).
De kans dat ik een model accepteer dat op willekeurige data is gebaseerd is daarbij
maximaal één procent en dus erg klein. Met een response van 61 corporaties waren
er voldoende cases om de analyses uit te kunnen voeren en tot betrouwbare resultaten te komen. Naast een totaal aantal organisaties is ook de verdeling van die
organisaties over de mogelijke configuraties van belang. Hoe meer een bepaald pad
(configuratie) wordt ‘bewandeld’, des te belangrijker kan het pad worden beschouwd
(cf. Rihoux, 2001, 2003).
Aan de respondenten werd ook gevraagd hun functie aan te geven. In totaal is 46
procent van de respondenten directeur-bestuurder, 26 procent is manager en 21
procent is staf/beleidsmedewerker. Tot slot zijn er drie respondenten (vijf procent)
die kwaliteitscoördinator zijn en de overgebleven respondent had geen antwoord
gegeven op deze vraag.
6.7 Beschrijving van de data
Nadat de online vragenlijst werd gesloten heb ik de data gedownload en de data
van KWH (klanttevredenheid) en CFV13 (variabele bedrijfslasten) verkregen. In
de vragenlijst hebben de respondenten de naam van hun corporatie ingevuld. Met
behulp van de verzendlijst kon zo van elke corporatie het zogenaamde L-nummer
(identificatienummer voor woningcorporaties) gekoppeld worden aan de antwoorden
van de betreffende respondent. Vervolgens werden deze L-nummers als referentie
gebruikt bij het zoeken naar de bijbehorende waarden voor de klanttevredenheid
en variabele bedrijfslasten. Al deze data werd samengevoegd in één bestand. Uit
dit bestand zijn vervolgens de onderdelen gehaald die voor dit onderzoek worden
gebruikt. Er werd immers over 23 operationele kenmerken data verzameld, waarvan
de data van negen geselecteerde kenmerken wordt gebruikt in dit hoofdstuk (zie
tabel 18 in paragraaf 6.3).

13
De data werd verkregen door het databestand CiP 2012 te downloaden via: http://www.cfv.nl/
cfvpublicaties/publicatie/Corporatie_in_Perspectief_2012 Het CFV baseert haar gegevens op de jaarrekeningen van de corporaties en past daarop enkele correcties toe waardoor de gegevens gestandaardiseerd
worden.

Prestaties van corporaties vergeleken

Beschrijving van de uitkomsten

Omdat van de uitkomsten de data voorhanden was van alle Nederlandse corporaties
(in het geval van de variabele bedrijfslasten) en van alle KWH-leden (corporaties die
op uniforme wijze de klanttevredenheid laten meten) was het mogelijk na te gaan of
de groep van 61 respondenten / corporaties representatief is voor de andere corporaties. De gemiddelden van deze groepen toetste ik door middel van een T-test.
Een T-test is om te bepalen of er een statistisch significant verschil is tussen de
gemiddelden van twee groepen in een populatie (Hinkle, Wiersma & Jurs, 1998). Het
landelijk gemiddelde van de variabele bedrijfslasten was € 3028 per verhuureenheid.
Het gemiddelde van de 61 corporaties is € 3042 maar er was geen sprake van een
statistisch significant verschil (t=0.804, sig. 0.424). De verschillen voor klanttevredenheid (exclusief klachtenmanagement) tussen de groep respondenten (7,72) en de
andere corporaties (7,70) waren ook niet statistisch significant (t=0.689 en sig. 0.500)
verschillend van elkaar. De groep respondenten is daarmee representatief voor
andere corporaties als het gaat om de klanttevredenheid en variabele bedrijfslasten.
Omdat ik over de mogelijkheid beschikte om de scores van de respondenten op
de operationele kenmerken te vergelijken met scores van twaalf andere corporaties
(waarvan wel de variabele bedrijfslasten bekend zijn, maar geen bruikbare klanttevredenheidscore) heb ik met behulp van kruistabellen bekeken of er patronen waren
af te leiden. Er was geen sprake van een duidelijk afwijkend patroon. De voorzichtige conclusie is dat de scores van de respondenten op de operationele kenmerken
niet fors afwijken van die van andere corporaties. Ook hier zou er sprake van representativiteit kunnen zijn.
Vervolgens maakte ik binnen de groep van 61 corporaties voor de twee uitkomsten (klanttevredenheid en variabele bedrijfslasten) telkens twee groepen: één groep
met scores tot en met het landelijk gemiddelde en één groep met bovengemiddelde
scores. Bij de klanttevredenheid was het landelijk gemiddelde 7,71. Ik trof een significant verschil aan tussen de groep respondenten die tot en met gemiddeld scoort
(26 corporaties) en de groep die bovengemiddeld scoort (35 corporaties) (t=8.860
sig. 0.000). Bij de variabele bedrijfslasten was het landelijk gemiddelde € 3028 en is
het verschil tussen de groepen ook statistisch significant (t=-8.930 sig. 0.000). Er
waren in de groep respondenten 28 corporaties die efficiënter zijn (lager dan gemiddelde bedrijfslasten) en 33 corporaties met gemiddelde of hogere dan gemiddelde
bedrijfslasten. Deze significante verschillen waren van belang om bij de conclusies
uitspraken te kunnen doen over welke combinaties van operationele kenmerken de
ene corporatie nu efficiënter of effectiever maakt dan de andere.
In de software fsQCA14 werden de scores op de operationele kenmerken (condities
genoemd) en uitkomsten telkens verdeeld in vier groepen.
14
fsQCA heeft een marktaandeel van ongeveer 80 procent. Ik heb in een workshop (Frankfurt 2013)
met deze software leren werken. Ragin, C. & S. Davey. 2012. fs/QCA [Computer Programme], Version
2.5. Irvine, CA: University of California.
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De grenzen tussen deze groepen (drie grenzen) vormden de per conditie gedefinieerde waarden (zie bijlage 4). Ik heb met behulp van statistische toetsen gezocht naar
vier groepen voor de klanttevredenheidscores en voor de variabele bedrijfslasten. Ik
heb gestreefd naar statistisch significante verschillen tussen de groepsgemiddelden
en naar een redelijk evenwichtige verdeling van de corporaties over de groepen.
Voor de middelste grens nam ik steeds het landelijk gemiddelde. Ik heb varianten
getoetst waarbij ik de ruimte tussen de hoogste en laagste scores evenredig had
verdeeld. Varianten waarbij ik de standaarddeviatie als grens gebruikte om groepen
te vormen. Deze toetsen leverden wel statistisch significante resultaten op, maar
geen evenredige groepsverdeling. Ik heb vervolgens twee scatterplots gemaakt om
de spreiding van de scores grafisch weer te geven (figuur 21 en 22) en een beter geïnformeerd besluit te nemen voor de kalibratie van deze uitkomsten.

Variabele bedrijfslasten
Variabele bedrijfslasten per vhe in €
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Figuur 21: plot spreiding variabele bedrijfslasten

Klanttevredenheid

Er is sprake van een behoorlijke spreiding in de variabele bedrijfslasten per
9,00
verhuureenheid,
vooral veroorzaakt door een uitschieter. Na een grafische inspectie
werd de volgende groepsindeling getoetst: 2000 - 2600; 2601 - 3028; 3029 - 3399 en
3400 - 5182. Ik gebruikte hiervoor een toets voor analyse van de variatie in verschillende8,00
groepen (ANOVA). Een toets met ANOVA laat zien of de groepen van elkaar
verschillen. Om te weten welke groepen van elkaar verschillen is een post-hoc test
nodig. In dit geval gebruikte ik Tukey’s HSD als post hoc test. Tukey’s HSD berekent
een 7,00
getal dat de minimale afstand tussen twee groepsgemiddelden aangeeft die er
moet zijn om van statistisch significante gemiddelden te kunnen spreken tussen die
specifieke twee groepen (Hinkle, Wiersma & Jurs, 1998). De ANOVA met post-hoc
test 6,00
Tukey’s HSD (F=67.662 sig. 0.000) liet zien dat de vier groepen significant van
Klanttevredenheid exclusief klachtenmanagement
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Figuur 22: plot spreiding klanttevredenheid

De spreiding in de scores voor klanttevredenheid was minder groot. Hier werden ook
verschillende pogingen ondernomen. Na een visuele inspectie vormde en toetste ik
de volgende groepen: 6,76 - 7,50; 7,51 - 7,71; 7,72 - 7,90 en 7,91 - 8,30. De ANOVA
met post-hoc Tukey’s HSD (F=99.424 sig. 0.000) liet zien dat er sprake was van een
significant verschil en een redelijk evenwichtige verdeling over de groepen (respectievelijk 11; 16; 19 en 15 corporaties). Deze groepsindeling leverde de volgende
kalibraties op in fsQCA: 7,92 (bovenste grenswaarde); 7,72 (middelste grenswaarde)
en 7,50 (onderste grenswaarde).
Dit boek richt zich op een maatschappelijke onderneming bij corporaties. Eén van
de vragen in de vragenlijst was of de corporatie zich anno 2013 een maatschappelijke
onderneming noemt, of in het verleden zichzelf een maatschappelijke onderneming
heeft genoemd. Indien het antwoord “ja” was, werd gevraagd naar de periode waarin
de corporatie zich een maatschappelijke onderneming ging noemen. De antwoorden
op deze vragen heb ik verwerkt in de conditie ‘adept’.
15
Omdat fsQCA alleen maar op basis van oplopende scores setwaarden kan berekenen wordt hier
dus een hoge variabele bedrijfslast als volledig lidmaatschap van de set gezien. Na het kalibreren is om
deze richting te veranderen de tegenovergestelde setwaarde berekend door de formule 1-(setwaarde) toe
te passen. Hierdoor komt de bovenste grenswaarde weer te liggen waar het hoort: bij lage variabele
bedrijfslasten.
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Deze conditie moet geïnterpreteerd worden als het aantal jaren dat de corporatie
ervaring heeft met de maatschappelijke onderneming. Ik heb de 61 respondenten
ingedeeld in twee groepen: de groep corporaties die zich een maatschappelijke
onderneming noemt of heeft genoemd (46 corporaties) en de groep corporaties
die dat niet deed (vijftien corporaties). Dus 75 procent van de onderzochte corporaties noemt of noemde zich een maatschappelijke onderneming. De vraag is of
de variabele bedrijfslasten en klanttevredenheid verschillen voor deze corporaties.
Er werden twee T-testen uitgevoerd. Voor klanttevredenheid waren de resultaten
niet significant (t=0.964 sig. 0.339). Voor de variabele bedrijfslasten wel (t=2.671
sig. 0.009). De corporaties die zich een maatschappelijke onderneming noemen of
noemden, hadden significant lagere variabele bedrijfslasten (groepsgemiddelde is €
2988) dan de andere corporaties (groepsgemiddelde is € 3345).
Tot slot bekeek ik of er sprake was van samenhang tussen de klanttevredenheid en
variabele bedrijfslasten. Ik gebruikte daarvoor Pearson’s correlatiecoëfficiënt voor
variabelen op interval of rationiveau (Hinkle, Wiersma & Jurs, 1998). Er was sprake
van een zwakke niet significante en negatieve correlatie tussen klanttevredenheid en
variabele bedrijfslasten (r=-0.095 sig. 0.466). Voor de groep van 61 corporaties ga
ik er van uit dat er geen aantoonbare samenhang is tussen de klanttevredenheid en
variabele bedrijfslasten.
Beschrijving van de operationele kenmerken

Nadat ik zekerheid had verkregen over significante verschillen in de uitkomsten, ben
ik verder gegaan met analyseren van de operationele kenmerken die ik in verband
kan brengen met deze verschillen.
QCA combineert settheorie met Booleaanse algebra, waardoor eerst per organisatie (case) en per conditie de setwaarde wordt berekend en vervolgens de
patronen (combinaties) van condities met betrekking tot een bepaalde uitkomst
worden vereenvoudigd (geminimaliseerd). De onderstaande analyses heb ik in het
programma fsQCA uitgevoerd.
Eerst werden de setwaarden berekend, dit proces heet kalibreren. Op basis van de
grenswaarden, zoals ik die voor de operationele kenmerken bepaalde (zie bijlage 4),
werden de waarden van de ruwe data uit de vragenlijst gekalibreerd in setwaarden.
Bij drie condities bleken de grenswaarden niet goed te zijn bepaald, met als gevolg
dat dit setwaardes van 0.5 opleverde.16 In de analyse kunnen deze waarden niet
meegenomen worden wat een groot verlies aan data betekende. Door de middelste
grenswaarde van de condities nummer 8, 22 en 30 telkens met 0.1 te verlagen werd
dit opgelost, zonder dat er schade werd aangericht aan de kwalitatieve interpretatie.
16
Het nadeel van deze score is dat die noch meetelt voor lidmaatschap in de set als voor niet-lidmaatschap in de set en daardoor buiten de analyse komt te vallen. Hierdoor gaat veel info verloren.
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In kwalitatieve zin bleef de grenswaarde daardoor hetzelfde, maar zo werd setwaarde
0.5 voorkomen. Ook de twee uitkomsten (variabele bedrijfslasten en klanttevredenheid) heb ik gekalibreerd op basis van de vooraf gedefinieerde grenswaarden. Tabel
20 hieronder geeft inzicht in het aandeel corporaties dat per conditie binnen de
bandbreedtes van de grenswaarden valt.
0,5

0
Meer niet
dan wel

1
Meer wel
dan niet

Wel

Conditie

Niet

Financieel autonoom (nr. 7)

0%

0%

10%

90%

Vorm bedacht om invloed te geven aan de
maatschappij (nr. 8)

2%

3%

36%

59%

Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)

3%

15%

28%

54%

Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod
(nr. 25)

23%

48%

26%

3%

Aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en voor
een klantgerichte werkwijze (nr. 26)

0%

5%

43%

52%

Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers (nr. 30)

54%

5%

36%

5%

Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)

2%

5%

7%

86%

Maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd (nr. 35)

5%

2%

0%

93%

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

3%

0%

56%

41%

Omvang

7%

41%

46%

7%

Adept

25%

42%

28%

5%

Tabel 20: aandeel corporaties binnen de grenswaarden per conditie

Uit tabel 20 blijkt dat bij een aantal operationele kenmerken of condities weinig
spreiding is waargenomen in de antwoorden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ‘financieel autonoom’, ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ en bij ‘medewerkers als professionals in het veld’. Dit patroon van weinig
spreiding komt overeen met de resultaten van de casestudie (zie paragraaf 5.6). Er is
blijkbaar sprake van een grote vormdruk bij corporaties. Juist daarom is het interessant om combinaties van operationele kenmerken te onderzoeken, omdat voor een
aantal individuele kenmerken het patroon bekend is.
Hieronder kijk ik nog een niveau concreter naar de antwoorden in de vragenlijst per
operationeel kenmerk.
Financieel autonoom (nr. 7)

De vraag die hierbij is gesteld ging over de manier waarop de corporatie stuurt
op financiële continuïteit. Er waren vijf corporaties die niet stuurden op financiële
continuïteit door verhogen van inkomsten. Er was slechts één corporatie die niet
stuurde op financiële continuïteit door het verlagen van uitgaven.
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De overige corporaties verhoogden inkomen en verlaagden uitgaven bij het sturen
op financiële continuïteit. Er is dus sprake van weinig spreiding.
Vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij (nr. 8)

Hier ging de vraag over de manier waarop belanghouders en huurders de prestaties
van de corporatie kunnen beïnvloeden. De invloed van belanghouders blijkt structureel te worden vormgegeven en bij 56 corporaties in de vorm van contracten of
convenanten. Een verdergaande vorm van rechtstreekse inspraak op prestaties werd
door 38 corporaties aangevinkt. Voor de invloed van huurders geldt een vergelijkbaar patroon. De invloed van huurdervertegenwoordigers werd structureel vormgegeven en in de vorm van een contract of convenant gegoten. De rechtstreekse
invloed van de huurdervertegenwoordigers op de prestaties van de corporatie werd
door 54 corporaties aangevinkt. Bij de interpretatie van dit operationeel kenmerk is
het van belang te weten dat directe invloed van huurdervertegenwoordigers vaker
voorkwam dan directe invloed van belanghouders.
Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)

De vraag behandelde hoe er werd gestuurd op het bereiken van strategische doelen.
Bijna alle corporaties hebben een vastgelegde en onderbouwde koers/strategie in
bijvoorbeeld een ondernemingsplan en de meeste corporaties monitoren de voortgang van de realisatie van de doelen in bijvoorbeeld een kwartaalrapportage. In
totaal 48 corporaties hadden de strategische doelen ook vertaald naar competenties
en prestatieafspraken met medewerkers. 42 Corporaties richtten hun sturing op het
realiseren van (gewenste) maatschappelijke effecten.
Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (nr. 25)

Hier werden twee vragen gesteld. De eerste vraag behandelde dat maatschappelijke
vragen leidend zijn in de werkwijze van de organisatie. Voor deze vraag werden
de typeringen uit de KRM-scan gebruikt. In totaal veertien corporaties hebben de
typering ‘klantvriendelijk’ gekozen, 25 corporaties de typering ‘klantgericht’, zestien
corporaties ‘klantgedreven’ en vier corporaties ‘maatschappelijk partner’. In deze
typeringen neemt de mate waarin maatschappelijke vragen leidend zijn voor de organisatie telkens toe. De tweede vraag was: in welke mate verwerkt uw corporatie de
maatschappelijke agenda of vraag in het dienstenaanbod? In totaal antwoordde geen
enkele corporatie dat dat niet of nauwelijks gebeurde en zeventien corporaties dat
ze dat meer niet dan wel deden. In totaal 30 corporaties antwoordden dat zij meer
wel dan niet de maatschappelijke agenda in dienstenaanbod verwerkte en veertien
corporaties antwoordden dat zij dat in grote mate deden. De totale score op dit
operationeel kenmerk werd bepaald door de laagste score op beide vragen.
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Aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze
(nr.26)

Bij dit operationele kenmerk stelde ik twee vragen. De eerste vraag ging over de mate
waarin de corporatie klanttevredenheidsonderzoek gebruikte om de dienstverlening
te verbeteren. Twee corporaties hebben geantwoord dat meer niet dan wel te doen.
In totaal hebben 26 corporaties geantwoord dat meer wel dan niet te doen en 32
corporaties deden het in grote mate. De tweede vraag ging over manieren die corporaties gebruikten om te werken aan het vergroten van een klantgerichte werkwijze.
Hierbij gaven alle corporaties aan dat op verschillende manieren te doen. Omdat de
manier waarop niet zo relevant is voor dit onderzoek, is de kalibratie gesteld op dat
er één of meerdere methoden gebruikt moeten worden. De meest gekozen manier
was; onderscheid maken in front-office en back-office door 53 corporaties. Daarnaast
koos meer dan de helft van de corporaties ervoor om internet in te zetten voor haar
dienstverlening (42 corporaties), bijvoorbeeld voor het maken van afspraken en voor
communicatie met huurders via social media (39 corporaties). De volgende opties
werden relatief minder vaak gekozen: diversificatie in klantbenadering (31 corporaties), gebruik maken van een callcenter (29 corporaties) en kantoren of steunpunten
in de wijken (26 corporaties). In totaal zeven corporaties hebben de open ruimte
ingevuld met nog andere methoden waarmee ze aan het vergroten van een klantgerichte werkwijze werkten: hierbij is vooral een inzet op medewerkers zichtbaar
(vorming, opleiding en training, doorstroming, klantcontact neer te leggen bij zoveel
mogelijk medewerkers in de organisatie, klant moet in de genen zitten van de organisatie, takenpakket van medewerkers verbreden) en gestructureerde benaderingen
(klachtenmanagement, rapportages/interviews, continu onderzoek en digitalisering
van klantprocessen).

Formele positionering van huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers (nr.
30)

Hierbij werden twee vragen gesteld. Hebben de vertegenwoordigers van de huurders
een formele positie in het organigram? En: Hebben de maatschappelijke vertegenwoordigers een formele positie in het organigram? Bij 25 corporaties hadden de
huurdervertegenwoordigers een formele positie in het organigram, door bijvoorbeeld een huurderadviesraad. En bij zes corporaties hadden de maatschappelijke
vertegenwoordigers een formele positie in de organisatie, bijvoorbeeld door een
maatschappelijke adviesraad. Slechts drie corporaties hadden beiden. De totale score
is een optelsom van beide antwoorden waarbij de weging van de huurdervertegenwoordiging dubbel telde. In de interpretatie van dit operationele kenmerk gaat het
meestal om een formele huurdervertegenwoordiging en in enkele gevallen over een
formele maatschappelijke vertegenwoordiging. Hier treedt hetzelfde patroon op als
bij ‘vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij’ (nr. 8), namelijk dat dat
in eerste instantie voor de huurders werd georganiseerd.
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Medewerkers als professionals in het veld (nr. 34)

De vraag gaat hier over de mate van autonomie die medewerkers hadden bij het
werken in wijken en buurten. Er konden vijf antwoordopties worden gegeven,
waarbij geldt hoe meer gekozen antwoorden hoe groter de autonomie van de medewerkers. De middelste grenswaarde was gelegd bij drie of meer antwoordopties. In
totaal hadden 44 corporaties alle vijf de antwoordopties aangekruist, acht corporaties gingen voor vier antwoordopties en vier corporaties voor drie antwoordopties.
Het meest werd gekozen voor het antwoord: medewerkers kunnen met samenwerkingspartners afspraken maken over het oplossen van vraagstukken in de wijken en
buurten (59 corporaties). Gevolgd door de drie antwoorden: medewerkers kunnen
zich inleven in de maatschappelijke vraag uit de wijk en buurt, medewerkers kunnen
zich inleven in de rol van samenwerkingspartners in de wijk en buurt, medewerkers
kunnen zich vereenzelvigen met de rol die zij namens de corporatie in de wijk of
buurt vervullen (telkens door 56 corporaties gekozen). Het minst, maar in totaal
toch nog vaak, werd gekozen voor het antwoord: medewerkers kunnen als interne
opdrachtgever optreden naar ondersteunende afdelingen (49 corporaties).
Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd (nr. 35)

Er werd hiervoor één vraag gesteld en bij een positief antwoord een vervolgvraag.
Het gemiddelde van beide vragen werd uiteindelijk als waarde meegenomen in de
analyse. De eerste vraag luidde of de corporatie werkte aan het vergroten van het
bewustzijn van haar medewerkers dat zij werken vanuit zowel de maatschappelijke missie als vanuit ondernemingszin. Slechts drie corporaties gaven aan dat dit
niet gebeurde. Aan de overige corporaties werd de vervolgvraag gesteld: op welke
wijze zorgt uw corporatie ervoor dat de bewustwording wordt vergroot? Hierbij
werden een aantal ondersteunende instrumenten genoemd en kon de corporatie
in een open veld haar eigen instrumenten invullen. Alle corporaties die deze vraag
kregen, hebben één of meerdere instrumenten aangekruist op één corporatie na. Ik
ga nog verder in op de keuzes voor de ondersteunende instrumenten. Het toepassen
van kernwaarden en beleidsplannen of werkplannen werd het vaakst gekozen (elk
door 54 corporaties). Er waren 49 corporaties die kozen voor verwerking in competentieprofielen en functiebeschrijvingen en 31 corporaties kozen voor toepassing
in gedragsregels of protocollen. Bij de open antwoordoptie gaven corporaties nog
andere instrumenten aan. Hierin werd vaak gekozen voor een vorm van interne
dialoog (overleg, voorbeelden bespreken), voor training/scholing en voor het
betrekken van medewerkers bij strategievorming (bijvoorbeeld door personeelsbijeenkomsten, deelname in groepen voor cultuurverandering).
Sturing op efficiëntie (nr. 38)

Hier stelde ik twee vragen. Ten eerste: in welke mate wordt er bij uw corporatie
gestuurd op efficiëntie? En: op welke wijze wordt er bij uw corporatie op efficiëntie
gestuurd? Het ging bij dit operationele kenmerk om het sturen op efficiëntie en
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het toepassen van methoden daarvoor. Het maakte niet uit hoeveel methoden er
werden toegepast. De middelste grenswaarde is gelegd bij ‘meer wel dan niet’ of
‘in grote mate’ sturen op efficiëntie en één of meerdere methoden gebruiken om
de efficiëntie te kunnen beoordelen. Op de eerste vraag antwoordde het merendeel van de corporaties ‘meer wel dan niet’ (28 corporaties) of ‘in grote mate’ (25
corporaties). Er waren vijf corporaties die ‘meer niet dan wel’ antwoordden en één
corporatie antwoordde ‘niet of nauwelijks’. Ik vond geen duidelijk patroon dat de
corporaties die minder of niet op efficiëntie sturen hogere bedrijfslasten hebben.
De tweede vraag – over de wijze waarop op efficiëntie wordt gestuurd – leverde een
divers beeld aan antwoorden op. Het meest werd gekozen voor de methode stimuleren van kostenbewustzijn (55 corporaties), gevolgd door benchmarks (54 corporaties). Wat minder corporaties gebruikten het inzichtelijk maken van prestaties en
kosten (43 corporaties) en taakstellende bezuinigingen (39 corporaties). Corporaties
stuurden het minst op efficiëntie door tijdschrijven; slechts negentien corporaties
paste deze methode toe. Zeven corporaties gebruikten andere methoden. Daarbij
kwamen voornamelijk de (werk)processen aan de orde: lean, procesmanagement,
procesoptimalisatie, procesinrichting worden hier genoemd. Ook werd er gekeken
naar medewerkers, door motivatie voor efficiëntie bij hen zelf neer te leggen en
budgetbeheer en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Ik vond
geen duidelijk patroon tussen het aantal gebruikte methoden en de hoogte van de
variabele bedrijfslasten. De meeste corporaties (22 corporaties) kozen vier methoden
waarmee op efficiëntie wordt gestuurd. Gevolgd door zeventien corporaties die voor
drie methoden kozen en elf corporaties die voor vijf methoden kozen. Er waren
zeven corporaties die twee methoden hebben gekozen en één corporatie koos alle
vijf de methoden en voegde in het open veld daar nog een eigen methode aan toe.
Omvang

Bij de omvang van de corporatie keek ik naar het aantal verhuureenheden (VHE).
De respondenten zijn goed gespreid over de groottecategorieën.

Omvang
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Figuur 23: histogram corporaties naar groottecategorie
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Er is sprake van een middelmatige negatieve significante correlatie tussen de omvang
van de corporatie en de klanttevredenheid (r=-0.6396 sig. 0.000). Er is sprake van
een zeer zwakke positieve niet-significante correlatie tussen omvang en hoogte van
de variabele bedrijfslasten (r=0.1909 sig. 0.105). Er is tevens sprake van een zeer
zwakke negatieve niet-significante correlatie tussen de klanttevredenheid en bedrijfslasten (r=-0.0950 sig. 0.466). Ik neem in de analyse alleen de significante middelmatige negatieve correlatie mee tussen omvang en klanttevredenheid. Dus in het algemeen kan gesteld worden hoe groter de corporatie, des te lager de klanttevredenheid.
Adept

Bij de adept keek ik naar het aantal jaren dat de corporatie ervaring had met de
maatschappelijke onderneming. De bijbehorende vraag is 1) of corporaties zich een
maatschappelijke onderneming noemen of hebben genoemd en 2) in welke periode
de corporatie is gestart zich een maatschappelijke onderneming te noemen. Drie
kwart van de 61 corporaties noemt of noemde zichzelf een maatschappelijke onderneming, het gaat om 46 corporaties.
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Figuur 24: histogram corporaties naar periode adept maatschappelijke onderneming
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Er is sprake van een zeer zwakke negatieve niet-significante relatie tussen het aantal
jaren ervaring met de maatschappelijke onderneming en de klanttevredenheid
(r=-0.17774 sig. 0.171). Er is ook sprake van een zeer zwakke negatieve niet-significante relatie tussen het aantal jaren ervaring met de maatschappelijke onderneming
en de hoogte van de variabele bedrijfslasten (r=-0.23992 sig. 0.056).
Ik neem in de analyse geen relaties mee tussen de ervaring (adept) met de maatschappelijke onderneming en respectievelijk klanttevredenheid of variabele lasten. Er is
echter wel nog steeds een significant verschil tussen de gemiddelde variabele lasten
van een corporatie die zich een maatschappelijke onderneming noemt of noemde en
de corporaties die dat niet doen dit significante verschil wordt immers op niveau van
de groepsgemiddelden berekend. Ik heb in de vragenlijst nog meer vragen gesteld
over een maatschappelijke onderneming. De corporaties die zich een maatschappelijke onderneming noemen of noemden deden dat (hier waren meerdere antwoorden
mogelijk): vooral in het ondernemingsplan (57 corporaties) en het jaarverslag (57
corporaties), in de strategie van de organisatie (47 corporaties) en in de missie
(41 corporaties). Corporaties noemen zich blijkbaar vooral een maatschappelijke
onderneming in documenten die een externe functie hebben. Zoals in het ondernemingsplan waarin corporaties hun plannen en doelen voor de toekomst vermelden.
En in het jaarverslag waarin zij hun activiteiten en prestaties verantwoorden.
Ik vroeg ook naar de aanleiding waarom de corporaties zich een maatschappelijke
onderneming noemden. Ook hier waren meerdere antwoorden mogelijk. Bij de
meeste corporaties werd de idee van een maatschappelijke onderneming geïntroduceerd in een nieuwe koers of in een nieuw ondernemingsplan (45 corporaties),
of was het een nieuwe directeur-bestuurder die het begrip introduceerde (25 corporaties). Ook gingen corporaties het begrip gebruiken omdat er in de sector veel
aandacht aan werd besteed, door onder andere Aedes (17 corporaties) of na een
fusie (16 corporaties). Ook hier komt blijkbaar het ondernemingsplan naar voren
als het gaat om de profilering van de corporatie als maatschappelijke onderneming.
6.8 Analyse van de data
In deze paragraaf geef ik antwoord op de vraag welke organisatieconfiguraties ik
heb waargenomen bij corporaties met bovengemiddelde effectiviteit en bovengemiddelde efficiëntie.
Ik zocht naar patronen in de operationele kenmerken (condities) en de uitkomsten.
Tref ik bijvoorbeeld steeds hoge setwaarden op bepaalde condities aan bij corporaties die ook een hoge klanttevredenheid hebben? Hiervoor heb ik eerst de condities
geïdentificeerd die noodzakelijk zijn voor een bepaalde uitkomst. Daarna heb ik de
condities die voldoende, maar niet noodzakelijk zijn geïdentificeerd. De gehanteerde
werkwijze komt uit het boek van Schneider & Wagemann (2012) en is onderwerp
geweest van een workshop die ik in 2013 in Frankfurt heb gevolgd. Daarnaast heb ik
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de gehanteerde werkwijze afgestemd op de vele ervaringen die de copromotor met
deze methode heeft. In de analyse voor dit onderzoek pas ik structureel enkele vuistregels toe. Deze vuistregels zijn in tabel 21 opgenomen en toegelicht. Eerst bespreek
ik nog twee belangrijke concepten: consistentie en dekkingsgraad.
Consistentie (consistency) is de mate waarin de corporaties die een bepaalde conditie
hebben (of combinatie van condities) ook de uitkomst hebben die wordt onderzocht (cf. Ragin, 2006). Hoge consistentie is van belang want dat wijst erop dat veel
corporaties met die betreffende conditie dezelfde uitkomsten laten zien. De consistentie toont de validiteit van de betreffende causale combinatie tussen conditie en de
uitkomst (Schneider & Wagemann, 2012).
Dekkingsgraad (coverage) is een indicator voor de mate van de betrouwbaarheid van
de resultaten (Rihoux & Ragin, 2009). De empirische dekkingsgraad (raw coverage)
geeft het empirisch belang aan van elke configuratie. Configuraties met een lage
empirische dekkingsgraad kunnen toch nog erg belangrijk zijn. Elke configuratie
en élke case bevat in QCA even belangrijke informatie vanwege het vergelijkende
perspectief. De unieke dekkingsgraad (unique coverage) is de dekkingsgraad die niet
overlapt met andere configuraties (Ragin 2006, 2008). Een lage unieke dekkingsgraad toont relatief veel overlap in condities als die gepaard gaat met een hoge totale
dekkingsgraad (Schneider & Wagemann, 2012).

Thema

Vuistregel

Truth-table algorithm

Op basis van het literatuuronderzoek verwacht ik dat de condities een
positieve bijdrage aan de uitkomst leveren, en zet ik alle condities in het
Truth-table algorithm op 'present' (en op 'absent' voor de analyse van de
tegenovergestelde uitkomst :~uitkomst). Aan de condities omvang en
adept wordt geen richting gegeven, daar is een theoretisch voorspeld
patroon immers niet voorhanden. Zij worden gemerkt als 'present and
absent'.

Prime implicants

Wanneer minimalisatie volgens Booleaanse algebra niet verder
automatisch kan plaatsvinden en ik een keuze moet maken in combinaties
van condities, kies ik die combinaties die het beste passen bij het
theoretisch verwacht patroon. De meest informatieve prime implicant wordt
dan gekozen, in dit onderzoek die implicant die uitgaat van de
aanwezigheid van de conditie (zie ook vorig punt).

Noodzakelijke
condities/karakteristieken

Voor noodzakelijke conditie moet de consistentie meer dan 0.90 zijn en de
dekkingsgraad meer dan 50%. (cf. Schneider & Wagemann, 2012 en
workshop).

Maximaal aandeel
afwijkende cases

Aanvullend op de vuistregel hierboven worden van alle noodzakelijke
condities plots gemaakt om het aantal afwijkende cases te identificeren.
Als meer dan 10 procent van de organisaties (in dit geval meer dan 6
cases) de claim van noodzakelijkheid van de betreffende conditie niet
ondersteunt, wordt de claim verworpen en de conditie dus niet als
noodzakelijke conditie aangemerkt. Deze vuistregel wordt toegepast om
de zekerheid van de resultaten te vergroten.
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(vervolg)
Voldoende
condities/karakteristieken:
toewijzing uitkomsten

Voor voldoende condities moet de raw consistentie meer dan 0.75 zijn en
de PRI-consistentie meer dan 0.60 (cf. Schneider & Wagemann, 2012 en
workshop) om de betreffende combinatie van condities aan de
aanwezigheid van de uitkomst te kunnen toewijzen.

Minimaal aantal cases per
configuratie

Combinaties van condities die maar bij één corporatie voorkomen worden
in de analyse voor voldoende condities buiten beschouwing gelaten, tenzij
hierdoor het totaal aantal overgebleven cases lager wordt dan 80 procent
van het totaal (in dit onderzoek lager dan 49 cases, wat nog steeds boven
de grens van 47 cases is cf. Fiss et al. 2013:39). Deze vuistregel wordt
toegepast om de zeggingskracht van de resultaten te vergroten: een
configuratie die slechts bij één van de 61 corporaties is aangetroffen is
weliswaar informatief maar niet representatief. Minimaal aantal cases per
configuratie moet dus twee zijn.

Type oplossing (complex,
eenvoudig,
tussenliggende variant)

Toepassing van Booleaanse logica (volgens het Quine-McCluskey
algoritme) kan leiden tot drie typen oplossingen (configuraties). De
complexe oplossing is vaak moeilijk te interpreteren. De eenvoudige
oplossing laat noodgedwongen veel relevante informatie weg. De
tussenliggende variant (intermediate) wordt het meest toegepast en
aanbevolen (cf. Schneider & Wagemann, 2012). Dit is de enige variant die
rekening kan houden met de keuzes die bij de eerste vuistregel zijn
gemaakt (directional expectations). Hierdoor ontstaan er oplossingen die
(waar door minimalisatie mogelijk) in dit onderzoek de aanwezigheid van
de conditie laten zien.
Logical remainders zijn configuraties die logischerwijs mogelijk zijn, maar
die niet in de empirie (dus in de data) werden aangetroffen. Betrekken van
deze logical remainders in het onderzoek heeft als voordeel dat de
configuraties gebruikt kunnen worden om de complexiteit verder te
reduceren (in de meest eenvoudige oplossing) (zie Rihoux & De Meur,
2009). Meestal wordt echter gekozen om het zonder de logical remainders
te doen (intermediate solution). Ik kies er in dit onderzoek voor om de
logical remainders niet te betrekken in de oplossing. Enerzijds hebben
configuraties die empirisch niet werden aangetroffen met betrekking tot de
onderzoeksvraag geen grote bijdrage. Wel een grote bijdrage hebben de
'directional expectations' (zie hierboven). Deze kunnen alleen in de
intermediate solution (tussenliggende variant) worden toegepast. Daarom
kies ik voor deze variant.

Tabel 21: gebruikte vuistregels QCA

Analyse van noodzakelijke condities

De noodzakelijke condities dienen voor alle uitkomsten onderzocht te worden. Dus
zowel voor de positieve uitkomsten (hoge klanttevredenheid en lage bedrijfslasten)
als voor de negatieve uitkomsten (lage klanttevredenheid en hoge bedrijfslasten). Ik
begin met de analyse van de noodzakelijke condities bij variabele lasten in tabel 22.
Er is volgens de vuistregels sprake van één noodzakelijke conditie voor lage bedrijfslasten: ‘vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij’ (consistentie > 0.90
en dekkingsgraad >50 procent). Daarnaast komt de conditie ‘sturing op efficiëntie’
in de buurt (consistentie = 0.89 en dekkingsgraad >50 procent).
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Lage variabele lasten

Hoge variabele lasten

Conditie

Consistentie

Dekkingsgraad

Consistentie

Dekkingsgraad

Vorm bedacht om invloed te geven aan de
maatschappij (nr. 8)

0.905819

0.527109

0.880397

0.538853

Procesbenadering van strategische sturing
(nr. 22)

0.706021

0.505905

0.770707

0.580863

Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers
(nr. 30)

0.370669

0.707771

0.273745

0.549775

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

0.891019

0.522588

0.901183

0.555928

Omvang

0.426169

0.488247

0.569099

0.718304

Adept

0.371006

0.637204

0.318196

0.561196

Tabel 22: data analyse noodzakelijke condities variabele lasten

Voor beide condities heb ik een plot gemaakt om te bekijken hoeveel afwijkende
cases er zijn. Bij beide condities was er sprake van twintig procent afwijkende cases
(twaalf organisaties). De claim van noodzakelijkheid van deze condities kwam
daarmee te vervallen. Er waren geen noodzakelijke condities voor de uitkomst lage
variabele bedrijfslasten.
Voor hoge variabele lasten was er één noodzakelijke conditie: ‘sturing op efficiëntie’.
Hierbij waren er echter veertien afwijkende cases (23 procent), waardoor de claim
van noodzakelijke voorwaarde voor niet-lage variabele lasten vervalt. Hoewel ook
de conditie ‘vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij’ dicht in de
buurt van de waardes kwam, wees ook hier de grafische weergave uit dat er teveel
afwijkende cases (zestien cases) waren. Er waren dus geen noodzakelijke condities
voor hoge variabele lasten.
Vervolgens analyseer ik de noodzakelijke condities bij klanttevredenheid in tabel 23.
Hoge klanttevredenheid

Lage klanttevredenheid

Conditie

Consistentie

Dekkingsgraad

Consistentie

Dekkingsgraad

Financieel autonoom (nr. 7)

0.971748

0.564066

0.969781

0.503154

Vraag is richtinggevend voor het
dienstenaanbod (nr. 25)

0.414467

0.774811

0.353595

0.590830

Aandacht voor de kwaliteit van de
dienstverlening en voor een klantgerichte
werkwijze (nr. 26)

0.932319

0.578056

0.916638

0.507988

Medewerkers als professionals in het veld
(nr. 34)

0.927041

0.541924

0.908996

0.474355

Maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd (nr. 35)

0.891338

0.528049

0.966308

0.511679

Omvang

0.405464

0.503276

0.681834

0.756455

Adept

0.319776

0.595032

0.387287

0.628878

Tabel 23: data analyse noodzakelijke condities klanttevredenheid

Volgens de vuistregels waren hier drie noodzakelijke condities voor de uitkomst
hoge klanttevredenheid: ‘financieel autonoom’, ‘aandacht voor de kwaliteit van de
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dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze’ en ‘medewerkers als professionals in het veld’ (consistentie >0.90 en dekkingsgraad >50 procent). Daarnaast
kwam de conditie ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ in de buurt (consistentie =0.89 en dekkingsgraad >50 procent). Ook hier heb
ik plots gemaakt om te bekijken hoeveel afwijkende cases er waren. Bij ‘financieel
autonoom’ waren er vijf afwijkende cases (acht procent). Deze conditie werd daardoor als noodzakelijke conditie voor hoge klanttevredenheid aanvaard. Bij ‘aandacht
voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze’ was
er sprake van achttien procent afwijkende cases. Deze conditie was daardoor geen
noodzakelijke conditie voor hoge klanttevredenheid. Bij ‘medewerkers als professionals in het veld’ waren er slechts vier afwijkende cases (zeven procent). Daarmee
was ook deze conditie een noodzakelijke conditie voor hoge klanttevredenheid. De
conditie ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ kwam
in de buurt van de criteria uit de vuistregel, maar voldeed net niet en kende elf
procent afwijkende cases. Er waren daardoor twee noodzakelijke condities voor
hoge klanttevredenheid: ‘financieel autonoom’ (nr. 7) en ‘medewerkers als professionals in het veld’ (nr. 34).
Er waren ook drie mogelijke noodzakelijke condities voor lage klanttevredenheid:
‘financieel autonoom’, ‘aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor
een klantgerichte werkwijze’ en de ‘maatschappelijke onderneming wordt door
medewerkers doorleefd’. Uit de plots bleek dat geen van de drie condities aan de
claim van noodzakelijkheid voldeed. Het aandeel afwijkende cases was respectievelijk: twaalf procent, achttien procent en twaalf procent. Er waren dus geen noodzakelijke condities voor lage klanttevredenheid.
Analyse van voldoende condities

Voor de analyse van voldoende condities gebruikte ik de truth-table. In de tabellen
in deze paragraaf zijn alleen die configuraties weergegeven die twee keer of meer
voorkwamen. Ik start met de analyse van de voldoende condities bij lage variabele
lasten (tabel 24).
Er zijn in tabel 24 in totaal zeventien rijen gevuld van de 64 mogelijke rijen (twee
tot de macht zes). De rijen ofwel configuraties die slechts bij één corporatie werden
waargenomen, werden in dit onderzoek niet meegenomen waardoor er tien rijen
of configuraties overbleven. Ik geef een voorbeeld hoe de eerste rij gelezen moet
worden. Er waren twaalf woningcorporaties waarbij de setwaarde van de volgende
operationele kenmerken boven de middelste grenswaarde lag (weergegeven door
een 1 bij de condities) ‘vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij’,
‘procesbenadering van strategische sturing’ en ‘sturing of efficiëntie’. De scores op
de overige condities zijn beneden de middelste grenswaarde en daardoor zijn die
operationele kenmerken ‘niet aanwezig’ bij deze twaalf corporaties. De kolom raw
consist. geeft de empirische consistentie voor deze rij ofwel configuratie aan. Deze
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consistentie toont in welke mate de empirische data aangeeft of er in dit geval sprake
is van lidmaatschap in de set van corporaties met lage variabele bedrijfslasten. Dus
of de score in de kolom lage variabele bedrijfslasten boven de middelste grenswaarde ligt. Bij fsQCA (de software) is het aan de onderzoeker om te bepalen of
bij de betreffende rij of configuratie sprake is van een score boven of onder deze
middelste grenswaarde. Hiervoor werd de beschreven vuistregel gebruikt dat de
empirische consistentie 0.75 of hoger moet zijn. Omdat het hier om setwaarden
gaat ligt de middelste grenswaarde bij alle condities en uitkomsten op 0.5 en is de
setwaarde van 0.75 dus al behoorlijk hoog.

Omvang

Adept

Lage variabele lasten

Uitkomst

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

Formele positionering van huurderen maatschappelijke
vertegenwoordigers (nr. 30)

Procesbenadering van strategische
sturing (nr. 22)

Condities
Vorm bedacht om invloed te geven
aan maatschappij
(nr. 8)
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Raw
consist

12

1

1

0

1

0

0

0

0.640144

0.496770

7

1

1

0

1

1

1

0

0.439394

0.156352

6

1

1

1

1

1

0

0

0.577371

0.384988

6

1

1

1

1

0

0

0

0.695822

0.570111

6

1

1

0

1

1

0

0

0.533442

0.298160

5

1

1

1

1

1

1

0

0.725941

0.549828

5

1

0

0

1

1

0

0

0.686646

0.442991

3

1

1

0

1

0

1

1

0.747826

0.611855

2

1

1

1

1

0

1

1

0.810069

0.687970

2

1

0

0

1

0

0

1

0.795305

0.615520

Aantal
cases

PRI
consist

Tabel 24: truth-table voldoende condities lage variabele bedrijfslasten

De toepassing van deze vuistregel gaat gepaard met de vuistregel dat PRI consist.
0.60 of meer moet zijn. PRI staat voor Proportional Reduction in Inconsistency en geeft
aan in welke mate deze rij of configuratie de uitkomst verklaard. Bij een PRI consistentie van minder dan 0.50 wordt met de betreffende configuratie meer verklaard in
bijvoorbeeld de niet-uitkomst dan in de uitkomst. Voor alle rijen of configuraties
die zowel aan de vuistregel voor empirische consistentie als voor PRI consistentie
voldeden werd in de kolom van de uitkomst (in dit geval lage variabele lasten) de
score voor lidmaatschap in de set toegekend (1). In dit geval waren er drie configuraties die werden waargenomen bij corporaties met lage variabele lasten.
Vervolgens werden met Booleaanse logica deze drie configuraties verder vereenvoudigd (geminimaliseerd). Als de configuraties identiek zijn, behalve op één conditie,
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en tot dezelfde uitkomst leiden, dan kan die ene afwijkende conditie niet de uitkomst
verklaren want dan zou ook een verschil in uitkomst verwacht worden. Het minimaliseren van de drie gevonden configuraties gebeurde door de standaard analyse.
Dit is een geaccepteerde standaard in het minimaliseren van de configuraties die drie
oplossingen presenteert: de complexe oplossing (zo min mogelijk minimalisatie), de
eenvoudige oplossing (zo veel mogelijk minimalisatie) en de tussenliggende (intermediate) oplossing. Deze laatste oplossing wordt het meest gebruikt in de toepassing van fsQCA (Schneider & Wagemann, 2012). Dit komt doordat deze oplossing
gebruik maakt van de verwachtingen (easy counterfactuals) op basis van de theorie die
werd gehanteerd voor de condities en uitkomsten (directional expectations). Omdat ik in
dit onderzoek werk met determinanten van effectiviteit en efficiëntie heb ik dus de
verwachting dat elke geselecteerde conditie bijdraagt aan de uitkomst. Dit maakt de
toepassing van de tussenliggende (intermediate) oplossing mogelijk. Bij de condities
hieronder geef ik telkens met een ~ aan als de conditie afwezig is, niet werd waargenomen of de setwaarde onder de middelste grenswaarde ligt. Het * staat voor de
logische EN uit de Booleaanse algebra. Bij de condities ‘omvang’ en ‘adept’ werk
ik met gerichte benamingen in de configuraties, deze zijn – net zoals de kalibratie –
afgeleid van GVA: groot en vroege adept.
De tussenliggende (intermediate) oplossing liet twee configuraties of paden zien bij
corporaties met lage variabele bedrijfslasten:
~groot*~ vroege adept*sturing op efficiëntie*~procesbenadering van strategische sturing*vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij (consistentie 0.794585, empirische dekkingsgraad 29 procent, unieke dekkingsgraad 17
procent). Er zijn twee corporaties die aan deze configuratie voldoen, maar er
is maar één corporatie die aan deze configuratie én aan de uitkomst voldoet.
Deze configuratie kan dus ook tot een andere dan de gewenste uitkomst leiden.
Aangezien dat bij 50 procent van de gevallen is waar deze configuratie voorkomt,
neem ik dit pad niet verder mee in de analyse. Dit besluit bevestig ik later nog met
een verdiepende analyse.
~groot* vroege adept*sturing op efficiëntie*procesbenadering van strategische sturing*vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij (consistentie 0.753100, empirische dekkingsgraad 22 procent, unieke dekkingsgraad 11
procent). Er zijn vijf corporaties die deze configuratie hebben, alle vijf voldoen
aan de uitkomst. Als ik verder kijk naar de overeenkomsten en verschillen tussen
deze vijf corporaties, valt op dat er twee combinaties van twee corporaties zijn
die identieke scores hebben, maar verschillen op sturing op efficiëntie en op de
variabele bedrijfslasten. Dit verschil wordt veroorzaakt door het antwoord op de
vraag in welke mate er op efficiëntie wordt gestuurd in de organisatie. “Meer wel
dan niet” is bij deze twee corporaties in verband te brengen met hogere variabele bedrijfslasten dan het antwoord “in grote mate”. Beide corporaties kiezen
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evenveel instrumenten de ene kiest wel voor tijdschrijven, de andere niet; de
ene kiest niet voor reorganisatie, de andere wel. De overeenkomst tussen twee
andere corporaties is dat ook hier identieke scores zijn en verschil in sturing op
efficiëntie. Hier geldt hetzelfde verschil (veroorzaakt door antwoord op vraag
over mate waarop op efficiëntie wordt gestuurd) maar dan met een omgekeerd
effect op de variabele bedrijfslasten. Dus ook zonder de hoogste score op de
mate waarin op efficiëntie wordt gestuurd zijn lage variabele bedrijfslasten mogelijk. Er is hier dus geen eenduidig beeld waargenomen dat de positie van de vijf
corporaties kan verklaren. Er is nog een andere overeenkomst tussen alle vijf de
corporaties die deze configuratie hebben: het moment waarop zij zich een maatschappelijke onderneming gingen noemen. Alle vijf de corporaties kiezen daar
tussen 2004 en 2007, de score die net boven de middelste grenswaarde ligt. Op
alle andere condities van deze configuraties verschillen de vijf corporaties van
elkaar, behalve op deze conditie.
Deze twee configuraties samen hebben een consistentie van 0.776673 en dekkingsgraad van 39 procent. Deze dienen geïnterpreteerd te worden als: de configuratie
draagt in grote mate bij aan lidmaatschap van de set van de uitkomst (immers consistentie is 0.75 of hoger) maar tegelijkertijd verklaart de configuratie ook nog een
deel van andere uitkomsten. Immers de dekkingsgraad voldoet niet aan de norm
van 50 procent of meer. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de dekkingsgraad van
de configuratie vaak lager is dan de dekkingsgraad van individuele condities. Deze
lage dekkingsgraad is te verklaren door het relatief lage aantal corporaties (in totaal
zeven) waarbij de configuraties die zijn geminimaliseerd zijn aangetroffen. De drie
configuraties uit de tabel konden dus door minimalisatie worden teruggebracht naar
twee paden of configuraties.
Ik analyseer nu de voldoende condities bij hoge klanttevredenheid (zie tabel 25). Hier
waren 32 rijen mogelijk (twee tot de macht vijf), waarvan er twaalf waren gevuld.
Twee rijen bevatten maar één corporatie en worden daardoor niet meegenomen
in de analyse in tabel 25. Bij vier rijen werd de uitkomst toegewezen op basis van
toepassing van de vuistregels.17
17
Over de analyse van voldoende condities nadat er noodzakelijke condities zijn gevonden, bestaan
verschillende inzichten. In de standaardprocedure (Schneider & Wagemann, 2012) - die ik heb gevolgd
- worden eerst noodzakelijke condities geïdentificeerd en vervolgens de voldoende condities (Ragin,
2000:105). Vervolgens is het de vraag wat te doen met de noodzakelijke condities en met de configuraties waarin ze voorkomen. Hiervoor zijn er verschillende opties: uitsluiten, meenemen en meenemen
als er theoretische gronden voor zijn. Voor meer inzicht in de alternatieven verwijs ik naar Schneider &
Wagemann (2012) voor de Enhanced Standard Analysis en naar Cooper, Glaesser & Thomson (2013)
voor een reflectie daarop. Uit de analyse waarin ik de noodzakelijke condities meenam in de truth-table
(standaard analyse) bleek dat de twee noodzakelijke condities in die oplossingen telkens terugkomen. In
de analyse (enhanced standard analysis) waar ik op theoretische gronden een aantal configuraties toeken
aan de uitkomst waarvoor geen empirisch materiaal voorhanden is, levert een veel complexer resultaat
op, dat in het licht van dit onderzoek niet goed te interpreteren is. Ik gebruik de analyse waarin alleen de
overgebleven condities worden meegenomen (zie tabel 25). Ik volg in dit explorerende onderzoek een
behoudende strategie, waardoor de zekerheid over de oplossingen groot is, ik kom hier in paragraaf 6.10
op terug.
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Aandacht voor kwaliteit van de
dienstverlening en klant-gerichte
werkwijze (nr. 26)

Maatschappelijke onder-neming
wordt door mede-werkers
doorleefd (nr. 35)

Omvang

Adept

Klanttevredenheid

Uitkomst

Vraag is richtinggevend voor het
dienstenaanbod (nr. 25)

Condities

Raw
consist

14

0

1

1

0

0

0

0.726320

0.602556

12

0

1

1

1

0

0

0.582001

0.315228

8

0

1

1

1

1

0

0.531694

0.216772

6

1

1

1

1

0

0

0.768332

0.450882

5

1

1

1

0

0

1

0.802075

0.629297

4

0

1

1

0

1

1

0.778302

0.648730

3

1

1

1

1

1

0

0.750000

0.318183

3

1

1

1

0

1

1

0.858345

0.723288

2

0

1

0

0

0

1

0.923404

0.846808

2

0

0

1

1

1

0

0.689320

0.227053

Aantal
cases

PRI
consist

Tabel 25: truth-table voldoende condities klanttevredenheid

Volgens de beschreven procedure werden deze configuraties verder geminimaliseerd
tot drie paden of configuraties:
~groot*~vroege adept*~maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd*aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze (consistentie 0.927711, empirische dekkingsgraad veertien
procent, unieke dekkingsgraad zes procent). Er zijn twee corporaties met deze
configuratie, beiden hebben een hoge klanttevredenheid. De scores op de condities zijn identiek, behalve voor de omvang van de corporatie. In dit geval heeft
de kleinste corporatie een lagere klanttevredenheid dan de andere corporatie.
Opmerkelijk is eveneens dat beide corporaties zichzelf geen maatschappelijke
onderneming noemen in combinatie met het niet gebruiken van ondersteunende
instrumenten voor het doorleven van de maatschappelijke onderneming bij
medewerkers.
~groot*vroege adept*maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers
doorleefd*aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en voor een klantgerichte
werkwijze (consistentie 0.790123, empirische dekkingsgraad 28 procent, unieke
dekkingsgraad negen procent). Er zijn zeven corporaties met deze configuratie
zes daarvan hebben ook een hoge klanttevredenheid. Hier variëren de scores
op de condities behoorlijk (behalve bij aandacht voor kwaliteit van de dienstverlening en doorleven van een maatschappelijke onderneming, telkens maximale
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score). Opmerkelijk is dat hier vijf van de zes corporaties met een hoge klanttevredenheid zich in de periode 2004-2007 een maatschappelijke onderneming
gingen noemen.
~groot*maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd*aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze*vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (consistentie 0.809380, empirische dekkingsgraad 33 procent, unieke dekkingsgraad dertien procent). Er zijn
acht corporaties die aan deze configuratie voldoen, vijf daarvan hebben ook
een hoge klanttevredenheid. Ook hier variëren de scores, opmerkelijk is dat van
de vijf corporaties met hoge klanttevredenheid er vier tussen 1.000 en 2.500
verhuureenheden hebben.
De totale consistentie van deze configuraties samen is 0.800205 en de totale dekkingsgraad is 48 procent. Beiden zijn relatief hoog, wat ervoor zorgt dat er sprake is van
een goede oplossing. Er werden hier dan ook configuraties gebruikt die bij in totaal
veertien corporaties zijn waargenomen.
Naast de aanwezigheid van de uitkomsten werden bij QCA ook de afwezigheid ervan
(~) geanalyseerd. Eerst behandel ik de analyse van ~klanttevredenheid (zie tabel 26).

Maatschappelijke onder-neming
wordt door medewerkers doorleefd
(35)

Omvang

1

0

1

1

1

0

12

1

0

1

1

1

1

0

8

1

0

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

3

1

2

1

~Klanttevredenheid

Medewerkers als professionals in
het veld
(nr. 34)

13

Adept

Aantal
cases

Aandacht voor kwaliteit van de
dienstverlening en klant-gerichte
werkwijze (nr. 26)

Uitkomst

Vraag is richtinggevend voor het
dienstenaanbod (nr. 25)

Condities

Financieel autonoom (nr. 7)
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Raw
consist

PRI
consist

0

0

0.556200

0.336224

1

0.786195

0.642493

1

1

0.869607

0.779935

1

0

0

0.778138

0.460526

1

0

0

0

0.664495

0.360249

1

1

1

1

0

0.850671

0.587963

1

1

1

0

1

0

0.637784

0.283708

0

1

1

1

0

1

0

0.576271

0.305556

0

0

1

1

1

1

1

0.900199

0.740932

Tabel 26: truth-table voldoende condities ~klanttevredenheid

Vijftien van de 128 mogelijke rijen werden waargenomen, alle rijen met één case
werden niet meegenomen waardoor er negen configuraties in de analyse in tabel 26
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overbleven. Bij drie configuraties werd de uitkomst toegekend, deze werden verder
geminimaliseerd. Uit de analyse volgde één oplossingspad:
groot*~vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (consistentie 0.800613,
empirische dekkingsgraad 63 procent, unieke dekkingsgraad 63 procent). Deze
configuratie is bij twintig corporaties waargenomen, waarvan bij dertien in
combinatie met ~klanttevredenheid. Bij deze corporaties zijn verder geen opvallende patronen waargenomen.
Omdat het hier om één configuratie gaat is de totale dekkingsgraad en consistentie
gelijk aan die van de configuratie. We hebben hier te maken met een kwalitatief
goede oplossing omdat beiden boven de norm liggen. Dat komt ook door het relatief hoge aantal corporaties in deze configuratie.
Vervolgens behandel ik de analyse van voldoende condities voor ~lage variabele
lasten (tabel 27).

Procesbenadering van strategische
sturing (nr. 22)

Formele positionering van huurderen maatschappelijke
vertegenwoordigers (nr. 30)

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

Omvang

Adept

~Lage variabele lasten

Uitkomst

Vorm bedacht om invloed te geven
aan maatschappij
(nr. 8)

Condities

Raw
consist
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1

1

0

1

0

0

0
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0.483848

7

1

1

0

1

1

1

1

0.869047

0.802931

6

1

1

1

1

1

0

0

0.735441

0.615012

6

1

1

1

1

0

0

0

0.596606

0.429889

6

1

1

0

1

1

0

1

0.799347

0.698160

5

1

1

1

1

1

1

0

0.665272

0.450172

5

1

0

0

1

1

0

0

0.729758

0.519626

3

1

1

0

1

0

1

0

0.602484

0.388145

2

1

1

1

1

0

1

0

0.581236

0.312030

2

1

0

0

1

0

0

0

0.672300

0.384480

Aantal
cases

PRI
consist

Tabel 27: truth-table voldoende condities ~lage variabele bedrijfslasten

Er werden zeventien van de 64 mogelijke configuraties waargenomen. Er werden
tien rijen in de analyse (zie tabel 27) meegenomen omdat de betreffende configuraties bij meer dan één corporatie voorkwamen. Bij twee configuraties kon de uitkomst
toegekend worden. Minimalisatie van deze twee configuraties leverde het volgende
pad op:
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groot*procesbenadering van strategische sturing*~formele positionering van
huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers (consistentie 0.830258, empirische dekkingsgraad 43 procent, unieke dekkingsgraad 43 procent). Er zijn
dertien corporaties met deze configuratie, waarvan er elf ook ~lage variabele
bedrijfslasten hebben (hoge variabele bedrijfslasten dus). Bij deze corporaties
zijn geen bijzondere patronen waargenomen verder.
Ook hier is de totale dekkingsgraad en consistentie gelijk aan die van de configuratie.
Er is sprake van een redelijk goede oplossing, mogelijk verklaard door het relatief
grote aantal corporaties.
Alle oplossingen op een rij

De QCA analyses bieden inzicht in de organisatieconfiguraties waarbij bepaalde
uitkomsten vaak voorkomen. Deze resultaten komen ook overeen met die van
anderen. Fiss (2011) concludeert namelijk dat in zijn onderzoek configuraties die
leiden tot zeer hoge prestaties vaak verschillen van de configuraties die leiden tot
gemiddelde prestaties.
Ik geef in figuur 25 de gevonden paden of configuraties grafisch weer en koppel ze
aan de efficiëntie (bij lage variabele bedrijfslasten) en effectiviteit (bij klanttevredenheid). De figuur laat in totaal zeven configuraties zien: twee bij hoge efficiëntie, één
bij lage efficiëntie, drie bij hoge effectiviteit en één bij lage effectiviteit. In de paden
of configuraties bij hoge efficiëntie en hoge effectiviteit zijn kerncondities te onderscheiden (de overeenkomsten tussen de verschillende paden) en perifere condities
(de verschillen tussen de paden) (Fiss, 2011). Deze laatste worden in de vertakkingen
weergegeven. Om deze perifere condities (en hun invloed) verder te onderzoeken
heb ik enkele verdiepende analyses uitgevoerd en ging ik terug naar de corporaties
en de oorspronkelijke data uit de vragenlijst.
6.9 Verdiepende analyse
Ik bracht de overeenkomsten en verschillen in de interne organisatie van corporaties
terug van relatief rijke informatie uit de vragenlijsten, naar setwaarden voor lidmaatschap van een bepaalde groep. Om de gevonden configuraties goed te kunnen
interpreteren en verschillen tussen die configuraties te verklaren, ga ik terug naar
de rijke informatie uit de vragenlijsten. Ik verdiep de analyse van de operationele
kenmerken ‘procesbenadering van strategische sturing’, ‘adept’, ‘doorleven van een
maatschappelijke onderneming door medewerkers’ en ‘vraag is richtinggevend voor
het dienstenaanbod’. Deze operationele kenmerken komen immers in meerdere
configuraties voor en werken per configuratie anders, gezien de combinaties waarin
ze voorkomen. In deze paragraaf bespreek ik eerst de aanvullende informatie uit de
cases, daarna pas ik het aantal configuraties voor de conclusie aan en combineer ik
de inzichten uit de configuraties voor zowel effectiviteit als efficiëntie.

Figuur 25: grafische weergave configuraties
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Tegenstrijdige configuraties bij bovengemiddelde efficiëntie

In de configuraties die werden waargenomen bij corporaties met bovengemiddelde
efficiëntie komt zowel de aanwezigheid als de afwezigheid van ‘vroege adept’ voor.
In combinatie met andere operationele kenmerken kunnen dus zowel corporaties
die zich al lang een maatschappelijke onderneming noemen als corporaties die dat
niet of sinds kort doen, bovengemiddeld efficiënt zijn. Dit is in tegenstelling tot de
in paragraaf 6.7 besproken significant verschillende groepsgemiddelden en vraagt
om een verdiepende analyse.
Ik analyseerde het pad via ‘procesbenadering van strategische sturing’ (nr. 22) en
‘vroege adept’ en het pad dat loopt via het tegengestelde van deze twee condities. In
deze laatste configuratie (geen vroege adept en geen procesbenadering van strategische sturing) trof ik twee corporaties aan, waarvan er maar één tot de groep met
bovengemiddelde efficiëntie behoorde.
Vroege adept

Ik wijzigde de kalibratie van de uitkomst variabele bedrijfslasten.18 In plaats van
geconcentreerd rond het landelijk gemiddelde (€ 3028) concentreerde ik de
middelste grenswaarde rond het gemiddelde van de corporaties die zich een maatschappelijke onderneming noemen (€ 2988). De bandbreedte van de kalibratie is
gelijk gebleven; de waarden voor de bovenste en onderste grenswaarde zijn met
dezelfde bedragen aangepast. Vervolgens heb ik de analyse volgens precies dezelfde
procedure uitgevoerd.
Er kon nu slechts bij één configuratie (rij) een uitkomst toegekend worden:
~groot*sturing op efficiëntie*vorm bedacht om de maatschappij invloed te geven*
formele positie voor huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers*procesbenadering van strategische sturing*vroege adept (consistentie 0.800915; empirische en
unieke dekkingsgraad dertien procent). Er zijn twee corporaties die deze configuratie
hebben én lage variabele bedrijfslasten hebben (in deze kalibratie). De verdiepende
analyse laat zien dat als alleen de efficiëntste corporaties als lid van de set overblijven er geen configuratie is met corporaties die zich geen maatschappelijke onderneming noemen of daar weinig ervaring mee hebben (~vroege adept). Blijkbaar
hebben corporaties die zich al lang maatschappelijke onderneming noemen (vroege
adept) – en daarmee gepaard ook andere zaken in de organisatie geregeld hebben,
zoals onder andere een procesbenadering van strategische sturing – lagere variabele bedrijfslasten dan andere corporaties. Er bestaat daardoor een relatie tussen de
ervaring met de maatschappelijke onderneming en efficiëntie. Dat bleek ook al in
paragraaf 6.7 uit de correlatie (r=-0.24) tussen adept en de variabele bedrijfslasten:
hoe meer jaren ervaring hoe lager de lasten en dus hoe hoger de efficiëntie. Maar die
relatie was statistisch gezien niet sterk genoeg en niet significant. Mogelijk wordt de
18

In het jargon van QCA worden deze aanpassingen van kalibraties robustness checks genoemd.
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relatie nog versterkt door de combinatie met de ‘procesbenadering van strategische
sturing’ en de andere condities in deze configuratie.
De verdiepende analyse laat zien dat de configuratie met daarin ‘vroege adept’ en
‘procesbenadering van strategische sturing’ daadwerkelijk werd aangetroffen bij
bovengemiddeld efficiënte corporaties. Er is te weinig bewijs voor bovengemiddelde
efficiëntie bij de configuratie waarin beide condities afwezig zijn.
Procesbenadering van strategische sturing (nr. 22)

Er is nog een andere conditie die in de tegenstrijdige configuraties voorkomt
bij bovengemiddelde efficiëntie: ‘procesbenadering van strategische sturing’.
Tegelijkertijd komt deze conditie – samen met een andere conditie – ook voor
in de configuratie bij lage efficiëntie. Dit vraagt om een verdiepende analyse. Uit
de data van de vragenlijst blijkt dat bij de corporaties die geen ‘procesbenadering
van strategische sturing’ hebben, relatief vaak grotere corporaties (5.000 – 10.000
verhuureenheden) voorkomen en corporaties met relatief weinig ervaring met de
maatschappelijke onderneming (na 2007 gestart). Dit sluit aan op de configuratie
waarin er geen ‘procesbenadering van strategische sturing’ en geen ‘vroege adept’
van een maatschappelijke onderneming is. Deze configuratie werd waargenomen
bij twee corporaties. Deze twee corporaties hebben bij de ‘procesbenadering van
strategische sturing’ een vastgelegde en onderbouwde koers of strategie en hebben
deze vertaald naar competenties en taakafspraken voor medewerkers. Beide corporaties volgen niet de voortgang in bijvoorbeeld kwartaalrapportages en richten de
sturing niet op het realiseren van (gewenste) maatschappelijke effecten. Hiermee is
de verklaring voor het onderste pad (zie figuur 25) bij bovengemiddelde efficiëntie
gevonden omdat naar deze corporaties wordt verwezen in de QCA analyse. Het zijn
twee corporaties die weinig ervaring hebben met een maatschappelijke onderneming, die geen voortgang monitoren en niet sturen op maatschappelijk effecten en
daardoor onder de middelste grenswaarde komen bij ‘procesbenadering van strategische sturing’ en toch een bovengemiddelde efficiëntie hebben.
Een verklaring voor de aanwezigheid van ‘procesbenadering van strategische sturing’
in de configuratie bij lage efficiëntie is niet gemakkelijk te geven op basis van de
data uit de vragenlijst. Er is bijvoorbeeld geen duidelijk patroon dat alleen grote
corporaties een procesbenadering van strategische sturing hebben in combinatie met
ofwel hoge ofwel lage efficiëntie. Omdat het hier over configuraties van condities
gaat is het samenspel van de ‘procesbenadering van strategische sturing’ met de
andere condities in de configuratie van belang. Zo is in grote organisaties met veel
woningen én veel medewerkers wellicht eerder de noodzaak van een strategische
sturingscyclus aanwezig. Deze cyclus dient dan vooral om alle neuzen dezelfde kant
op te richten en de verdeelde arbeid (die specialistischer is als bij kleine corporaties) weer bij elkaar te brengen tot één dienst/product gericht op het realiseren van
de missie van die organisatie. Waarschijnlijk komt de strategische sturing bij grote
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corporaties dus niet voort uit de idee van een maatschappelijke onderneming, maar
uit de noodzaak om in een dergelijke grote organisatie alle organisatieonderdelen en
hun bijdrage aan de missie te richten vanwege verdere arbeidsdeling en specialisatie.
Theorie over strategie-implementatie bevestigt dat in grote organisaties meer tijd
en sturing voor implementatie van strategie nodig is onder andere omdat er meer
mensen ervan bewust gemaakt moeten worden (Flander, 2013).
Tegenstrijdige configuraties bij bovengemiddelde effectiviteit

In de configuraties bij bovengemiddelde effectiviteit komt zowel de aanwezigheid als
de afwezigheid van ‘vroege adept’ voor, als de aan- en afwezigheid van het kenmerk
‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’. Dat vraagt om
een verdiepende analyse. Ik heb ook de rol van ‘vraag is richtinggevend voor het
dienstenaanbod’ als substituut van ‘vroege adept’ in de configuratie bij bovengemiddelde effectiviteit nader geanalyseerd. Voor klanttevredenheid (effectiviteit) zijn er
geen statistisch significante verschillen tussen corporaties die vroege of late adept
zijn van een maatschappelijke onderneming. Voor deze verschillen ging ik kijken
naar de oorspronkelijke data van de vragenlijst. Vooral naar de twee corporaties
waarvan het pad loopt via ~vroege adept en ~maatschappelijke onderneming wordt
door medewerkers doorleefd en de vijf corporaties waarbij het pad loopt via ‘vraag
is richtinggevend voor het dienstenaanbod’.
Vroege adept

Op dezelfde wijze als bij de variabele bedrijfslasten heb ik onderzocht wat het verschil
is van een andere kalibratie van de uitkomst. Hoewel er geen statistisch significant
verschil is (zie paragraaf 6.7) tussen de gemiddelde klanttevredenheid van corporaties die vroege of late adept zijn, is er wel een verschil in de groepsgemiddelden. Het
landelijk gemiddelde (7,71) en het groepsgemiddelde voor corporaties die vroege
adept zijn, zijn hetzelfde. Het gemiddelde van de groep corporaties die zich geen
maatschappelijke onderneming noemt of late adept is, is 7,78. Ik heb de bandbreedte
in stand gehouden en geplaatst rond 7,78 (i.p.v. 7,71). Vervolgens is dezelfde analyse
uitgevoerd behalve dat ik hier ook rijen met één case meenam anders waren er geen
configuraties om te onderzoeken. De oplossing kent twee configuraties van elk één
corporatie die beide de volgende kerncondities bevatten: ~vroege adept, ~groot en
~maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd. Deze condities vormen de kern van de configuraties voor corporaties met de verhoogde grenswaarden voor klanttevredenheid. Hier kan de voorzichtige conclusie uit getrokken
worden dat juist het hebben van weinig (of geen) ervaring met een maatschappelijke
onderneming (late adept zijn) in combinatie met andere condities (onder andere niet
doorleven van de maatschappelijke onderneming door medewerkers) wordt waargenomen bij de twee corporaties waar de klanttevredenheid boven de verhoogde
grenswaarde ligt. Dit wordt bevestigd door de negatieve correlatie (r=-0.18) tussen
de ervaring met de maatschappelijke onderneming (adept) en klanttevredenheid die
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ik eerder besprak. Deze correlatie is echter volgens statistische begrippen niet sterk
genoeg en niet significant. De verdiepende analyse laat zien dat alleen de configuratie
met daarin ~vroege adept en ~maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd werd aangetroffen bij twee corporaties waarvan bij beide corporaties de klanttevredenheid boven de verhoogde grenswaarde ligt. De verklaring voor
dit pad wordt dus geleverd door deze twee corporaties.
Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod (nr. 25)

Dit operationeel kenmerk komt voor in een configuratie bij hoge effectiviteit, waar
het een substituut is voor ‘vroege adept’ , immers voor de rest zijn beide configuraties identiek. De configuratie met ‘vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod’
werd waargenomen bij acht corporaties, waarvan er vijf bovengemiddelde klanttevredenheid hebben. Van die vijf corporaties hebben er vier bij ‘vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod’ in de vragenlijst gekozen voor het profiel van een
klantgedreven organisatie. De verdiepende analyse laat zien dat bij deze vier corporaties het profiel van een klantgedreven organisatie de beperkte of afwezigheid van
ervaring met een maatschappelijke onderneming compenseert. Bij een maatschappelijke onderneming neemt vraaggestuurd werken een belangrijke plaats in. Dat
bleek ook reeds uit het debat over maatschappelijke ondernemingen waarin meer
klantgericht werken een belangrijke plaats inneemt (zie ook paragraaf 3.3).
Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd (nr. 35)

De conditie ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’
komt voor in tegenstrijdige configuraties bij bovengemiddelde effectiviteit. Zowel
de aanwezigheid als afwezigheid van deze conditie in combinatie met respectievelijk
de aanwezigheid en afwezigheid van ‘vroege adept’ werd waargenomen bij corporaties met bovengemiddelde effectiviteit. Een verdiepende analyse geeft inzicht in
de reden van de duale werking van dit kenmerk. Bij dit kenmerk konden de corporaties in de vragenlijst een aantal instrumenten aankruisen waarmee zij werken aan
het doorleven van de idee van een maatschappelijke onderneming bij medewerkers.
Er waren drie corporaties die alle vijf de instrumenten aankruisten. De klanttevredenheid van deze corporaties is lager dan gemiddeld of precies het gemiddelde:
6,89; 7,46 en 7,71. Er waren ook drie corporaties die geen van de instrumenten
aankruisten. Zij hebben doorgaans een hoge klanttevredenheid: 7,70; 7,92 en 8,13.
Dit is een voorzichtige indicatie voor een verband tussen het aantal instrumenten
en klanttevredenheid. Ik heb dit verband berekend. Dat was mogelijk omdat zowel
het aantal toegepaste instrumenten en klanttevredenheid interval of ratio variabelen
zijn. Er is een statistisch significant zwak negatief verband (r=-0.35 sig. 0.006). Hoe
meer toegepaste instrumenten, des te lager is de klanttevredenheid. Maar het effect
is niet sterk genoeg om mee te nemen in dit onderzoek.
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Conclusies uit de verdiepende analyse

Het doel van deze verdiepende analyse was om verklaringen te vinden voor de perifere paden: de vertakkingen (zie figuur 25). Er zijn drie verklaringen die gegeven
kunnen worden.
Ten eerste verklaar ik de afwezigheid van een ‘procesbenadering van strategische
sturing’ (nr. 22) in combinatie met de afwezigheid van relatief veel ervaring met
de maatschappelijke onderneming (~vroege adept) in de configuratie bij bovengemiddelde efficiëntie. Bij twee corporaties heb ik deze combinatie waargenomen,
waarvan slechts één corporatie bovengemiddeld efficiënt is. Deze efficiënte corporatie gebruikt geen kwartaalrapportage en geen sturing op maatschappelijke effecten
en had relatief weinig ervaring met de maatschappelijke onderneming. Het pad via
de aanwezigheid van beide condities komt bij vijf corporaties voor die alle vijf zeer
goed scoren op efficiëntie (setwaarden: 0.93 - 1.00). Ik volg Rihoux (2001 en 2003)
en Fiss (2011) die stellen dat er minder waarde toegekend kan worden aan paden
die minder vaak bewandeld worden. Fiss (2011) stelt een minimum van drie cases
als grenswaarde voor een oplossing. Omdat hier de configuratie in combinatie met
de gewenste uitkomst maar bij één corporatie voor komt, laat ik deze configuratie
buiten beschouwing in de conclusies. De configuratie met vijf corporaties en hoge
setwaarden bij efficiëntie geeft een betere verklaring.
Ten tweede verklaar ik de afwezigheid van ‘maatschappelijke onderneming wordt
door medewerkers doorleefd’ in combinatie met weinig ervaring met de maatschappelijke onderneming (~vroege adept) in de configuratie bij hoge effectiviteit. De
verdiepende analyse laat zien dat corporaties die alle vijf de instrumenten inzetten
voor het doorleven van de maatschappelijke onderneming bij medewerkers lagere
klanttevredenheid hebben dan corporaties die geen enkel instrument inzetten. Zeer
hoge effectiviteit (setwaarden 0.95 – 1.00) is slechts bij drie corporaties waargenomen die geen enkel instrument inzetten in combinatie met weinig ervaring met de
maatschappelijke onderneming. Wellicht zetten zij juist door die beperkte ervaring
(nog) geen instrumenten in. De combinatie van de afwezigheid van ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ en van ‘vroege adept’
werd daadwerkelijk aangetroffen bij twee corporaties waarvan bij beide corporaties
de klanttevredenheid boven de verhoogde grenswaarde ligt. Hierboven noemde ik
al dat het lage aantal corporaties waarbij deze configuratie werd aangetroffen een
reden is om deze in de conclusies buiten beschouwing te laten. Dat is bij deze configuratie ook het geval; die werd bij twee corporaties waargenomen. De configuratie
waar zowel ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ en
‘vroege adept’ in zit geeft een betere verklaring omdat er zeven corporaties zijn
waarvan zes een hoge klanttevredenheid hebben en hoge setwaarden (0.91 - 0.99).
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Als derde verklaar ik waarom corporaties die wel werken aan ‘maatschappelijke
onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ in combinatie met ‘vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod’ bovengemiddeld effectief zijn. Het verschil
met de vorige verklaring is dat de ervaring met de maatschappelijke onderneming
hier geen rol speelt en wordt vervangen door ‘vraag is richtinggevend voor het
dienstenaanbod’. Hier geldt dat corporaties die voor een klantgedreven werkwijze
kiezen en daardoor hoger scoren op vraaggestuurd werken ook hogere klanttevredenheid oogsten. Dit is het geval bij vijf corporaties waarbij de effectiviteit hoog is
(setwaarden 0.91 - 1.00). De verklaring voor dit pad loopt dus via de klantgedreven
werkwijze, dat een substituut vormt voor vroege adoptie van de term maatschappelijke onderneming.
Van de zeven geïdentificeerde paden of configuraties zijn er twee slechts voor een
zeer beperkt aantal corporaties weggelegd. Deze configuraties worden daarom
buiten beschouwing gelaten in de conclusies. In aangepaste vorm is de figuur met
resterende configuraties weergegeven in figuur 26.
Effectief en efficiënt tegelijk

Er zijn – zoals blijkt uit de configuraties – geen tegenstrijdige paden voor efficiëntie
en effectiviteit. Er zijn namelijk geen condities die elkaar uitsluiten (bijvoorbeeld de
afwezigheid van een conditie in het pad voor hoge effectiviteit en de aanwezigheid
van dezelfde conditie in het pad voor hoge efficiëntie). Een corporatie kan daardoor
tegelijkertijd effectief en efficiënt zijn. Dat is bij vier corporaties het geval zo blijkt
uit de data. En er zijn ook vijf corporaties die zowel minder effectief als minder efficiënt zijn. Bij corporaties die zowel bovengemiddeld effectief en efficiënt zijn, zijn er
kenmerken die nadrukkelijker naar voren komen dan andere kenmerken. Van de vier
corporaties die zowel effectief als efficiënt zijn is elke corporatie qua omvang klein
(minder dan 5.000 verhuureenheden) en gestart in de periode 2004-2007 met zich
een maatschappelijke onderneming te noemen. Deze ervaring gaat bij efficiëntie
gepaard met een ‘procesbenadering van strategische sturing’, kleine omvang en een
aantal andere operationele kenmerken. En bij effectiviteit gaat de ervaring gepaard
met de ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’, andere
kenmerken en ook een kleine omvang. Ook grote corporaties hebben een ‘procesbenadering van strategische sturing’, maar dat maakt ze juist minder efficiënt.
De werking van ‘procesbenadering van strategische sturing’ is dus anders bij grote
dan bij kleine corporaties. Bij kleine corporaties is het namelijk één van de factoren
die bijdraagt aan bovengemiddelde efficiëntie. Bij grote corporaties is het de factor
die bijdraagt aan lage efficiëntie. Bij effectiviteit is het de aanwezigheid van vraag is
richtinggevend voor het dienstenaanbod dat bijdraagt aan bovengemiddelde effectiviteit en de afwezigheid van die vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod bij
een grote corporatie bijdraagt aan lage effectiviteit. Bij de discussie in hoofdstuk 7
kom ik terug op tegelijkertijd efficiënte en effectieve corporaties.
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Figuur 26: grafische weergave configuraties na verdiepende analyse
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6.10 Conclusie en reflectie
Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksvraag welke combinaties van operationele
kenmerken de beste prestaties opleveren in termen van efficiëntie en effectiviteit.
Voor effectiviteit gebruikte ik de indicator klanttevredenheid. Efficiëntie drukte ik
uit in de variabele bedrijfslasten per verhuureenheid. Ik combineerde de inzichten uit
de vorige hoofdstukken over de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties met bevindingen uit een literatuuronderzoek om de relevante
operationele kenmerken te selecteren. Met behulp van een online vragenlijst, data
over klanttevredenheid en variabele bedrijfslasten en QCA als onderzoeksbenadering destilleerde ik vijf combinaties van operationele kenmerken. Deze combinaties
noem ik organisatieconfiguraties van effectieve en efficiënte corporaties.
Organisatieconfiguraties bij effectieve en efficiënte corporaties

Ik beschrijf nu – in tekst – de configuraties die in figuur 26 in de vorige paragraaf
werden weergegeven. De gebruikte letters komen overeen met die in de figuur. Ik
heb echter de volgorde aangepast. Eerst beschrijf ik de configuratie voor bovengemiddelde efficiëntie en bovengemiddelde effectiviteit. Daarna die van lage efficiëntie
en lage effectiviteit. Ik baseer deze beschrijving op informatie uit de online vragenlijst, de analyses en de informatie uit de casestudie. Ik heb elke configuratie een naam
gegeven, gebaseerd op de belangrijkste operationele kenmerken in die configuratie.
De benamingen heb ik met een aantal mensen uit de sector besproken, bij de presentaties die ik over dit onderzoek gaf.
Bovengemiddelde efficiëntie: kleine responsieve maatschappelijke onderneming
(configuratie A)

Dit is een corporatie die zich tussen 2004 en 2007 voor het eerst een maatschappelijke onderneming noemt en maximaal 5.000 verhuureenheden heeft. De corporatie volgt de visie dat ze als maatschappelijke onderneming responsief moet zijn
naar de huurders en belanghouders. Er zijn niet alleen convenanten en contracten,
huurdervertegenwoordigers hebben ook rechtstreekse invloed op de prestaties van
de organisatie. Om deze invloed goed te accommoderen en efficiënt te werken is
deze corporatie planmatig georganiseerd. Er is een vastgelegde koers en periodiek
wordt het bereiken daarvan gemonitord. Door het vroegtijdig geven van invloed aan
belanghouders en het planmatig werken aan de realisatie van de koers is er sprake
van draagvlak voor de werkzaamheden en worden hier geen middelen verspild (efficiëntie). Ook de werkzaamheden van medewerkers worden met de koers in lijn
gebracht door de koers te vertalen in competenties of door prestatieafspraken met
medewerkers. De sturing is tevens ook gericht op de te bereiken maatschappelijke
effecten. Efficiëntie is een streven van deze corporatie: er wordt gestuurd op efficiëntie en er worden methoden toegepast om de efficiëntie te beoordelen. Vooral het
stimuleren van kostenbewustzijn bij medewerkers en benchmarks worden gebruikt.
Door het creëren van draagvlak, planmatig te werken en te sturen op efficiëntie is

263

264

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

deze kleine responsieve maatschappelijke onderneming bovengemiddeld (tot zeer)
efficiënt. Dit pad is waargenomen bij vijf corporaties die alle vijf een hoge score op
efficiëntie hebben.
Bovengemiddelde effectiviteit: kleine klantgerichte maatschappelijke onderneming
(configuratie C)

Deze corporatie heeft ook minder dan 5.000 verhuureenheden en noemt zich in de
periode 2004-2007 voor het eerst een maatschappelijke onderneming. Deze corporatie richt zich op het genereren van inkomsten of verlagen van uitgaven om meer
middelen te kunnen besteden aan de sociale doelgroep. Deze corporatie richt zich
ook op het geven van ruimte aan medewerkers in het veld, zodat zij die ruimte
benutten om de dienstverlening beter aan de behoeften van de klant te laten voldoen.
Het gaat er hierbij om dat medewerkers in het veld afspraken met samenwerkingspartners kunnen maken en zich kunnen inleven in de maatschappelijke vraag, rol van
samenwerkingspartners en de eigen rol en als interne opdrachtgever naar de back-office kunnen handelen. De corporatie volgt de visie van klantgerichtheid, waardoor de
dienstverlening op de behoeften van de klanten kan worden afgestemd. Die afstemming komt de effectiviteit (gemeten als klanttevredenheid) ten goede. Deze corporatie gebruikt klanttevredenheidsonderzoek om de dienstverlening te verbeteren en
werkt aan een klantgerichte werkwijze bijvoorbeeld door een onderscheid te maken
in front-office en back-office en internet in te zetten in de dienstverlening bijvoorbeeld
om afspraken te maken. Deze corporatie kiest het profiel van een ‘klantgedreven’
organisatie. Specifiek voor deze corporatie is dat zij zich kenmerkt als maatschappelijke onderneming en in combinatie daarmee ook aan medewerkers instrumenten
biedt om hen te ondersteunen met de genoemde ruimte te kunnen omgaan. Door
bijvoorbeeld opname in functieprofielen en kernwaarden. Deze corporatie kan beter
in de vraag van de doelgroep voorzien en is deze door de combinatie van haar
inzet op klantgerichtheid en op de maatschappelijke onderneming, het vrijmaken
van middelen, het geven en faciliteren van ruimte aan medewerkers bovengemiddeld effectief. Het gaat hierbij om zeven corporaties, waarvan er zes hoge scores op
effectiviteit hebben.
Bovengemiddelde effectiviteit: kleine vraaggestuurde corporatie (configuratie D)

Dit is een corporatie met minder dan 5.000 verhuureenheden en of zij zich een maatschappelijke onderneming noemt en hoe lang al, is niet van belang. Deze corporatie
is identiek aan de hierboven beschreven corporatie (configuratie C) met het enige
verschil dat nu niet uitmaakt of de corporatie zich een maatschappelijke onderneming noemt. Deze conditie wordt vervangen door vraaggestuurd werken. De
corporatie typeert zichzelf als ‘klantgedreven’ als het gaat om de mate waarin maatschappelijke vragen leidend zijn in de organisatie en aanvullend daarop verwerkt de
corporatie de maatschappelijke agenda in haar dienstenaanbod. De klant- en maatschappelijke vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod, hierdoor wordt in
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de vraag van de klant voorzien. Door toepassing van de visie van vraaggestuurd
werken (als substituut voor profileren als maatschappelijke onderneming) bereikt
deze corporatie ook hoge effectiviteit. Bij acht corporaties is dit pad waargenomen,
waarvan vijf corporaties ook hoge scores op effectiviteit hebben.
Benedengemiddelde efficiëntie: grote machtige corporatie (configuratie B)

Dit is een corporatie met meer dan 5.000 verhuureenheden, of zij zich een maatschappelijke onderneming noemt en hoe lang al, is niet van belang. Deze corporatie
heeft dezelfde planmatige werkwijze als in configuratie A. Er is een vastgelegde
koers en periodiek wordt het bereiken daarvan gemonitord. Ook de werkzaamheden
van medewerkers worden met de koers in lijn gebracht door de koers te vertalen in
competenties of door prestatieafspraken met medewerkers. De sturing is tevens ook
gericht op de te bereiken maatschappelijke effecten. De verklaring voor het planmatig werken ligt veel eerder in de omvang van de organisatie dan in een streven naar
een efficiënte werkwijze: dus om de organisatie beheersbaar te houden. De omvang
noodzaakt om in een dergelijke grote organisatie alle organisatieonderdelen en hun
bijdrage aan de missie uit te lijnen vanwege verdere arbeidsdeling en specialisatie.
Beheersing is ook het kenmerk in de wijze waarop met de formele positionering van
huurdervertegenwoordigers en maatschappelijke vertegenwoordigers wordt omgegaan: hen wordt geen formele positie in het organigram van de corporatie gegeven.
Dit betekent overigens niet dat er geen sprake is van het geven van invloed aan deze
partijen. Door het ontbreken van een formele positie voor belangrijke overlegpartners kan besluitvorming traag tot stand komen (want er wordt wel invloed gegeven)
vanwege telkens aftasten en bespreken van belangen en invloed. Er worden daardoor middelen verspild (bijvoorbeeld tijd/rente). De grote machtige corporatie
is dus minder efficiënt. Deze configuratie is aangetroffen bij dertien corporaties,
waarvan er elf benedengemiddelde scores op efficiëntie hebben.
Benedengemiddelde effectiviteit: grote aanbodgestuurde corporatie (configuratie E)

Deze corporatie heeft meer dan 5.000 verhuureenheden en of zij zich een maatschappelijke onderneming noemt en hoe lang al, is niet van belang. De corporatie
typeert zichzelf als ‘klantvriendelijk’ of ‘klantgericht’ als het gaat om de mate waarin
maatschappelijke en klantvragen leidend zijn in de organisatie. Aanvullend daarop
verwerkt deze corporatie niet of nauwelijks de maatschappelijke agenda in haar dienstenaanbod. Effectiviteit is gebaat bij het voorzien in de vraag van de klant. Doordat
deze vraag niet richtinggevend is voor het dienstenaanbod worden lage scores op
effectiviteit behaald. Dit pad werd bij dertien corporaties waargenomen, waarvan
negen corporaties inderdaad een benedengemiddelde score hebben op effectiviteit.
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Ik kan met dit onderzoek niet vaststellen of de corporaties die zich een maatschappelijke onderneming gingen noemen vervolgens efficiënter en effectiever werden.
Dat is met een cross-sectional onderzoeksdesign onmogelijk. Wel kan ik vaststellen
dat in de configuraties voor bovengemiddelde effectiviteit en efficiëntie de ervaring
met de maatschappelijke onderneming een plaats heeft. Er is daarmee een basis om
vergelijkende uitspraken te doen. Ik noteerde in paragraaf 6.1 de verwachting dat
de profilering van een maatschappelijke onderneming bij publieke dienstverleners
zou leiden tot betere effectiviteit (Burger & Dekker, 2001) en tot betere efficiëntie
(Tjeenk Willink, 2013). Op basis van dit onderzoek kan ik die verwachting bevestigen. Weliswaar vanuit een vergelijkend perspectief en met de kanttekening dat
bovengemiddelde effectiviteit ook nog op andere manieren (in andere configuraties
zonder de maatschappelijke onderneming) bereikt kan worden.
Reflectie op theorievorming

Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming over de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming bij corporaties. De bijdrage is drievoudig (cf. Doty &
Glick, 1994). Ten eerste een verklaring voor hoe bepaalde operationele kenmerken
van een corporatie als maatschappelijke onderneming de effectiviteit en efficiëntie
beïnvloeden van die organisaties. Ten tweede een beschrijving van de configuraties (als combinaties van die operationele kenmerken) van een corporatie als maatschappelijke onderneming die in verband worden gebracht met bovengemiddelde
effectiviteit en efficiëntie. En ten derde een basis voor een beschrijvende theorie
over de effectiviteit en efficiëntie van een maatschappelijke onderneming in casu
corporaties. De beschrijving van de configuraties behandelde ik reeds eerder in deze
paragraaf bij de conclusie. Hieronder behandel ik de overige twee bijdragen aan
theorievorming.
Operationele kenmerken

In paragraaf 6.3 formuleerde ik de veronderstellingen over de invloed van de operationele kenmerken op efficiëntie en effectiviteit van corporaties. Hiervoor gebruikte
ik de informatie uit het literatuuronderzoek. In tabel 28 heb ik de veronderstellingen
nogmaals weergegeven. Bij effectiviteit gaat het in essentie om het realiseren van
gestelde doelen. Deze doelen komen onder andere voort uit het BBSH (zie paragraaf 6.5) en gaan over bijvoorbeeld beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale
huurwoningen; in het voorzien in de vraag van de doelgroep. Bij efficiëntie gaat het
er in essentie om dat er geen middelen worden verspild.
Omdat de aanwezigheid van alle operationele kenmerken – behalve nr. 30 – in de
configuraties voor bovengemiddelde effectiviteit en bovengemiddelde efficiëntie
terecht zijn gekomen, werden bijna alle veronderstellingen bevestigd.
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Operationeel kenmerk
Effectiviteit
− Financieel autonoom (nr. 7)

Veronderstelling
Door meer inkomsten te genereren of uitgaven te verlagen
kunnen er meer middelen worden besteed aan betaalbaar
wonen voor de sociale doelgroep.

−

Vraag van de klant is richtinggevend
voor het dienstenaanbod (nr. 25)

Effectiviteit is gebaat bij het voorzien in de vraag van de klant.
Doordat de klantvraag richtinggevend is voor het
dienstenaanbod wordt in de vraag van de klant voorzien.

−

De organisatie heeft aandacht voor de
kwaliteit van de dienstverlening en
voor een klantgerichte werkwijze (nr.
26)
Medewerkers functioneren als
professionals in het veld (nr. 34)

Door te werken aan klantgerichtheid kan de dienstverlening nog
beter op de behoeften van de klanten worden afgestemd.

Maatschappelijke onderneming wordt
doorleefd door medewerkers (nr. 35)

Door medewerkers ondersteunende instrumenten te bieden om
met de genoemde ruimte te kunnen omgaan, kan beter in de
vraag van de doelgroep worden voorzien.

−

−

Efficiëntie
− Procesbenadering van strategische
sturing (nr. 22)

Door medewerkers ruimte te geven om als professional te
handelen, kunnen de aangeboden diensten beter aan de vraag
van de klant voldoen.

Door planmatig te werken aan het realiseren van de strategie,
verspilt de organisatie geen middelen in het
dienstverleningsproces.

−

Formele positionering van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers
in de organisatiestructuur (nr. 30)

Het bieden van een formele structuur voor belangrijke
overlegpartners versnelt besluitvorming en daardoor worden
geen middelen verspild (bijvoorbeeld tijd of rente).

−

Vorm bedacht om invloed te geven aan
de maatschappij (nr. 8)

Het bieden van een vorm om belangrijke belanghouders invloed
te geven versnelt besluitvorming en vergroot draagvlak voor
werkzaamheden, waardoor geen middelen worden verspild.

−

Sturing op efficiëntie (nr. 38)

Sturing op efficiëntie - door toepassing van methoden om de
efficiëntie te beoordelen - leidt ook daadwerkelijk tot hogere
efficiëntie.

Tabel 28: overzicht veronderstellingen literatuuronderzoek determinanten

Voor operationeel kenmerk nr. 30 geldt dat de afwezigheid ervan in verband wordt
gebracht met lage efficiëntie, dus daardoor is feitelijk ook de werking van dit operationeel kenmerk bevestigd. Het komt alleen niet voor als aanwezige conditie in de
configuratie bij bovengemiddelde efficiëntie; het werkt niet lineair. Blijkbaar gaan
bij corporaties als maatschappelijke ondernemingen dezelfde veronderstellingen op
over effectiviteit en efficiëntie als bij andere publieke dienstverleners. Ik kom hieronder nog terug op onderliggende verklaringen voor effectiviteit en efficiëntie.
De efficiëntie en effectiviteit van corporaties als maatschappelijke onderneming

Dit onderzoek had niet als doel om theorievormend te zijn op het gebied van prestaties van corporaties in termen van effectiviteit en efficiëntie. Desondanks kunnen
er enkele inzichten over worden afgeleid uit de gevonden configuraties.
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Het eerste inzicht is dat corporaties gelijktijdig efficiënt en effectief kunnen zijn. De
configuraties voor bovengemiddelde efficiëntie en effectiviteit sluiten elkaar niet uit.
Er zijn overeenkomsten in de mate van ervaring met een maatschappelijke onderneming en de omvang van de corporatie. Dit zijn echter twee operationele kenmerken
die niet eenvoudig te veranderen zijn als corporaties er niet aan voldoen. Omdat alle
gebruikte operationele kenmerken uit het model van de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming bij corporaties komen, hebben ze allemaal iets met
de maatschappelijke onderneming te maken.
Er zijn twee organisatie-eigenschappen waarvan alle operationele kenmerken terugkomen in één configuratie. Dit zijn alle operationele kenmerken van de organisatie-eigenschap ‘klantgerichte / vraaggestuurde organisatie’ en van de eigenschap ‘medewerkers’ in configuratie D. Het gaat respectievelijk om de operationele kenmerken
nr. 25 en 26 en nr. 34 en 35. Op deze twee organisatie-eigenschappen voldoet deze
configuratie voor bovengemiddelde effectiviteit dus aan alle bijbehorende operationele kenmerken. Blijkbaar zijn de organisatie-eigenschappen ‘klantgerichte / vraaggestuurde organisatie’ en ‘medewerkers’ van groot belang voor bovengemiddelde
effectiviteit van corporaties.
Tot slot reflecteer ik op de gebruikte methode en gemaakte keuzes. Ik bespreek ook
wat voor kennis en inzichten dit onderzoek oplevert voor de theorie en de praktische
implicaties voor corporaties. Ook kom ik met voorstellen voor vervolgonderzoek,
omdat met dit onderzoek de sequens van onderzoeken voor dit boek stopt.
Reflectie op de gebruikte methode

De reflectie op de methode en de daarbij gemaakte keuzes bevat drie thema’s: consequenties van beperkte spreiding in een aantal scores, toepassing van QCA en de
consequenties van het gebruik van het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming.
Beperkte spreiding

Er is sprake van beperkte spreiding in de antwoorden op een klein aantal vragen in de
vragenlijst. Mogelijk is er ondanks de aandacht daarvoor sprake van sociale wenselijkheid bij een aantal antwoordopties. De minste spreiding is er bij het operationele
kenmerk ‘financieel autonoom’ (nr. 7). Er zijn geen corporaties die hier onder de
onderste grenswaarde scoren. Dit maakt deze conditie een triviale omdat ik niets kan
zeggen over configuraties met lage financiële autonomie.Mogelijk is financieel autonoom geen noodzakelijke conditie maar is er meer spreiding nodig in de scores op
dit operationeel kenmerk. Er zijn nog vijf operationele kenmerken met een relatief
klein aandeel (minder dan tien procent) corporaties dat onder de middelste grenswaarde scoort (zie tabel 20 in paragraaf 6.7). Voor deze operationele kenmerken is
het probleem minder groot omdat er wel scores zijn onder de grenswaarde.
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Er is bij corporaties sprake van een hoge vormdruk. Dat bleek al uit de casestudie
in hoofdstuk 5 en wordt in dit hoofdstuk nogmaals bevestigd. Corporaties vertonen
beperkte verschillen als het gaat om organisatievorm. Juist vanwege die convergentie zijn niet de individuele operationele kenmerken van belang maar werken
zij in combinaties: in configuraties. Het gaat om de combinaties van operationele
kenmerken die interessant zijn om te onderzoeken. Daarin bleken volgens dit onderzoek verklaarbare verschillen te zitten, vooral tussen de kern en perifere kenmerken.
Verlagen van grenswaarden bij een aantal condities zorgt voor een evenwichtigere
verdeling in setwaarden, maar maakt tegelijkertijd interpretatie moeilijker. De referentie is dan namelijk niet meer GVA uit de casestudie waar alle 33 overgebleven
operationele kenmerken werden waargenomen, maar een beeld dat tussen deze en
de andere corporaties in de casestudie in ligt. Vanwege het ontbreken van een theorie
over de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming is mijns inziens het
kalibreren op basis van kennis uit de casestudie (GVA) de beste optie.
Toepassen van QCA

Het gebruik van QCA brengt met zich mee dat er geen richting kan worden gegeven
aan de causaliteit (Schneider & Wagemann, 2012). Het is de vraag of corporaties zo
georganiseerd zijn omdat ze bijvoorbeeld al een lage effectiviteit hadden. Of dat ze
juist door de manier waarop ze georganiseerd zijn een lage effectiviteit verkregen.
Bepalen de operationele kenmerken de uitkomst, of wordt door de uitkomst de
keuze in kenmerken bepaald? De gepresenteerde configuraties dienen geïnterpreteerd te worden als patroon waarbij vaak een bepaalde uitkomst werd waargenomen.
Er zit geen causale richting in.
De kalibratie van de condities beïnvloedt de uiteindelijke configuratie. Het is van
belang om bij de toepassing van QCA transparant en systematisch te zijn in de kalibratie en die waarden te nemen die bij de functie van het onderzoek passen. Bij de
kalibratie van de uitkomsten gebruikte ik landelijke gemiddelden als grenswaarden.
Het landelijk gemiddelde is niet hetzelfde als het gemiddelde van de respondenten.
Bijvoorbeeld bij de variabele bedrijfslasten is dat respectievelijk € 3028 versus € 3042.
Bovengemiddeld presteren is hierdoor realistisch en haalbaar. Ik zocht vervolgens
aan beide zijden van de middelste grenswaarde naar evenwichtige groepsverdelingen.
Die groepsverdelingen hebben effect op vooral de hoogte van de setwaarden. Door
met het landelijk gemiddelde te werken zijn corporaties die precies die score hebben
voor klanttevredenheid of variabele bedrijfslasten niet bruikbaar in het onderzoek
(omdat die de setwaarde van 0.5 ontvangen). Dit komt slechts zeer beperkt voor.
Door de grote invloed van de kalibratie, wordt bij het toepassen van QCA vaak de
robuustheid van de kalibratie getoetst. Wat gebeurt er als de kalibratie – onderbouwd
– wordt aangepast? Ik voerde deze toets ook uit door zowel klanttevredenheid als
variabele lasten ook met een andere kalibratie te analyseren. Ik werkte met hogere
grenswaarden om te zien wat het effect was op de configuratie. Voor dit eerste
onderzoek met systematische vergelijkingen tussen organisatievorm en prestaties
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van corporaties is het landelijk gemiddelde voor de kalibratie van de prestaties een
goed uitgangspunt. Voor vervolgonderzoek en verdere verfijning van de kalibratie
kunnen corporaties in verschillende typen ingedeeld worden: regio, aard van de
maatschappelijke opgaven en of er meerdere corporaties actief zijn in het werkgebied. Deze en andere lokaal bepalende factoren kunnen verschil maken voor de
effectiviteit en efficiëntie van corporaties. Ik kom hierop terug in de discussie in
paragraaf 7.2. Uit eerdere onderzoeken in de sector bleek namelijk dat prestaties
van corporaties gevoelig zijn voor de lokale context (Heemskerk, 2013). Wel dient
ervoor gezorgd te worden dat de groep respondenten groot genoeg blijft: minimaal
47 corporaties bij systematische vergelijking van zeven condities cf. Fiss et al. (2013).
Ik had met de bestaande dataset van 61 corporaties te weinig mogelijkheden om
deze genoemde factoren toe te voegen aan de analyse.
Tijdens het onderzoek constateerde ik een fout in de bepaling van de categorieën
van ‘adept’. Feitelijk is het jaar 2007 dubbel opgenomen, zowel in de periode 20072010 als in de periode 2004-2007 (zie ook de tabel in bijlage 4). De middelste grenswaarde ligt tussen deze twee categorieën. Daardoor is niet goed te bepalen wat nu
de waardes en configuraties zijn voor corporaties die zich precies in 2007 een maatschappelijke onderneming gingen noemen. Wat hebben die gekozen? Hoewel in de
praktijk wellicht veel meer keuze voor tijdsranges wordt gemaakt en men niet altijd
even helder een jaartal of precies moment op het netvlies heeft. Dus per saldo
verwacht ik dat de implicaties hiervan beperkt zijn. Er zijn immers ook geen reacties
gekomen dat respondenten niet wisten wat ze moesten kiezen. Niemand heeft het
dus als probleem ervaren.
Tijdens het onderzoek werd de kalibratie van drie operationele kenmerken en van
‘adept’ aangepast. Bij de drie kenmerken kwam de setwaarde van 0.5 voor en daardoor konden niet alle 61 corporaties in de analyse worden betrokken. De wijziging
betrof een getalsmatige wijziging (van 2.0 naar 1.9, geen inhoudelijk verschil, zie ook
kalibratietabel in bijlage 4). Kalibratie van adept is veranderd met wel een inhoudelijk verschil. De oude kalibratie maakte het niet mogelijk om corporaties die zich
geen maatschappelijke onderneming noemen apart te identificeren. Dit is aangepast
waardoor de setwaarden veranderden. De setwaarden waren echter zo robuust dat er
geen andere oplossingen (configuraties) door naar voren kwamen.
In dit onderzoek richt ik me op de vraag wat wel en niet werkt in de praktijk van
corporaties. Immers uit literatuuronderzoek is al gebleken dat de geselecteerde operationele kenmerken voor publieke organisaties van invloed zijn voor effectiviteit en
efficiëntie. Maar of ze dat ook bij corporaties waren, was een empirische vraag. Om
deze vraag te beantwoorden koos ik voor een conservatieve toepassing van QCA.
Ik gebruikte hoge grenswaarden bij de kalibratie door GVA als richtpunt te nemen.
Ik stelde de vuistregels ook conservatief. Zo moest in de truth-table de configuratie
tenminste voorkomen bij twee corporaties en mocht het aantal afwijkende cases bij
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noodzakelijke condities niet hoger zijn dan tien procent. In de verdiepende analyse
ging ik nog een stap verder door het minimum van drie cases (cf. Fiss, 2011) per
configuratie te gebruiken. Door deze conservatieve benadering kan ik met een zo
grootst mogelijke zekerheid uitspraken doen over empirische verschillen bij corporaties. In lijn hiermee werk ik ook alleen maar met significante correlaties tussen
de condities ‘omvang’, ‘adept’ en klanttevredenheid en variabele bedrijfslasten. De
keerzijde is dan ook: er zijn mogelijk nog meer configuraties die in verband staan
met effectiviteit en efficiëntie, maar daarover is geen data voorhanden of is er wel
data voorhanden, maar dan levert die onvoldoende krachtige resultaten op.
Ostroff en Schmitt (1993) vonden inverted U shape relaties tussen bepaalde operationele kenmerken en effectiviteit of efficiëntie. QCA kan niet direct met dit type
verbanden omgaan, vanwege de wijze waarop setwaardes worden berekend (logisch
lineair). In dit onderzoek kan er sprake zijn van een inverted U shape relatie voor de
aanwezigheid van een ‘procesbenadering van strategische sturing’ (nr. 22) bij hoge
efficiëntie en de aanwezigheid van een ‘procesbenadering van strategische sturing’
bij lage efficiëntie. Bij hoge effectiviteit is ook een inverted U shape relatie mogelijk
voor de combinatie van ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers
doorleefd’ (nr. 35), omdat dit kenmerk zowel aanwezig als afwezig was in configuraties bij hoge effectiviteit. Bij ‘procesbenadering van strategische sturing’ (nr. 22)
is sprake van een nominaal meetniveau (manieren van strategische sturing) en dus
is het niet mogelijk om vast te stellen of hier sprake is van de beschreven relatie.
Bij ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ (nr. 35)
is sprake van ordinaal meetniveau (aantal gebruikte instrumenten). Op basis van
een plot bekeek ik of er hier sprake was van een inverted U shape relatie, figuur 27
geeft dat weer. De vorm van een omgekeerde U is inderdaad aanwezig maar er zijn
maar vier (van de 61) cases die afwijken ten opzichte van alle andere corporaties.
Weinig grond dus om te spreken van deze relatie, er is eerder sprake van weinig
spreiding. Methodisch gezien is het onderzoeken van deze inverted U-shape relaties
zeer interessant, maar inhoudelijk minder. Ten eerste werden veel van de condities
in dit onderzoek voor het eerst in deze context geoperationaliseerd en gemeten bij
corporaties. Er is nog weinig bekend over de betrouwbaarheid van deze metingen.
Zou het zo kunnen zijn dat één conditie misschien uit twee subcondities bestaat in
plaats van een omgekeerde U? Of misschien is er wel sprake van twee verschillende
constructen? Dat is mogelijk omdat het hier over ordinale variabelen gaat die uit
een systematische stratificatie naar voren komen, maar niet onderling ten opzichte
van elkaar zijn geordend door bijvoorbeeld een dimensie. Ten tweede lenen vooral
de condities ‘omvang’ en ‘adept’ zich voor onderzoek naar deze relaties, zij zijn
gemeten op interval of rationiveau. Dit onderzoek was dan ook vooral bedoeld
om een eerste inzicht te verschaffen en een model van de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming bij corporaties. Er is nog meer, en vooral verklarend,
onderzoek nodig om alle relaties goed te kunnen begrijpen.
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Figuur 27: plot klanttevredenheid en conditie nr. 35

Maatschappelijke ondernemingen

Voor dit onderzoek maakte ik gebruik van de meest recente gegevens over klanttevredenheid en variabele bedrijfslasten en verzamelde ik zelf gegevens over de
interne organisatie. De data over variabele bedrijfslasten heeft betrekking op het
boekjaar 2012. Corporaties dienen de jaarrekening en jaarverslagen uiterlijk in
juli van het jaar volgend op het boekjaar in te dienen bij CFV. Deze publiceert de
gestandaardiseerde en vergelijkbare cijfers van alle corporaties tegelijk in november
of december van het jaar volgend op het boekjaar. Hierdoor waren er geen recentere gegevens voorhanden over de variabele bedrijfslasten dan die van 2012. De
data over klanttevredenheid is uit 2013. De data uit de vragenlijst werd verzameld
in 2014, waarbij respondenten werd gevraagd om bij de beantwoording van de
vragen het jaar 2013 in het achterhoofd te houden. Miller, Cardinal & Glick (1997)
constateren in hun onderzoek dat met terugwerkende kracht rapporteren (retrospectiviteit) over een situatie in organisatieonderzoek een bruikbaar alternatief is
als de methode waarmee wordt gewerkt betrouwbaar en deugdelijk is. Door het
gebruik van een online vragenlijst in een strikt geselecteerde groep respondenten
verwacht ik dat in dit onderzoek de gevolgen van retrospectiviteit beperkt zijn.
Het tijdsverschil tussen de variabele bedrijfslasten (2012) en data over de interne
organisatie (2013) is op het moment van het schrijven van dit boek niet op te lossen.
De gegevens over de interne organisatie anno 2013 corresponderen daardoor
mogelijk niet met de interne organisatie van 2012, het jaar waarover de variabele
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bedrijfslasten werden berekend. Het gaat er hier om in hoeverre de interne organisatie op een jaar tijd kan veranderen. Twee van de vier corporaties uit de casestudie hebben ook de online vragenlijst ingevuld. Ik vergeleek de antwoorden in de
vragenlijst met de informatie uit de casestudie. Ik vergeleek dus de interne organisatie van respectievelijk 2013 met die van 2010. Beide corporaties laten op één van
de negen operationele kenmerken (omvang en adept buiten beschouwing gelaten)
een verandering in de interne organisatie zien waardoor de score op het operationeel kenmerk net boven de middelste grenswaarde uitkomt. Ik concludeer dat
er sprake is van verandering in de interne organisatie bij de twee corporaties. Het
zijn weinig veranderingen: per corporatie slechts op één van de negen operationele kenmerken. De veranderingen zijn daarnaast ook beperkt: de scores komen net
boven de middelste grenswaarde uit. Bovendien is er hier sprake van een periode van
drie jaar in plaats van één jaar. De analyse van de twee corporaties uit de casestudie
laat zien dat de verschillen in drie jaar tijd beperkt zijn. Ik verwacht dan ook dat de
invloed van het tijdsverschil van één jaar in de onderzoeksresultaten niet groot is.
Daarnaast worden de resultaten ook bevestigd door de veronderstellingen die uit
de literatuur bleken (zie paragraaf 6.3) wat een extra toets van de resultaten geeft.
In dit onderzoek staan de vergelijkingen tussen corporaties op één bepaald moment
centraal (cross-sectional). Het gaat bij de validiteit erom dat voor elke corporatie
dezelfde gegevens worden gebruikt: dat is het geval. Hierdoor kunnen er geldige
uitspraken worden gedaan over organisatieconfiguraties en de daarbij waargenomen
prestaties vanuit een vergelijkend perspectief. Ik pretendeer geen causale uitspraken
te doen over een bepaalde configuratie die ‘leidt tot’ bepaalde prestaties. Dat kan
feitelijk niet met dit type onderzoek. Daardoor is de totale impact van het hierboven
beschreven tijdsverschil niet groot.
In de vragenlijst werkte ik met vier antwoordcategorieën bij de vragen die gingen
over “in welke mate” er sprake was van een bepaald operationeel kenmerk (zie
bijlage 4). Bewust heb ik geen middencategorieën opgenomen, maar respondenten
‘gedwongen’ om een standpunt in te nemen. Soms gaf een corporatie daar een
opmerking over bij de vragenlijst. Het opnemen van een middencategorie zou een
uitdaging stellen aan de kalibratie want een setwaarde van 0.5 leidt tot dataverlies. Ik
koos ervoor om de kalibratie relatief eenvoudig te houden en de keuze daar te laten
waar die het best gemaakt kan worden en waar de meeste en rijkste informatie voorhanden is: bij de corporatie / respondent zelf. Dit kan tot een soort van vervorming
van de antwoorden hebben geleid, waardoor respondenten een standpunt moesten
innemen dat niet correspondeert met de werkelijkheid bij de corporatie.
Reflectie ten aanzien van theorie

De theoretische reflectie behandelt vier onderwerpen: efficiëntie, effectiviteit en de
complexiteit van configuraties.

273

274

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

Efficiëntie

In de configuratie bij efficiëntie valt op dat de operationele kenmerken onderling
overeenkomsten hebben. De eerste overeenkomst is die van het betrekken van
belanghouders, die het operationele kenmerk ‘vorm bedacht om invloed te geven
aan de maatschappij’ (nr. 8) verbindt met ‘formele positionering van huurders- en
maatschappelijke vertegenwoordigers in de organisatiestructuur’ (nr. 30). De tweede
overeenkomst is die van sturing, die de ‘procesbenadering van strategische sturing’
(nr. 22) en ‘sturing op efficiëntie’ (nr. 38) verbindt. Efficiëntie wordt blijkbaar beïnvloed door het betrekken van belanghouders en sturing (zie configuratie A). Dit valt
te verklaren vanuit onder andere de theorie over strategisch (stakeholder) management. Freeman (1984) stelde in zijn invloedrijke boek over stakeholdermanagement
reeds dat systematische aandacht van managers voor de belangen van stakeholders
van groot belang is voor het succes van een organisatie. In stakeholdertheorie is
er overeenstemming dat managers aandacht moeten hebben voor de belangen van
stakeholders (Berman, Wicks, Kotha & Jones, 1999). Een vertrouwensrelatie met
belangrijke stakeholders kan kosten significant verlagen (Wicks, Berman & Jones,
1999). Hierdoor kan het betrekken van belanghouders bij corporaties de kosten
verlagen. Daarnaast vormt een planmatige benadering van efficiëntie en strategie
een mogelijkheid om effecten te monitoren en tijdig bij te sturen, met lagere bedrijfslasten als resultaat (Deming-circle: Plan-Do-Check-Act).
Effectiviteit

De configuraties bij effectiviteit laten ook twee overeenkomsten zien. Ten eerste
de autonomie en het gedrag van medewerkers dat volgt uit ‘medewerkers functioneren als professionals in het veld’ (nr. 34) en ‘maatschappelijke onderneming
wordt door medewerkers doorleefd’ (nr. 35). Ten tweede de mate waarin de organisatie de klant (of maatschappelijke vragen) centraal stelt in haar dienstverlening
dat volgt uit ‘vraag van de klant is richtinggevend voor het dienstenaanbod’ (nr.
25) en ‘de corporatie heeft aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en
voor een klantgerichte werkwijze’ (nr. 26). Effectiviteit wordt blijkbaar beïnvloed
door autonomie en gedrag van medewerkers en de mate waarin de organisatie de
klant centraal stelt in haar dienstverlening (zie configuratie C en D en de bijbehorende organisatie-eigenschappen ‘medewerkers’ en ‘klantgerichte / vraaggestuurde
organisatie’). Dit valt te verklaren door onderzoek op het gebied van kwaliteit
van serviceverlening. Literatuur over klanttevredenheid wordt gedomineerd door
twee benaderingen (service profit chain, servqual) die beiden het belang van tevreden
medewerkers (en HRM) erkennen voor klanttevredenheid (Maddern, Maull, Smart
& Baker, 2007). Er is sprake van een ‘tevredenheidspiegel’ waarbij medewerkertevredenheid weerspiegeld wordt in termen van klanttevredenheid (Maddern et al.,
2007:999). De autonomie en het gedrag van medewerkers van corporaties kan op
die manier de klanttevredenheid beïnvloeden. Het effect van het centraal stellen van
de klantvraag op de prestaties van een organisatie is aangetoond door Chand (2010):
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klanttevredenheid wordt gerealiseerd door de mate waarin in de behoeften van de
klant wordt voorzien (p.551).
Complexiteit van configuraties

Configuraties die meerdere elementen bevatten, zijn het meest waardevol gebleken
voor theorie en praktijk omdat ze de complexiteit van organisaties goed weergeven
(McKelvey, 1982; Carper & Snizek, 1980; Meyer, Tsui & Hinings, 1993; Doty, Glick
& Huber, 1993). De keerzijde is dat de complexiteit van configuraties toeneemt
naarmate het aantal elementen groter wordt. Ik merkte deze complexiteit bij het
interpreteren van de configuraties. Vooral bij effectiviteit is het gelijktijdig interpreteren van zes operationele kenmerken complex gebleken. Ik zocht daarom naar een
grafische weergave, uitwerking van de volledige betekenis van de configuratie in tekst
én naar een benaming die de kern van de configuratie vat en de configuraties binnen
de focus van dit onderzoek ten opzichte van elkaar positioneert. Het sterke punt van
een configurationele benadering, namelijk dat het uit gaat van onderlinge verbanden
tussen elementen van de configuratie, stuit bij een groter aantal elementen op moeilijkheden met het interpreteren ervan.
Reflectie ten aanzien van de praktijk van corporaties

De reflectie vanuit de praktijk baseer ik enerzijds op de inzichten die ik heb opgedaan
in dit onderzoek en in de voorgaande drie onderzoeken. Daarnaast gebruik ik ook
inzichten die ik opdeed bij het presenteren van de onderzoeksresultaten die in dit
hoofdstuk werden behandeld. In een viertal presentaties voor corporaties ontving ik
feedback over de bruikbaarheid en praktische implicaties van de resultaten van mijn
onderzoek.
Eén van de voornaamste inzichten is dat het overnemen van de term maatschappelijke onderneming alleen, geen garantie is voor goede prestaties. Door ‘cosmetische
veranderingen’ zoals Camps ze noemt (Camps, 2006:383) of decoupling zoals het in
de institutionele theorie heet (Meyer & Rowan, 1977), wordt verwacht dat legitimiteit
kan worden verkregen. Dat kan ik niet bevestigen omdat ik het niet heb onderzocht.
Voor de prestaties op het gebied van effectiviteit en efficiëntie is van belang dat
het een combinatie is van het moment waarop een corporatie zich maatschappelijke onderneming ging noemen (vroege adept) en aan bepaalde andere operationele
kenmerken voldoen. De enige uitzondering is configuratie D waar ook bovengemiddelde effectiviteit mogelijk is, zonder dat corporaties veel ervaring hebben met een
maatschappelijke onderneming.
Tijdens de presentaties stond ik stil bij de praktische implicaties van de gevonden
configuraties. Wat kan een corporatie hiermee? Een aantal van de operationele
kenmerken in de gevonden configuraties is moeilijk te veranderen. Het moment
waarop een corporatie zich een maatschappelijke onderneming ging noemen kan
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met terugwerkende kracht niet vervroegd worden. Ook het aantal woningen dat
een corporatie heeft is niet eenvoudig te veranderen. Alle corporaties afslanken naar
maximaal 5.000 verhuureenheden – omdat dat kenmerk in zowel de configuraties bij
effectiviteit als bij efficiëntie naar voren komt – biedt tevens geen garantie op betere
prestaties. Het is immers de combinatie met de andere operationele kenmerken in
de betreffende configuratie die het verschil maakt. Er zijn ook kenmerken die al bij
veel corporaties voorkomen bijvoorbeeld: sturing op financiële continuïteit en op
efficiëntie (zie tabel 20 in paragraaf 6.7). De eerste ervaring is dat de namen die ik
gaf aan de beschrijvingen voor de corporaties een goed aanknopingspunt vormen
om te bezien welke configuratie corporaties na willen streven en vervolgens in de
beschrijving van die configuratie te zoeken naar mogelijkheden om hun organisaties
te ontwikkelen.
Ik kreeg in de presentaties de feedback dat de effectiviteit van corporaties niet alleen
uit te drukken is in klanttevredenheid. Corporaties vermelden dat de volkshuisvestelijke prestaties daarbij ook een rol spelen: bijvoorbeeld nieuwbouwproductie
en betaalbaarheid van wonen. Bij de keuze van de indicator voor effectiviteit heb ik
dergelijke indicatoren ook overwogen. Ze vielen af omdat een goed vergelijk tussen
corporaties moeilijk is voor deze indicatoren of omdat ze geen betrekking hebben
op de organisatie-effectiviteit maar op een ander aggregatieniveau: de maatschappij.
Deze zogenoemde maatschappelijke effecten worden ook beïnvloed door de activiteiten van andere maatschappelijke ondernemingen (sector welzijn bijvoorbeeld) en
door de Rijksoverheid en vormen daardoor geen goede indicator voor de organisatie-effectiviteit van corporaties.
Vergelijking van de nieuwbouwproductie van corporaties kan niet alleen duiden op
een zeer actieve corporatie, maar ook op grote achterstand in aantal sociale huurwoningen (lange wachttijden) of op de sloop van veel woningen voor stadsvernieuwing. Het is dan de vraag wat effectief is en welke prestatie goed is. Hier dient het
begrip maatschappelijk effect zich aan. Door meervoudige doelen (zie BBSH paragraaf 2.3) streven corporaties meerdere maatschappelijke effecten na. Er is echter
over de effecten van de activiteiten van corporaties en de waardering daarvan nog
niet veel bekend (Van Os, 2013). Van Os doelt dan vooral op de vastgoed gerelateerde activiteiten en het effect daarvan op onder meer de slaagkans van woningzoekenden en – in mindere mate – op het effect op de kwaliteitsbeleving van huurders
en omwonenden (Van Os, 2013:349). Want over kwaliteitsbeleving is wel het een en
ander bekend in de onderzoeken naar klanttevredenheid en woonwensen. Van Os
ontwikkelde een prototype voor een allocatiemodel dat inzicht geeft in kosten en
baten van de (vastgoedgerelateerde) activiteiten van corporaties, zowel bedrijfseconomisch als in maatschappelijke effecten. En stelt voor om meer aandacht te richten
op ‘kennisbanken’ met informatie over de effecten en waardering van corporatieactiviteiten (Van Os, 2013:355). Ik onderschrijf dat er conceptueel gezien betere
indicatoren zijn voor de effectiviteit van corporaties dan klanttevredenheid. Maar
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zoals ook Van Os (2013) aangeeft stuiten die op problemen als het gaat om data en
de vergelijkbaarheid ervan.
Onder andere uit het framework van Moore (1995) leidde ik klanttevredenheid als
indicator voor publieke waarde af. Er is in dat framework ook nog een andere indicator voor publieke waarde: de sociaal wenselijke uitkomsten van de diensten die
een publieke organisatie verleent. Hierbij hoeven wat klanten graag willen en sociaal
wenselijke uitkomsten niet altijd samen te vallen: “het zijn twee aparte publieke
waarden” (Mouwen, 2011: 54). De belangrijkste reden hiervoor is dat er sprake is van
een ander aggregatieniveau: in wat sociaal wenselijk wordt geacht worden niet alleen
de klanten maar ook de hele maatschappij meegenomen. Ik heb in dit onderzoek de
doorvertaling van organisatie-effectiviteit naar deze maatschappelijke effecten niet
gemaakt. Ik richtte me op het beter leren begrijpen van hoe corporaties georganiseerd zijn als maatschappelijke onderneming. Vervolgonderzoek kan gaan over
andere indicatoren voor effectiviteit. Volgens Moore kan dat in de sociale wenselijkheid van de dienstverlening liggen. Dit sluit aan bij de opmerking hierboven dat
klanttevredenheid geen volledige weerspiegeling geeft van de geleverde volkshuisvestelijke prestaties van een corporatie. Alternatieven kunnen gezocht worden in het
begrip publieke waarde (o.a. De Waal, 2014 en Bryson, Crosby & Bloomberg, 2014).
Ik kom hierop terug in de discussie in paragraaf 7.2.
Het laatste punt bij de praktische reflectie zijn de verschillen in lokale omstandigheden bij corporaties. Dit sluit ook aan op het punt in de vorige alinea. Corporaties
signaleren verschil in prestaties voor corporaties die in één gemeente werken, met
meerdere corporaties actief zijn in een stad of corporaties die net een fusie hebben
ondergaan. In eerder onderzoek werd de invloed van dergelijke factoren op prestaties van corporaties ook genoemd (Heemskerk, 2013 en KWH, 2014). De configuraties voor effectiviteit en efficiëntie en het ontwikkelde model van de organisatievorm
van een maatschappelijke onderneming gaan uit van generieke organisatie-eigenschappen en operationele kenmerken. Tegelijkertijd werd contextueel bepaalde
variatie vastgesteld (zie hoofdstuk 5). Dit boek heeft niet als focus om verder op
de specifieke lokale omstandigheden in te gaan. Vervolgonderzoek zal uit moeten
wijzen wat de invloed is van deze omstandigheden op de prestaties van corporaties.
Vervolgonderzoek

Tot slot behandel ik een aantal thema’s die nog verder onderzocht kunnen worden.
Bijvoorbeeld omdat ze niet in de focus van dit boek pasten of omdat de data of een
theoretisch kader daarvoor ontbrak.
-

Met name de verklaring voor bovengemiddelde effectiviteit (configuratie C en
D) dient nog verder onderzocht te worden. De klantgedreven werkwijze is hier
een substituut voor een maatschappelijke onderneming.
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-

-

-

De data in dit onderzoek biedt helaas onvoldoende aanknopingspunten voor
verdere verklaringen. Dit is een aanbeveling voor vervolgonderzoek.
De lage consistentie van configuratie A voor lage variabele bedrijfslasten (efficiëntie) geeft aan dat er mogelijk nog andere verklaringen zijn dan die uit de
determinanten uit het literatuuronderzoek bleken. Die verklaringen kunnen nog
onderzocht worden in vervolgonderzoek.
In configurationele benaderingen wordt gebruik gemaakt van het concept
strategic group. Dit zijn groepen gelijkgestemden, in dit geval bijvoorbeeld met
veel ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemen, die in bepaalde
opzichte afwijken van de rest van de populatie. De relatie tussen het behoren
tot deze groep en de prestaties werd onder andere onderzocht door Ketchen,
Thomas & Snow (1993). Voor dit onderzoek zou het concept van de strategic
group nog beter gebruikt kunnen worden. In het voorbeeld van ervaring met
een maatschappelijke onderneming wordt er in dit boek al impliciet gewerkt
met strategische groepen door een onderscheid te maken tussen vroege en late
adepten. De literatuur over strategic groups kan nog aanvullende inzichten opleveren voor hoe groepslidmaatschap en prestaties met elkaar samenhangen.
In dit onderzoek beschouwde ik effectiviteit en efficiëntie als losstaande prestaties. Ik vond immers ook geen statistisch significant verband tussen efficiëntie
en effectiviteit. Wat ik wel vond was dat er vier corporaties waren die zowel
de configuratie bij bovengemiddelde efficiëntie hadden als één van de configuraties bij bovengemiddelde effectiviteit. Ook vond ik vijf corporaties die op
zowel effectiviteit als efficiëntie lager dan gemiddeld scoorden en dus de twee
bijbehorende configuraties in hun organisatie verenigden. Corporaties kunnen
tegelijkertijd effectief en efficiënt zijn. Kwantitatief vervolgonderzoek zou aan
kunnen tonen of er een optimum te bereiken is waarin effectiviteit en efficiëntie
beiden zo hoog mogelijk zijn. Dergelijk onderzoek paste niet binnen de focus
van dit boek en vereist andere data.
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7 Conclusie en discussie
De centrale vraag van dit onderzoek was: Hoe ziet de interne organisatie van een maatschappelijke onderneming bij corporaties eruit, convergeert deze in de richting van een eigen organisatievorm en helpt deze vorm om goede prestaties te leveren? In dit laatste hoofdstuk formuleer
ik de antwoorden van mijn onderzoek. Ik haal uit de eerder besproken reflecties
enkele discussiepunten over methode, theorie en praktijk bij corporaties.
7.1 Conclusie
Dit boek brengt ideeën bij elkaar en opvattingen, definities, modellen, instrumenten
en experimenten met betrekking tot een maatschappelijke onderneming in het algemeen en corporaties in het bijzonder. Er werd vanaf de eeuwwisseling veel gedebatteerd over maatschappelijke ondernemingen. Ook steeds meer corporaties gingen
zich onder andere in hun ondernemingsplannen en jaarverslagen maatschappelijke
onderneming noemen. Een maatschappelijke onderneming is, volgens gebruikers
van dit begrip, te “positioneren als aparte entiteit tussen staat, markt en samenleving” (Mouwen 2011:39). De roep om eigen modellen en kaders voor deze ondernemingen klonk vanuit verschillende hoeken: juristen, brancheverenigingen en niet
te vergeten de maatschappelijke ondernemingen zelf. Het debat over modellen,
instrumenten en experimenten is een rijke informatiebron gebleken om inzichten
en recente ontwikkelingen uit af te leiden over de interne organisatie van maatschappelijke ondernemingen bij corporaties.
Ik onderzocht in hoeverre er een convergerende, efficiënte en effectieve organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties bestaat of mogelijk
is. Een model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming zou
corporaties kunnen helpen om betekenis te geven aan het begrip en om te gaan met
de spanningen die inherent zijn aan een positie in het maatschappelijk middenveld
(Martin, 2002). De interne organisatie is één van de gebieden waar die spanningen
zich uiten. Corporaties zijn tot op zekere hoogte autonoom in het maken van keuzes
over de inrichting van de interne organisatie. Keuzes op dit gebied verschillen per
corporatie blijkt uit de voorgaande hoofdstukken. Keuzes hangen af van lokale
omstandigheden, ideeën van de directeur-bestuurder en de doelstellingen op gebied
van tevreden klanten en efficiëntie van de corporatie.
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De basis voor dit boek is een empirisch onderzoek waarin ik een exploratieve multi
methode strategie volgde van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ik formuleerde
vier onderzoeksvragen:
1. Welke organisatie-eigenschappen worden aan een maatschappelijke onderneming toegekend?
2. Welke operationele kenmerken hebben deze organisatie-eigenschappen specifiek voor corporaties?
3. Welke van deze operationele kenmerken tref ik daadwerkelijk aan bij corporaties?
4. Welke combinaties van operationele kenmerken leveren de beste prestaties op
in termen van efficiëntie en effectiviteit?
Omdat er nog geen goede definitie van een maatschappelijke onderneming (bij
corporaties) bestond (Gruis, 2009), nam ik het debat erover als uitgangspunt. Eerst
analyseerde ik het algemene debat over maatschappelijke ondernemingen, vervolgens
het specifieke debat over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector.
Uit die debatten destilleerde ik organisatie-eigenschappen van een maatschappelijke
onderneming en operationele kenmerken daarvan bij corporaties. Vervolgens onderzocht ik de organisatorische praktijk bij corporaties. Eerst bij vier corporaties om de
organisatievorm en organisatieontwikkeling vanuit de praktijk in kaart te brengen.
Vervolgens namen 61 corporaties deel aan een online vragenlijst over hun interne
organisatie. Deze informatie heb ik per corporatie gekoppeld aan informatie over de
prestaties in termen van efficiëntie en effectiviteit. Met de data van deze 61 corporaties maakte ik vergelijkingen van de interne organisatie en welke prestaties werden
geleverd. Organisaties die zich profileren als maatschappelijke onderneming hebben
volgens de literatuur een betere kwaliteit van publieke dienstverlening (Burger &
Dekker, 2001) en meer efficiëntie (Tjeenk Willink, 2013).
Ik beantwoord nu de vier onderzoeksvragen.
Vraag 1: Welke organisatie-eigenschappen worden aan een maatschappelijke onderneming toegekend?

Ik heb twaalf organisatie-eigenschappen uit het algemene debat over maatschappelijke ondernemingen gedestilleerd. Deze organisatie-eigenschappen behandelen
de thema’s: missie & doelen, bekostiging, maatschappelijke inbedding, verantwoording, bestuur, toezicht, interne strategie, klantgerichte / vraaggestuurde organisatie,
organisatiestructuur, ondernemersgedrag, medewerkers en bedrijfsvoering. Wil de
organisatievorm maatschappelijke onderneming tot echte veranderingen (evolutie)
in organisaties leiden, dan dient er volgens de theorie sprake te zijn van verandering op drie dimensies: doelen, organisatiegrenzen en activiteitenpatronen/cultuur
(Aldrich & Ruef, 2006). De twaalf organisatie-eigenschappen passen goed bij – en
zijn gespreid over – de drie dimensies: er blijkt in het debat een organisatievorm te
worden voorgesteld. Deze vorm blijkt af te wijken van oudere organisatievormen
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bij corporaties en ook van die van commerciële organisaties en van overheden. Bij
commerciële organisaties komt een organisatie-eigenschap als ‘maatschappelijke
inbedding’ geheel anders voor. En bij overheden zijn de eigenschappen ‘interne
strategie’ en ‘ondernemersgedrag’ niet of volstrekt anders ingericht. Er wordt in
het debat blijkbaar een eigen organisatievorm voorgesteld van een maatschappelijke
onderneming.
Om de operationele organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij
corporaties in kaart te brengen, was het nodig om de twaalf organisatie-eigenschappen verder te specificeren.
Vraag 2: Welke operationele kenmerken hebben deze organisatie-eigenschappen
specifiek voor corporaties?

Uit het specifieke debat over maatschappelijke ondernemingen – zoals dat in de
corporatiesector werd gevoerd – leidde ik 38 operationele kenmerken af behorend
bij de twaalf organisatie-eigenschappen. De operationele kenmerken geven een
beeld van de verwachte of gewenste inrichting van de organisatie van een corporatie
als maatschappelijke onderneming. Samen met de organisatie-eigenschappen zijn de
operationele kenmerken een model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties. Niet eerder trof ik in de literatuur en het debat
een dergelijk systematische analyse en overzicht aan van organisatie-eigenschappen,
specificatie in operationele kenmerken en daardoor van een organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming. Wel bestonden er normatieve ideeën over hoe een
maatschappelijke onderneming eruit moet zien. De kennis over de twaalf organisatie-eigenschappen en 38 bijbehorende operationele kenmerken is nieuw.

Het was – na analyse van het debat – nog niet duidelijk of het ontwikkelde model
van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming ook bij corporaties
in de praktijk voorkomt.
Vraag 3: Welke van deze operationele kenmerken tref ik daadwerkelijk aan bij
corporaties?

Uit de vergelijkende casestudie bij vier corporaties blijkt dat de waargenomen organisatievormen in grote mate overeen komen met het vooraf ontwikkelde model van
de organisatievorm. Er is sprake van een grote mate van convergentie in de operationele kenmerken van de vier onderzochte corporaties. Voor 33 van de 38 operationele kenmerken vond ik empirische bevestiging. Van de 33 bevestigde operationele kenmerken komt tweederde in alle vier corporaties voor: er blijkt een gedeelde
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming te bestaan. Bij de vroege
adepten van de idee van een maatschappelijke onderneming komt zelfs 88 procent
van de operationele kenmerken overeen. Er is ook variatie. Zowel in de waargenomen organisatievorm (vormvariatie) als in de achterliggende organisatieontwikkeling (padvariatie). Een klein deel van deze variatie – 6 procent bij vormvariatie
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en 18 procent bij padvariatie – wordt verklaard door omvang van de corporatie en
vroege of late adoptie van de term maatschappelijke onderneming (patroonmatige
variatie). Méér variatie – 27 procent bij vormvariatie en 64 procent bij padvariatie
– wordt verklaard door specifieke omstandigheden bij de betreffende corporaties
(contextuele variatie).
Convergentie en tegelijkertijd variatie in organisatievorm roepen de vraag op
wanneer de beste prestaties geleverd worden.
Vraag 4: Welke combinaties van operationele kenmerken leveren de beste prestaties
op in termen van efficiëntie en effectiviteit?

Voor effectiviteit gebruikte ik de indicator klanttevredenheid. KWH stelde data over
de klanttevredenheid beschikbaar. Efficiëntie drukte ik uit in de variabele bedrijfslasten per verhuureenheid, de data hiervoor verkreeg ik van CFV. Met een online
vragenlijst verzamelde ik data over de interne organisatie. Ik koppelde deze aan de
klanttevredenheid en bedrijfslasten per corporatie. Met QCA als onderzoeksbenadering destilleerde ik vijf combinaties van operationele kenmerken. Deze combinaties
noemde ik organisatieconfiguraties van efficiënte en effectieve corporaties. Ik gaf
de configuraties namen die overeenkomen met de belangrijkste onderscheidende
kenmerken:19
-

-

-

De kleine responsieve maatschappelijke onderneming is bovengemiddeld efficiënt en
heeft de volgende operationele kenmerken: minder dan 5.000 verhuureenheden
EN sturing op efficiëntie EN vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij EN een procesbenadering van strategische sturing EN noemde zich al
voor 2007 een maatschappelijke onderneming.
De kleine klantgerichte maatschappelijke onderneming is bovengemiddeld effectief en
heeft de volgende operationele kenmerken: financieel autonoom EN medewerkers als professionals in het veld EN minder dan 5.000 verhuureenheden EN
aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte
werkwijze EN maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd EN noemde zich al voor 2007 een maatschappelijke onderneming.
De kleine vraaggestuurde corporatie is bovengemiddeld effectief en heeft de volgende
operationele kenmerken: financieel autonoom EN medewerkers als professionals in het veld EN minder dan 5.000 verhuureenheden EN aandacht voor
de kwaliteit van de dienstverlening en voor een klantgerichte werkwijze EN
maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd EN vraag is
richtinggevend voor het dienstenaanbod.

19

Waarbij EN staat voor het logische EN.
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-

-

De grote machtige corporatie is minder efficiënt dan gemiddeld en heeft de volgende
operationele kenmerken: meer dan 5.000 verhuureenheden EN geen formele
positie gegeven aan huurder- en maatschappelijke vertegenwoordigers in de
organisatie EN een procesbenadering van strategische sturing.
De grote aanbod gestuurde corporatie is minder effectief dan gemiddeld en heeft de
volgende operationele kenmerken: meer dan 5.000 verhuureenheden EN vraag
is niet richtinggevend voor het dienstenaanbod.

De empirische organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties laat verschillende (sub-)patronen zien als het gaat om de effectiviteit en efficiëntie. Er zijn twee organisatieconfiguraties waargenomen bij corporaties die bovengemiddeld effectief zijn, dat wil zeggen: een hoge klanttevredenheid hebben. Twee
kenmerken zijn noodzakelijk voor hoge klanttevredenheid: ‘financieel autonoom’
(nr. 7) en ‘medewerkers als professionals in het veld’ (nr. 34). Deze zijn te interpreteren als sturen op financiële continuïteit en ruimte bieden aan medewerkers.
Zonder die twee kenmerken gaat het patroon van de configuratie bij bovengemiddelde effectiviteit niet op. Een ander aspect dat volgt uit de configuratie bij bovengemiddelde effectiviteit is autonomie en gedrag van medewerkers en de mate waarin
de organisatie de klant of maatschappelijke vragen centraal stelt in haar dienstverlening. Deze komen overeen met de organisatie-eigenschappen ‘medewerkers’ en
‘klantgerichte / vraaggestuurde organisatie’. Ik nam één organisatieconfiguratie waar
bij corporaties die bovengemiddeld efficiënt zijn, dat wil zeggen: die lage variabele
bedrijfslasten hebben. Een voornaam aspect van deze configuratie is het betrekken
van belanghouders – invloed en positie geven – en sturing in de organisatie op efficiëntie en strategische planning.
Het blijkt dat corporaties ook zowel bovengemiddeld effectief als efficiënt kunnen
zijn. De configuraties sluiten elkaar niet uit. De overeenkomsten tussen de configuraties liggen in een kleine omvang (maximaal 5.000 verhuureenheden) en een vroege
adoptie van de term maatschappelijke onderneming (tussen 2004 en 2007). Kleine
corporaties die zich al relatief lang kenmerken als een maatschappelijke onderneming – en daar ook naar handelen – hebben blijkbaar de beste prestaties, wanneer
zij ook de overige operationele kenmerken uit de hierboven genoemde configuraties
hebben.
7.2 Discussie
Theorieën zijn waardevol omdat ze kennis ordenen. Theorieën worden vooral relevant als ze bijdragen aan – in dit geval – de alledaagse organisatiepraktijk van corporaties. Ik hoopte met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de betekenis van het
begrip maatschappelijke onderneming door te kijken naar de feitelijke inhoud die
eraan wordt gegeven in de corporatiesector. Terugkijkend op het onderzoek is dat
gelukt met het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming
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bij corporaties. De drie organisatieconfiguraties bij bovengemiddeld presteren, de
twaalf organisatie-eigenschappen en de 33 operationele kenmerken vormen samen
een conceptueel stelsel van inzichten over en aanwijzingen voor de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties. Dit onderzoek levert
daarmee een bijdrage aan een maatschappelijk belangrijk veld waarnaar nog weinig
empirisch onderzoek is gedaan (Karré, 2011; Gruis, 2009). In deze paragraaf kijk
ik terug op het onderzoek. Wat is er met het onderzoek bereikt? Ik behandel drie
perspectieven: methoden, theorie en praktijk.
Methoden

Hebben de gebruikte methoden gewerkt? In dit onderzoek heb ik een combinatie
van methoden gebruikt om uit het debat inzichten af te leiden voor de interne organisatie van nog niet gedefinieerde, emergente (organisatie)begrippen. Die combinatie
heeft goed gewerkt. De gedestilleerde organisatie-eigenschappen en operationele
kenmerken bij corporaties zijn door de geraadpleegde experts bevestigd. Daarnaast
zijn 33 van de 38 operationele kenmerken ook daadwerkelijk waargenomen in de
organisatorische praktijk bij corporaties. Ook de systematische vergelijking van
de interne organisatie en prestaties van corporaties bleek waardevol. De data over
klanttevredenheid en een aantal operationele kenmerken gaf helaas weinig spreiding,
waardoor de configuraties bij effectiviteit een lage zeggingskracht (coverage) hadden.
Configuraties met zeven of meer elementen bleken daarnaast niet eenvoudig te
interpreteren. Ik bedacht typeringen zoals ‘kleine responsieve maatschappelijke
onderneming’ die verhelderend bleken te werken.
Ik volgde een exploratieve, multi methode strategie van kwalitatieve onderzoeksmethoden in dit boek. Daardoor zijn causale uitspraken moeilijk te onderbouwen. Het is met
dit onderzoek niet vast te stellen of de prestaties de interne organisatie beïnvloeden of
andersom: de interne organisatie leidt tot bepaalde prestaties. Ik kon wel vergelijkende
uitspraken doen als: “in de interne organisatie van bovengemiddeld effectieve corporaties tref ik een bepaald patroon aan dat afwijkt van minder effectieve corporaties”.
Dat andere factoren van invloed zijn, kan niet worden uitgesloten. Ik noem hier de
lokale omstandigheden, de contextuele variatie die bij veel operationele kenmerken
werd aangetroffen. Uit onderzoek van Heemskerk (2013) bleek dat ook bestuurders invloed hebben op de prestaties van corporaties. Het is interessant om vanuit
een breder perspectief dan alleen de interne organisatie te onderzoeken waardoor
prestaties van corporaties bepaald worden, bijvoorbeeld door te kijken naar de rol
van bestuurders, lokale omstandigheden zoals de rol van concurrentie tussen corporaties en naar padafhankelijkheden – bijvoorbeeld fusies – uit het verleden van de
corporaties.
De interne organisatie van de caseorganisatie die als empirisch ideaaltype werd
beschouwd (GVA), speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. Bij de selectie van
de cases zocht ik op transparante en kritische wijze naar corporaties die als ‘goed
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voorbeeld’ konden dienen. Door de geraadpleegde experts werd GVA hierbij vaak
genoemd. Uit de vergelijkende casestudie bleek dat GVA inderdaad als goed voorbeeld kan worden gezien: alle empirisch bevestigde operationele kenmerken nam
ik bij deze corporatie waar. Daardoor gebruikte ik de interne organisatie van GVA
als ijkpunt voor de kalibratie in het vervolgonderzoek. Immers, een theorie om de
kalibratie op te baseren ontbrak. Wat als deze corporatie nu niet zo voorbeeldig
blijkt te zijn? Gezien de gevolgde methoden en werkwijze acht ik de kans klein dat
het tot een ander model van de organisatievorm zou leiden: veel van de operationele
kenmerken van GVA werden ook bij andere corporaties aangetroffen. Het heeft
mogelijk wel gevolgen voor de organisatieconfiguraties. Het uitvoeren van een zogenaamde robustness-check met een kalibratie die op een andere corporatie is gebaseerd
kan meer inzicht geven.
Theorie

Heeft het theoretisch concept organisatievorm zijn nut gehad? Ik kon constateren
dat er een empirisch traceerbare, eigen organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming bij corporaties bestaat. Deze organisatievorm onderscheidt zich van
andere organisatievormen zoals markt- of overheidsorganisaties (zie paragraaf
2.2). De organisatie-eigenschap ‘maatschappelijke inbedding’ is bij marktorganisaties bijvoorbeeld van ander belang dan bij maatschappelijke ondernemingen. En bij
overheden zijn de eigenschappen ‘interne strategie’ en ‘ondernemersgedrag’ niet of
volstrekt anders ingericht. De operationele kenmerken van de organisatievorm bij
corporaties laten een mix zien van de logica’s van overheid en markt, waarbij er niet
duidelijk één dominant is (zie paragraaf 4.5). Het ontbreken van één dominante logica
is een potentieel gevaar voor spanningen en conflicten binnen de organisatie als de
logica’s van in dit geval markt en overheid niet goed te verenigen zijn (Besharov &
Smith, 2014). Ik kan op basis van dit onderzoek geen uitspraken doen over de daadwerkelijke spanningen, dat was ook niet de bedoeling (zie ook paragraaf 4.5 en 5.6).
Wel valt uit tabel 7 in paragraaf 4.5 af te leiden dat naast de operationele kenmerken
die voortkomen uit één van beide logica’s er ook operationele kenmerken een mix
van beide logica’s in zich verenigen. Mogelijk hebben corporaties de spanningen
tussen de logica’s hiermee verminderd. Want het gaat om potentieel spanningsvolle
operationele kenmerken, zoals: onderscheid tussen kernopdracht en nevenactiviteiten in de missie (nr. 1) en afweging tussen financieel rendement en bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken (nr. 36). Verder onderzoek zal moeten aantonen of
bekende nadelen van hybriditeit – zoals vervreemding van de missie (mission drift)
(Doherty et al., 2014) – worden voorkomen door juist deze mix van bijvoorbeeld
kern- en nevenactiviteiten in de missie.
Dit empirisch onderzoek had niet direct tot doel om een conceptuele bijdrage te
leveren aan organisatietheorie. Het sluit echter wel aan op actuele vraagstukken in
bijvoorbeeld institutionele theorie over hoe organisatievormen ontstaan (Greenwood
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et al., 2014) en vooral de behoefte aan empirisch onderzoek daarnaar (Tracey et
al., 2011). Het sluit ook aan op een oproep tot onderzoek naar hoe meervoudige
logica’s zich manifesteren op micro-niveau (organisaties) in plaats van op niveau
van de gehele sector (Besharov & Smith, 2014). Dit onderzoek levert een brede
theoretische bijdrage aan onderzoek naar organisaties die tussen markt, staat en
samenleving werken aan het realiseren van publieke waarde (cf. Doherty et al., 2014).
Meer concreet laat dit onderzoek zien dat er meerdere institutionele logica’s worden
vermengd en biedt het aanknopingspunten voor diepgaand onderzoek naar de
interne organisatie van corporaties als hybride organisatie. Dit boek levert dan ook
een eerste antwoord op de vraag van Mullins et al. (2012) en Doherty et al. (2014)
naar inzicht in hoe meerdere logica’s in de interne organisatie worden toegepast. Het
model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming vormt een
kader om spanningen van meervoudige logica’s in corporaties te onderzoeken en
verklaren.
Er ligt een ook een bijdrage van dit onderzoek in de literatuur over social enterprises en
hybride organisaties. In paragraaf 2.2 beschreef ik reeds dat er behoefte is aan dergelijk breed en empirisch gevoed onderzoek naar social enterprises en hybride organisaties omdat deze organisaties in de praktijk worden gevormd (Battilana & Lee, 2014)
en daardoor mede ook vanuit de praktijk moeten worden begrepen. Als het gaat om
maatschappelijke ondernemingen en social enterprises begeef ik me onder de onderzoekers die het begrip positief benaderen. Ik onderzoek immers hoe maatschappelijke ondernemingen bovengemiddelde prestaties leveren. Kritische onderzoekers benadrukken voornamelijk het gebrek aan duidelijke definities en conceptuele
onduidelijkheid over social enterprises (Dacin et al., 2011). Deze kritische kanttekeningen vormden onder andere een reden om in dit onderzoek geen internationale
vergelijkingen te maken. Er zijn namelijk nationale en continentale verschillen
in definities en afbakening van het begrip (Battilana & Lee, 2014; Doherty et al.,
2014; Mullins et al., 2012). Dit onderzoek draagt daardoor slechts gedeeltelijk bij
aan de oproep van Ridley-Duff (2008) tot betere definiëring en conceptualisering
van social enterprises. Verder onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre het model
van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij Nederlandse
corporaties afwijkt van aanbieders van sociale huisvesting in andere landen. Uit
mijn kennismaking met Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappijen, concludeer ik dat een interessant vervolgonderzoek over de verschillen in interne organisatie tussen Nederlandse maatschappelijke ondernemingen en Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappijen kan gaan. Een voornaam verschil is dat in Vlaanderen
de maatschappelijke inbedding via aandeelhouders is geregeld. Welke verschillen
zijn er nog meer in de organisatorische praktijk? Welke combinaties van operationele kenmerken leiden in Vlaanderen tot bovengemiddelde prestaties van Sociale
Huisvestingsmaatschappijen? Is in Vlaanderen het betrekken van belanghouders
(maatschappelijke inbedding), sturing op efficiëntie en strategische planning ook van
belang voor bovengemiddelde efficiëntie?
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Ik vond een grote mate van convergentie in de interne organisatie van corporaties. De
casestudie liet zien dat 22 van de 33 waargenomen operationele kenmerken werden
waargenomen bij alle (vier) onderzochte corporaties. In hoofdstuk 6 blijkt eveneens
deze convergentie door beperkte spreiding in een aantal operationele kenmerken.
De verklaring hiervoor kan vanuit institutioneel perspectief gevonden worden in
de druk die de institutionele orde uitoefent en de homogene reacties die corporaties
daarop geven door succesvolle voorbeelden te kopiëren en zich te conformeren aan
regels en visies van professionals (Tolbert & Zucker, 1999). Een andere verklaring
kan liggen in de wijd verspreide organisatievorm van een maatschappelijke onderneming. Immers drie kwart van de onderzochte corporaties (in hoofdstuk 6) geeft aan
zichzelf als een maatschappelijke onderneming te zien. Vanuit ecologisch perspectief
wijst een hoge dichtheid (75 procent) op een gelegitimeerde organisatievorm als er
gedeelde opvattingen zijn over de interne organisatie (McKendrik & Carroll, 2001).
Naar mijn mening is er sprake van gedeelde opvattingen over de interne organisatie.
Enerzijds volgt dat uit de grote mate van convergentie in interne organisatie die ik
aantrof bij de vier organisaties in de casestudie. Gedeelde opvattingen blijken ook uit
de inhoudsanalyse van het debat (zie paragraaf 4.5). Vanuit ecologisch perspectief is
een maatschappelijke onderneming daardoor bij corporaties te beschouwen als een
gelegitimeerde organisatievorm.
Als het om de prestaties gaat, staan corporaties volop in de belangstelling van politiek en beleidsmakers. Dit onderzoek biedt inzicht in de interne organisatie van
corporaties die goede prestaties leveren op gebied van effectiviteit en efficiëntie.
Het is de vraag of effectiviteit en efficiëntie echter wel goede prestatie-indicatoren
zijn. Net zoals in veel ander onderzoek naar prestaties in de publieke sector (Bryson
et al., 2014) staat in dit boek de effectiviteit en efficiëntie in relatie tot de missie
van de organisatie centraal. De analyse richt zich op de organisatie en niet op de
het aggregatieniveau van de maatschappelijke effecten (zie ook paragraaf 6.10). Als
alternatief kan het begrip publieke waarde gebruikt worden om prestaties op een
ander aggregatieniveau te meten. Publieke waarde is te definiëren als het gecombineerd resultaat van: publieke diensten (output), bereikt maatschappelijk effect
(outcome) en het resultaat op institutioneel niveau (legitimering en vertrouwen) (De
Waal, 2014). Een voordeel is dat er met publieke waarde geen single bottom line is: er
wordt zowel gekeken naar kosten en opbrengsten als naar minder tastbare effecten
zoals gelijkheid tussen bevolkingsgroepen en openheid van informatie (Moore, 2013
en Kalambokidis, 2014 geciteerd in: Bryson et al., 2014). Omdat publieke diensten
steeds meer in samenwerking tussen organisaties onderling, organisaties en burgers
en in netwerken tot stand komt, neemt het belang aan publieke waarde in termen
van samenwerking en democratie toe (Jørgensen & Bozeman, 2007 geciteerd in:
Bryson et al., 2014). Volgens De Waal (2014) past het begrip publieke waarde bij
de huidige zoektocht naar legitimiteit en doelen van bestaande organisaties en
van ‘actief burgerschap’. De waarde van dit onderzoek kan nog vergroot worden
door de inzichten over organisatie-effectiviteit en -efficiëntie te vertalen naar het
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aggregatieniveau van de maatschappij door publieke waarde als prestatie-indicator
te nemen. Bij dergelijke complexe uitkomsten zijn er methodologische uitdagingen
op het gebied van meetbaarheid, vergelijkbaarheid en interpretatie van de configuraties (zie ook paragraaf 6.5 en 6.10). In het definiëren en meetbaar maken van
publieke waarde, social performance en impact ligt momenteel één van de voornaamste
uitdagingen voor onderzoek naar social enterprises volgens Battilana & Lee (2014) en
Doherty et al. (2014). Het prototype allocatiemodel dat Van Os (2013) ontwikkelde
voor inzicht in kosten en bedrijfseconomische en maatschappelijke baten van corporaties kan daaraan een bijdrage leveren. Mits zoals Van Os stelt: er ‘kennisbanken’
ontstaan met informatie over de effecten en waardering van corporatieactiviteiten
(Van Os, 2013:355).
In mijn studie onderzocht ik niet alleen de organisatievorm maar ook de verandering van die vorm gedurende de tijd: de organisatieontwikkeling. Hier gebruikte ik
de dimensies van organisatie-evolutie van Aldrich & Ruef (2006). De twaalf organisatie-eigenschappen van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming zijn goed gespreid over de vormdimensies: doelen, grenzen en activiteitenpatroon/cultuur. Ook de veranderingen die de caseorganisaties doormaakten zijn goed
gespreid over de vormdimensies. Blijkbaar is er in de organisatieontwikkeling die de
vier casecorporaties doormaakten sprake van evolutie in organisatievorm. In hoofdstuk 2 besprak ik dat organisatievormen niet losstaand van de omgeving evolueren.
In verband daarmee is het volgende citaat van Dietrich Dörner van belang: “we must
learn to think in systems. We must learn that in complex systems we cannot do only one thing.
Whether we want it or not, any step we take will affect many other things. We must learn to cope
with side effects. We must understand that the effects of our decisions may turn up in places we
never expected to see them surface” (Dörner, 1996:199). Het is waarschijnlijk dat bij corporaties sprake is van co-evolutie waarin organisatie en omgeving als samenspel elkaar
voeden en samen evolueren. Ik concludeerde al dat de ‘governancebeweging’ ook
tot veranderingen in de organisatievorm van corporaties leidde, dat organisatieontwikkeling in grote mate contextueel is bepaald (contextuele padvariatie) en dat de
lokale situatie voor corporaties van grote invloed is op het moment en de richting
van organisatieontwikkeling (zie paragaaf 5.6 en 6.10). Deze constateringen vragen
om meer inzicht in hoe corporatie en omgeving co-evolueren. Inspirerend is hier het
werk van Rodrigues & Child (2003) die een model voor co-evolutie ontwikkelden
voor publieke dienstverleners in geïnstitutionaliseerde omgevingen met weinig
concurrentie. Corporaties passen ook in deze categorie. Voor uitleg over het model
verwijs ik naar paragraaf 2.1.
Het co-evolutie model plaatst de organisatieontwikkeling in een breed kader van
ontwikkelingen op landelijk gebied en in de sector. Verandering van organisatievorm
is één van de gebieden waarbij over co-evolutie wordt gesproken (Rodrigues & Child,
2003). Het businessmodel in de sector, het institutionele regime en de beleidsregels
beïnvloeden de organisatievorm van individuele corporaties door institutionele druk
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(Meyer & Rowan, 1977; Tolbert & Zucker, 1999) en density-dependence (McKendrik &
Carroll, 2001). Organisaties die uit eigen vrije keuze succesvol hun organisatie veranderden worden als voorbeeld beschouwd en beïnvloeden op hun beurt ook het businessmodel van de sector. Hier verklaren concepten uit institutionele theorie, ecologische theorie en strategisch management de verandering van organisatievormen.
Het co-evolutiemodel plaatst deze verklarende concepten in een brede context van
het proces van verandering van organisaties, sectoren en instituties. Het model geeft
inzicht in hoe onder andere de politieke discussie over privatisering, taakuitbreiding
bij corporaties (leefbaarheid en wonen en zorg) en zelfregulering in de corporatiesector (onder andere in een visitatiemethode voor beoordeling van maatschappelijke prestaties) het businessmodel en de doelstellingen van corporaties hebben
beïnvloed. En hoe daarmee samenhangend de experimenten en kennisontwikkeling
door corporaties en Aedes hebben geleid tot verbreding van het gedachtegoed over
maatschappelijke ondernemingen. Maatschappelijke ondernemingen anticiperen op
veranderingen in de maatschappij, zo bleek uit de casestudie (zie paragraaf 5.6).
Toen er veel aandacht was voor goed bestuur van organisaties werd door corporaties en in de sector een Governancecode Woningcorporaties ontwikkeld. Ik noemde
reeds dat deze maatschappelijke ontwikkeling waarschijnlijk terug is te zien in de
organisatie-eigenschap ‘toezicht’ en in de bijbehorende operationele kenmerken bij
corporaties.
Dit onderzoek draagt bij aan het schaarse empirisch onderzoek naar co-evolutie in
niet-competitieve omgevingen. Eén van de weinige studies op dit gebied (Rodrigues
& Child, 2003) gebruikte ik als inspiratiebron. Er is nog meer en vooral fijnmaziger
longitudinaal onderzoek nodig om co-evolutie van maatschappelijke ondernemingen
en in het bijzonder corporaties te kunnen verklaren. Ik sluit aan bij de oproep van
Abatecola (2014) om daarin naar verklaringen op meerdere niveaus te zoeken. Op
micro-niveau naar organisatieontwikkeling in wederzijdse beïnvloeding met ontwikkelingen in de maatschappij en sector. Op meso-niveau door sectorhervormingen te
onderzoeken naar aanleiding van in dit geval bijvoorbeeld de parlementaire enquête
woningcorporaties en de herziene Woningwet die prestaties van corporaties, inrichting van de sector en maatschappelijke ontwikkelingen aan elkaar verbindt. En op
macro-niveau hoe nieuwe politiek-bestuurlijke arrangementen (bijvoorbeeld de
kabinetten Rutte I en II) de ontwikkeling van sectoren kunnen beïnvloeden, zoals
momenteel actueel is bij de decentralisaties van taken van de rijksoverheid naar
gemeenten. De co-evolutie theorie maakt gebruik van verklarende concepten van
andere theorieën en voegt daaraan een breed en procesmatig perspectief toe. Het
draagt daarmee bij aan een heterogene en dynamische kijk op verandering bij organisaties, iets wat in ecologische en institutionele theorie als voornaam aandachtspunt
wordt genoemd (Greenwood et al., 2014; Bogaert et al., 2014). Hier kan co-evolutie
theorie de twee andere theorieën versterken. Tegelijkertijd zou co-evolutie theorie
zich kunnen richten op het ontwikkelen van een eigen conceptueel raamwerk.
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Zijn er – naast organisatievorm – ook alternatieve concepten die inzicht kunnen
bieden in de organisatieontwikkeling en prestaties van corporaties? Een organisatie
is in mijn onderzoek een entiteit: een sociaal systeem dat kenmerken vertoont die
het tot een eigenstandige actor in het sociale verkeer maken (Geurts, 2011). Ik heb
de organisatie beschouwd als manipuleerbaar en ‘maakbaar’ strategisch middel in
de afstemming of de co-evolutie van organisatie en omgeving. Daarnaast is er in
de organisatiewetenschappen een benadering die organisatie ziet als een sociale
activiteit. Organiseren – als activiteit – staat dan centraal. Gedragswetenschappers
gebruiken deze benadering in organizational behaviour en andere postbureaucratische theorieën van organiseren. Bekend is hier ook het werk van Weick (2001)
over sensemaking. Weick stelt niet de structuur van de organisatie maar de handelende mensen centraal. Zij geven door hun handelingen betekenis aan de werkelijkheid: sensemaking. Het gaat om het stellen van de juiste vragen en om processen
in plaats van structuren (Weick, 2001). Ik heb in dit boek aan deze benadering niet
veel aandacht besteed. Hoewel: een aantal operationele kenmerken uit het model
van de organisatievorm heeft betrekking op de sociale activiteit van mensen in de
organisatie. Bijvoorbeeld: ‘de directeur-bestuurder gaat agenderend te werk’ (nr. 17),
‘medewerkers als professionals in het veld’ (nr. 34) en ‘maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers doorleefd’ (nr. 35). Ook bleek dat directeur-bestuurders in veel gevallen het begrip maatschappelijke onderneming introduceerden in
hun organisaties. Fundamentele vernieuwingen – ik noem dat evolutie – worden
niet in de organisatie ‘ontdekt’ of ‘plotseling uitgevonden’, ze worden geschapen
(enacted) door iteratieve interacties tussen mensen in de organisatie en in hun omgeving (Geurts, 2011). Impliciet zit deze interactie tussen mensen ook verwerkt in het
debat over maatschappelijke ondernemingen dat ik in dit onderzoek als uitgangspunt
nam. Mensen debatteerden met elkaar, bouwden voort op elkaars werk, inspireerden
elkaar tot het veranderen van organisaties en uiteindelijk tot verandering in een groot
deel van de sector. Dit perspectief op de scheppende rol van sociale interactie biedt
interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld naar de rol
van directeur-bestuurders. De Waal (2014) noemt hen maatschappelijke leiders.
Deze leiders combineren ondernemende waarden en maatschappelijke waarden.
De ‘ondernemingslust’ maakt deze maatschappelijk leiders tot een eigen soort dat
zich voor de belangrijkste waarden nauwelijks laat beperken door de institutionele
omgeving waarin de leider opereert (De Waal, 2014). Het is bijvoorbeeld vanuit het
perspectief van co-evolutie interessant om de rol van belangrijke actoren zoals maatschappelijke leiders, bewindspersonen en brancheorganisaties nader te onderzoeken
(cf. institutional entrepreneurship Tracey et al., 2011).
Praktijk

Het onderzoek voor dit boek startte vanuit een ambitie om praktisch relevant te zijn.
Ik wilde nuttige ideeën vinden voor de interne organisatie van een maatschappelijke onderneming bij corporaties. Dit boek beoogt relevant te zijn voor bestuurders,
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directeuren, managers, toezichthouders en adviseurs van corporaties en voor beleidmakers. Wat is nu de maatschappelijke bijdrage van dit onderzoek en de bijdrage
voor corporaties?
Een maatschappelijke onderneming bleek in eerste instantie een positioneel begrip:
er zijn organisaties die een bijzondere functie vervullen tussen markt, staat en particuliere sociale initiatieven uit de samenleving. Ze zijn vaak grootschalige maatschappelijke dienstverleners die op afstand van de overheid sociale taken vervullen. Het
begrip bleek ook normatief te zijn: in de combinatie van de begrippen maatschappelijk en ondernemend verwoordde het begrip het streven van velen in onder andere
de politiek om deze organisaties beter en zuiniger te laten werken en ze te onderwerpen aan de tucht van de markt of in elk geval door hen meer contractueel aan
te sturen. Het begrip was ook een verwoording van de vraag van bestuurders om
meer beleidsvrijheden. Daartoe werden ook ideeën over de interne organisatie opgeworpen. Ik bestudeerde die ideeën en verwerkte die in organisatiekundige terminologie waaruit twaalf organisatie-eigenschappen en 33 operationele kenmerken bij
corporaties voortkwamen. Dit onderzoek is van waarde voor de praktijk bij corporaties omdat een maatschappelijke onderneming nu (beter) gedefinieerd kan worden
vanuit het perspectief van de interne organisatie.
Voor beleidsmakers geeft dit onderzoek het inzicht dat organisaties in een sector,
de sector zelf en op macroniveau het land elkaar over een weer beïnvloeden. De
verspreiding van de idee van een maatschappelijke onderneming wordt tussen
mensen geschapen, zoals ik beschreef, in een proces van co-evolutie. Het was geen
top-down geïnitieerd implementatieproces. Net zoals bij veel strategische beslissingen in organisaties, kwam de beslissing om zich te profileren als een maatschappelijke onderneming niet volgens een rationeel gepland en uitgevoerd proces tot
stand (Hickson, 1986). Maar door een dynamisch proces waarin corporaties oplossingen zoeken voor problemen, experimenteren, instrumenten ontwikkelen, zich
conformeren aan een governancecode en elkaars goede voorbeelden overnemen.
Wat voor mogelijkheden biedt het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming nu voor corporaties? Het kan dienen als instrument
om overeenkomsten en verschillen in de interne organisatie inzichtelijk te maken.
Het Corporatie Benchmark Centrum (Aedes, 2014c) gebruikt ook de indicatoren
klanttevredenheid en bedrijfslasten, waardoor er mogelijkheden zijn om de configuraties en het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming te koppelen aan de inzichten uit de benchmarks van het centrum. Zo ontstaat
meer inzicht in de relatie tussen interne organisatie en prestaties van corporaties.
Corporaties kunnen dan van andere corporaties leren bijvoorbeeld om hun prestaties te verbeteren. Er is ruimte voor prestatieverbetering want bij 26 (43 procent)
van de 61 onderzochte corporaties is de klanttevredenheid lager dan het landelijk
gemiddelde. En bij 33 (54 procent) corporaties zijn de variabele bedrijfslasten hoger
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dan het landelijk gemiddelde. Ook binnen de groep corporaties die bovengemiddeld
presteren is er nog ruimte voor verbetering. De configuraties kleine responsieve
maatschappelijke onderneming (A), kleine klantgerichte maatschappelijke onderneming (C) en kleine vraaggestuurde corporatie (D) werden bij minimaal vijf en
maximaal acht corporaties aangetroffen. Dat betekent dat er in de groep met bovengemiddelde prestaties ook veel andere configuraties voorkomen die minder efficiënt
en effectief zijn dan de genoemde configuraties.
Ik bedoel met leren niet het letterlijk kopiëren van de configuraties; wel het opdoen
van inzichten. De methoden in dit onderzoek zijn niet gericht op brede generaliseerbaarheid (Ritchie & Lewis, 2003). Kennisoverdracht van de inzichten uit dit
onderzoek is mogelijk naar andere corporaties en contexten. Het is niet de onderzoeker maar de lezer die deze kennis overdraagt. De lezer kan via de beschrijvingen
van de configuraties plaatsvervangende ervaringen en inzichten opdoen. Dit wordt
naturalistische generalisatie genoemd (Lincoln & Guba, 1985). De lezer bepaalt in
hoeverre inzichten overdraagbaar zijn naar de eigen organisatie. Ik plaats wel een
waarschuwing hierbij. Bij configuraties is het kopiëren van onderdelen van configuraties niet gegarandeerd succesvol. Een configuratie moet als ketting van schakels gezien worden. Alleen jezelf een maatschappelijke onderneming noemen is niet
voldoende voor bovengemiddelde prestaties (zie configuraties A en C in paragraaf
6.9). Het gaat dus om configuraties als geheel. Alleen er naar handelen, dus ondernemend en maatschappijgericht te werk gaan, is ook niet voldoende voor bovengemiddelde prestaties (zie configuraties B en E in paragraaf 6.9). Daarnaast spelen de
lokale omstandigheden van corporaties een rol (contextueel bepaalde variatie). Denk
daarbij aan de invloed van een wethouder, belanghouders en huurdervertegenwoordigers op de prestaties van een corporatie. In onderzoek van Heemskerk (2013)
wordt opgeworpen dat de lokale transactieomgeving ook van invloed zou kunnen
zijn op de prestaties van corporaties. Ik verwacht dat in dit onderzoek dat ook geldt
voor de aangetroffen contextueel bepaalde variatie in de casestudie. Meer onderzoek
is nodig om verklaringen voor deze invloed te vinden.
Corporaties kunnen ook het ontwikkelde model van de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming gebruiken om de huidige stand van zaken in kaart te
brengen en het wensbeeld voor de interne organisatie te formuleren. Een vergelijkbare toepassing kwam ik onlangs bij één van de vier caseorganisaties tegen. De organisatie-eigenschappen vormen de onderwerpen waarop de corporatie zich oriënteert
op haar toekomst. De corporatie bekeek ook het drie-kamermodel (Conijn, 2013)
en de regiecorporatie (Dreimüller, Gruis & Snoeijs, 2013) maar koos het model van
de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming. Het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming wordt herkend als integraal,
consistent, relevant en realistisch (‘maakbaar’) en kan blijkbaar als uitgangspunt
worden gekozen voor de organisatieontwikkeling van corporaties.
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Het drie-kamer-model, de regiecorporatie en het model van de organisatievorm van
een maatschappelijke onderneming hebben grotendeels dezelfde ambitie: hogere
efficiëntie bij corporaties. Het drie-kamer-model is een model voor strategische en
beleidsmatige sturing bij corporaties vanuit drie relatief gescheiden invalshoeken
ofwel kamers: maatschappelijk, vastgoed en vermogen. Het richt zich op meer intern
opdrachtgever en –nemerschap en duidelijkere scheiding in afkomst en allocatie van
vermogen/budget (Conijn, 2013). De regiecorporatie is bedoeld als archetype van
een beheermodel voor corporaties, door beleid van uitvoering te scheiden en uitvoerende taken uit te besteden (Dreimüller et al., 2013). Beide benaderingen scheiden
de functie van belegger van uitvoerende activiteiten om zo de efficiëntie van de
organisatie te verhogen. De regiecorporatie en het drie-kamer-model zijn overigens denkmodellen waarvan de operationele uitvoering in organisaties nog wordt
onderzocht. Op detailniveau zijn er diverse overeenkomsten en verschillen tussen
enerzijds het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming
en de organisatieconfiguratie bij bovengemiddelde efficiëntie (kleine responsieve
maatschappelijke onderneming) en anderzijds het drie-kamer-model of de regiecorporatie. Volgens mij is de voornaamste vraag wat de prestaties van corporaties
bevordert: scheiding of integratie van perspectieven? Het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming integreert verschillende logica’s in
één gelegitimeerde zowel effectieve als efficiënte organisatie. Omdat er geen sprake
is van een dominante logica, wordt de mate waarin spanningen optreden bepaald
door of de logica’s al dan niet verenigbaar zijn (Besharov & Smith, 2014). Zoals
gezegd is er meer onderzoek nodig naar de daadwerkelijke spanningen die optreden
en of juist door de gemixte operationele kenmerken (zie paragaaf 4.5) spanningen
worden verminderd. Leidt scheiding van perspectieven en (intern) opdrachtgever en
-nemerschap tot een dominante logica? Dat lijkt niet onwaarschijnlijk in het geval
van de regiecorporatie. Het hybride karakter en interne spanningen verminderen
daardoor wellicht. Bij het drie-kamer-model is het niet aannemelijk dat er een dominante logica ontstaat, waardoor spanningen blijven bestaan en vaak binnen de organisatie diverse ‘kampen’ ontstaan die het institutionele conflict aanwakkeren (Pache
& Santos, 2013). De toekomst zal moeten uitwijzen of het drie-kamer-model niet
alleen geschikt is voor strategische en beleidsmatige sturing bij corporaties, maar ook
een gelegitimeerde organisatievorm kan worden zoals bij het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming. En of de regiecorporatie als
archetype corporaties inspireert efficiënter te werken.
Tot slot de algemeen maatschappelijke bijdrage van dit onderzoek. Corporaties staan
volop in de belangstelling van politiek en beleidsmakers. De ‘incidenten’ zoals Vestia,
Rochdale, Woonbron, Laurentius en WSG hebben daaraan bijgedragen (De Jong,
2013 en Halsema, Februari, Van Kalleveen & Terpstra, 2013). Bij veel van die ‘incidenten’ ontbrak het volgens de WRR aan ´interne tegenspraak´ (WRR, 2014). De
WRR pleit voor een derde partij die de bestuurders en leden van de RvC scherp moet
houden. Dat kan in de vorm van een nieuw verantwoordingsforum met relevante
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buitenstaanders, zoals een raad van maatschappelijke belanghouders (WRR, 2014).
Dit idee sluit aan op de organisatie-eigenschap ‘maatschappelijke inbedding’ en in
het bijzonder op het operationeel kenmerk ‘vorm bedacht om invloed te geven aan
de maatschappij’ (nr. 8) uit dit boek. Ik onderschrijf de stelling van de WRR dat het
huidige beleidsdebat over de ‘incidenten’ te weinig over de rol van de interne organisatie gaat (WRR, 2014). Het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties kan “incidenten verkleinen omdat checks and
balances verankerd lijken. Het is dan ook goed om aan de verbetering van de interne
organisatie te werken, maar zonder moraliteit en dapper gedrag zal ook een ‘verstandige’ organisatievorm niet veel betekenen” (Cloudt & Geurts, 2013:22).
De laatste maanden van 2014 zijn belangrijk gebleken voor de corporatiesector. In
oktober werden de resultaten bekend gemaakt van de parlementaire enquête woningcorporaties en in december werd de herziene Woningwet in de Tweede Kamer
aangenomen. Volgens de enquêtecommissie heeft de zelfregulering in de sector, de
vrijheid en het ondernemerschap van corporaties, de taakformulering door de politiek richting corporaties en het intern en extern toezicht onvoldoende gefunctioneerd (Tweede Kamer, 2014). Corporaties moeten gaan functioneren als dienstbare
prudente en sobere maatschappelijke organisaties en niet langer als ondernemingen
die grote risico’s nemen. Terwijl juist tot 2008 corporaties door onder andere de
overheid werden uitgedaagd om innovatief en ondernemend te werken (Tweede
Kamer, 2014). Minister Blok neemt een groot aantal aanbevelingen van de commissie
over in de herziening van de Woningwet. De herziene Woningwet omschrijft de
taken van corporaties, versterkt de positie van huurders en gemeenten en biedt
handvatten voor het maken van afspraken tussen deze partijen. De wet laat ruimte
voor concrete uitwerking van een groot aantal zaken in Algemene Maatregelen van
Bestuur. De wet regelt onder andere dat corporaties slechts onder bepaalde condities nevenactiviteiten mogen ontwikkelen (Eerste Kamer, 2014), in tegenstelling tot
de enquêtecommissie die nevenactiviteiten principieel niet toestaat. Afspraken met
gemeenten hebben een voorname rol hierin, daarnaast moeten de risico’s klein zijn
en moet eerst bij marktpartijen worden getoetst of zij een rol willen spelen. In het
model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties was reeds sprake van scheiding tussen kern en nevenactiviteiten, waarbij nevenactiviteiten bedrijfsmatig en met contracten met onder andere gemeenten moesten
worden onderbouwd. Deze scheiding wordt nog strikter door nieuwe definities voor
nevenactiviteiten en het zeer beperkt mogelijk maken ervan. Ook de toets of andere
partijen de (neven)activiteiten oppakken, maakte reeds deel uit van de organisatievorm (operationeel kenmerk nr. 5). Een andere belangrijke pijler van de herziene
Woningwet is het vergroten van invloed van huurders en gemeenten in de besluiten
van de corporatie (Eerste Kamer, 2014). Onder andere de instemming, meer invloed
en meer informatie over een aantal belangrijke besluiten van corporaties (bijvoorbeeld fusie en financiële positie). In het model van de organisatievorm van een
maatschappelijke onderneming bij corporaties was reeds sprake van invloed geven
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aan belanghebbenden (operationeel kenmerk nr. 8) en inzicht geven in de financiële
mogelijkheden van de corporatie (nr. 6). Uit de casestudie bleek dat onder andere
op deze gebieden de corporaties zoeken naar effectievere vormen van inspraak van
huurders en belanghebbenden.
Zowel door de enquêtecommissie als in de herziene Woningwet worden de kern en
principiële uitgangspunten van de sociale volkshuisvesting niet ter discussie gesteld.
Er wordt ingezet op een verbetering van het bestaande stelsel. De mogelijkheden van
corporaties om als maatschappelijke onderneming te werk te gaan, worden op een
aantal vlakken verbeterd (effectievere inspraak van huurders en gemeenten) en op een
aantal vlakken belemmerd (op zeer beperkte schaal mogelijk maken van nevenactiviteiten). Het is duidelijk dat er nieuwe grenzen worden gesteld aan de organisatie-eigenschappen ‘ondernemersgedrag’ en de ‘missie & doelen’ van corporaties, maar
een maatschappelijke onderneming beslaat nog meer organisatie-eigenschappen.
Corporaties bevinden zich als maatschappelijke ondernemingen in een spanningsveld tussen staat, markt en maatschappij. Als er in één van deze drie instituties
veranderingen optreden, vraagt dat vaak ook veranderingen bij maatschappelijke
ondernemingen en soms veranderingen in de organisatievorm. De corporatiesector
is wellicht een sector die continu in verandering blijft en meegaat in brede maatschapplijke bewegingen. Zoals nu het geval is bij het vergroten van de invloed van
gemeenten. Dat past bij een beweging van decentralisatie die door de kabinetten
Rutte werd doorgevoerd. Meer invloed bij huurders past bij de beweging die burgerparticipatie stimuleert. Het blijft interessant om deze bewegingen te volgen en vanuit
het co-evolutie model het effect ervan op de bestaande instituties (staat, markt en
maatschappij) en maatschappelijke ondernemingen te onderzoeken.
Tot slot

De corporatiesector staat anno 2014 volop in de belangstelling en er woedt een
(soms) hevig debat over onder andere de prestaties in termen van effectiviteit en
efficiëntie. Is dit een goed moment om met dit boek te komen over inzichten in
organisatieontwikkeling en het verband tussen organisatievorm en prestaties van
corporaties? Of leidt dit boek tot (nog meer) verwarring bij de corporaties?
Ik denk dat dit boek kan helpen bij het vinden van richting en het ontsnappen aan
anomie. Het boek sluit aan op actuele ontwikkelingen in de sector (onder andere
Corporatie Benchmark Centrum). Het sluit eveneens aan op het verzoek van
minister Blok om de bedrijfslasten van corporaties niet te laten stijgen de komende
jaren (Ministerie van BZK, 2013b) en op recente onderzoeken naar efficiëntie van
corporaties (Veenstra et al., 2013; Van den Berge et al., 2013).
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Het boek past bij een beweging naar meer autonomie en inspraak op het schaalniveau van de wijken en buurten. In de organisatieconfiguraties kleine klantgerichte
maatschappelijke onderneming en kleine vraaggestuurde corporatie wordt dat
vormgegeven via professionele en ondersteunde corporatiemedewerkers. In de idee
van een wooncoöperatie (Duivesteijn, 2013) wordt het vormgegeven door bewoners
zelf. Hierin ligt nog een uitdaging voor corporaties als maatschappelijke ondernemingen en voor onderzoek ernaar. In het debat over maatschappelijke ondernemingen wordt vooral gedacht in termen van overheid en markt, de samenleving als
derde logica lijkt pas recent weer naar voren te komen.
Het boek past ook bij een groot aantal aanbevelingen uit de parlementaire enquête
woningcorporaties en de herziene Woningwet. Vooral als het gaat om effectievere
inspraak van huurders en gemeenten. Het is de vraag in hoeverre de beperking op
nevenactiviteiten het maatschappelijk ondernemerschap van corporaties daadwerkelijk gaat beïnvloeden.
In woelige jaren in de corporatiesector destilleerde ik uit het debat naar mijn mening
belangrijke inzichten voor de interne organisatie. Ik hoop en verwacht dat dit boek
directeur-bestuurders, managers en beleidsmakers zal helpen om – opnieuw in
woelige jaren – goed geïnformeerd keuzes te maken over de interne organisatie van
een corporatie.
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Bijlage 1: Meetbare indicatoren
Operationeel kenmerk

Indicator

Databron 1

Databron 2

• In de missie/visie/strategie van de corporatie is
expliciet aandacht voor het onderscheid tussen
kern- (zwakkeren op woningmarkt) en nevenactiviteiten (soc. en fys. verbetering van wijken, vastg.
voor maatsch. instellingen)
• Nevenactiviteiten zijn vanuit rolopvatting beargumenteerd, bedrijfsmatig onderbouwd en gelegitimeerd met een contract

Ondernemingsplan

Gesprek directeur-bestuurder

Jaarverslag

Gesprek directeur-bestuurder

bepaling van koers
en missie in zelfstandigheid en vrijheid

• De corporatie heeft zelf haar koers en profiel bepaald
• De corporatie accommodeert de maatschappelijke
vraag in haar koers (bv. door prestatieafspraken met
gemeenten)

Gesprek directeur-bestuurder
Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek RvC

3.

gebaseerd op normatieve/ideologische
beweegredenen

• Missie is in de taal van de buitenkant geformuleerd.
Dat wil zeggen dat de missie vastlegt hoe de maatschappelijke onderneming in de wereld wil staan en
wat ze nastreeft ten behoeve van de klanten en de
maatschappelijke omgeving (Botter, 2010:134)

Ondernemingsplan

Gesprek directeur-bestuurder

4.

oriëntatie is zowel
bedrijfsmatig als
maatschappelijk

• Zekerstellen van voortbestaan (continuïteit, financieel rendabel) is hoofddoel
• Daarnaast realiseren van maatschappelijke prestaties (outcome, maatschappelijk rendabel) is belangrijkste doel

Ondernemingsplan

Gesprek directeur-bestuurder

5.

richt zich op specifieke vraag

• De corporatie richt zich zowel op actuele problemen
in het werkveld als op problemen die door andere
partijen niet worden opgepakt

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

6.

bestemmingsplicht
van vermogen (ten
behoeve van realiseren van effecten in
woondomein)

• De corporatie geeft inzicht in de investeringscapaciteit en de manier waarop die wordt ingezet voor het
realiseren van maatschappelijke doelen
• De corporatie heeft commerciële werkzaamheden
(nevenactiviteiten) in andere rechtspersoon ondergebracht

Ondernemingsplan
of financieel plan

Visitatierapport

Gesprek directeur-bestuurder

Jaarverslag

7.

financieel autonoom
(inkomsten komen
voort uit geleverde
diensten/effecten)

• De corporatie stuurt op financiële continuïteit (door
zekerstellen of verhogen inkomsten en stabiliseren
of verlagen uitgaven; bv. huurharmonisatie, verkoop,
treasury, risicomanagement)

Visitatierapport

Gesprek RvC

8.

vorm bedacht om
invloed te geven aan
de maatschappij

• Belanghebbenden en huurdersvertegenwoordigers
kunnen de prestaties van de corporatie rechtstreeks
beïnvloeden door middel van structurele samenwerkingsverbanden, convenanten, contracten (ook
prestatieafspraken met gemeenten: democratische
besluitvorming).

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

9.

vorm bedacht waarin
de maatschappij een
stem wordt gegeven

• De corporatie haalt in deze bedachte vorm informatie op over actuele maatschappelijke opgaven en
over problemen die door andere organisaties niet
worden opgepakt (maatschappelijke agenda)
• De corporatie kan aantonen dat de bedachte vorm
de legitimiteit van de organisatie vergroot.

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers

1.

2.

onderscheid tussen
kernopdracht en
nevenactiviteiten

Ondernemingsplan
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Operationeel kenmerk

Indicator

Databron 1

Databron 2

10. de bedachte vormen
hebben een gestructureerde en bewuste
benadering

• De corporatie benoemt belanghebbenden expliciet
en gaat na of zij zich ook als belanghebbende zien
(tweezijdig)
• De corporatie kan aantonen dat er sprake is van gelijkwaardigheid tussen haar en de belanghebbenden
• De samenwerking in de bedachte vormen is aantoonbaar informeel (bij stem geven) en aantoonbaar
formeel (bij invloed geven).

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

11. verantwoording over
werkwijze

• De corporatie legt verantwoording af over de manier
waarop opgaven worden gedefinieerd en worden
omgezet in activiteiten
• De corporatie legt verantwoording af over de manier
waarop belanghebbenden bij beleidskeuzes worden
betrokken

Jaarverslag

Gesprek directeur-bestuurder

Jaarverslag

Gesprek directeur-bestuurder

12. verantwoording over
geleverde prestaties

• De corporatie geeft in haar verantwoording aan wat
er door de omgeving gevraagd is, wat er afgesproken is en vervolgens wat daarvan wel en niet gerealiseerd is en waarom dat wel of niet gelukt is

Jaarverslag

Visitatierapport /
gesprek directeurbestuurder

13. verantwoording aan
belanghebbenden

• De corporatie maakt de rapportage over haar eigen
reflectie (bijvoorbeeld jaarverslag) publiek
• De corporatie richt die rapportage zodanig in dat
belanghebbenden de corporatie op de realisatie van
de missie kunnen evalueren

Jaarverslag

Visitatierapport /
gesprek directeurbestuurder

14. organiseren van
externe oordeelsvorming

• De corporatie kan aantonen dat zij externe oordeelsvorming (accountant, CFV, VROM, visitatie,
belanghebbenden)heeft georganiseerd over prestaties en werkwijze.
• De corporatie kan aantonen dat zij op basis van
deze externe oordelen verbeteringen doorvoert.

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

15. stichting met RvC
en contracten voor
vertegenwoordiging
van huurders

• De corporatie is een stichting met een RvC - RvT
die op afstand toezicht houdt
• De corporatie heeft de vertegenwoordiging van
huurders in de organisatie door convenanten of
contracten geregeld

Jaarverslag

Gesprek RvC

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

16. bepaling vrijheden
directeur-bestuurder
door prestatie- en
samenwerkingscontracten

• Om richting te geven aan de beleidsvrijheid en
verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder
wordt een prestatiecontract gesloten (incl. beoordelingscyclus)
• Samenwerking met andere partijen - om maatschappelijke problemen op te pakken - wordt eveneens in contracten georganiseerd.

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek RvC

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport /
gesprek directeurbestuurder

17. directeur-bestuurder
gaat agenderend
te werk

• De directeur-bestuurder van de corporatie richt zich
op de strategie van de organisatie (intern agenderen)
• De directeur-bestuurder agendeert nieuwe maatschappelijke opgaven/kwesties bij samenwerkingspartners (extern agenderen)

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers
of Gesprek RvC

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers
of Gesprek RvC

18. reikwijdte van toezicht geëxpliciteerd

• De RvC van de corporatie heeft vastgelegd op
welke thema’s zij toezicht houdt
• De thema’s betreffen ten minste: financiële prestaties en risico’s, volkshuisvestelijke prestaties, waarmaken missie/realisatie strategische doelen, maatschappelijke prestaties, bedrijfsmatigheid/efficiency
en verbindingen/dochterondernemingen.

Gesprek RvC

Jaarverslag
Visitatierapport

19. toetsing aan interne
en publieke (beleids)
kaders

• Het toezicht op de corporatie (RvC) toetst niet alleen
aan de beleidskaders van de eigen organisatie maar
ook aan publieke (beleids)kaders.

Gesprek RvC

Jaarverslag
Visitatierapport

20. expertise van RvC
past bij belangrijkste
opgaven van de
organisatie

• Binnen de RvC is er een balans tussen inhoudelijke
expertise en lokale maatschappelijke binding
• Samenstelling is op basis van periodieke evaluatie,
profielschetsen (en openbare werving)

Gesprek RvC

Jaarverslag
Visitatierapport

Bijlagen

Operationeel kenmerk
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Indicator

Databron 1

Databron 2

21. publieke verantwoording over toezichtwerkzaamheden

• Het verslag van de RvC in het jaarverslag van de
corporatie geeft ten minste inzicht in: onderwerpen
waarover besluiten zijn genomen, zittingstermijnen,
deskundigheden en -bevordering, honorarium en de
invulling van de werkgeversrol (t.a.v. de bestuurder).

Jaarverslag

Gesprek RvC

22. procesbenadering
van strategische
sturing

• De corporatie heeft een onderbouwde (globale)
strategie/koers, werkt planmatig aan het realiseren
ervan en analyseert/evalueert de voortgang in het
realiseren van de strategie/koers.

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

23. vastgoed ingezet als
strategisch bedrijfsmiddel

• De corporatie maakt gebruik van eigen en externe
gegevens (bv. bevolkingsprognose, kwaliteit van het
woningbezit) om tot een gewenste marktpositionering en onderbouwing voor ingrepen in woningbezit
te komen lange termijn (>5 jaar).

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers

24. gebruik van afwegingskader voor
tegenstrijdige belangen

• De corporatie beschikt over criteria (beslisregels en
procedures) die aangeven op welke wijze tegenstrijdige belangen (zoals financieel en maatschappelijk
rendement) tegen elkaar worden afgewogen.
Bij die afweging wordt ook gekeken naar de maatschappelijke effecten van het werk van de corporatie
(doorwerkingstheorie)

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport

25. vraag is richtinggevend voor dienstenaanbod

• De corporatie kan aantonen dat maatschappelijke
vragen leidend zijn in de werkwijze van de organisatie.
• De corporatie verwerkt - aantoonbaar - de opgehaalde maatschappelijke vragen (bijvoorbeeld door
‘stem geven aan de maatschappij’/maatschappelijke
inbedding) in het dienstenaanbod van de organisatie

Gesprek managers

Gesprek directeur-bestuurder

26. aandacht voor de
kwaliteit van de
dienstverlening en
voor een klantgerichte werkwijze

• De corporatie benut klanttevredenheidsonderzoek
(klantinspraak) en kwaliteitsinstrumenten om de
dienstverlening te verbeteren.
• De corporatie werkt - aantoonbaar - aan een klantgerichte werkwijze (bv. front-backoffice, wijkkantoren, afspraken maken via internet)

Gesprek managers

Gesprek directeur-bestuurder

27. gedecentraliseerde
organisatiestructuur

• De corporatie heeft de meeste activiteiten ondergebracht in (daadkrachtige en informele) wijk- en
buurtteams die worden ondersteund door kleine
centrale stafeenheden.

Jaarverslag
Visitatierapport

Gesprek directeur-bestuurder

28. visie op optimale
schaalgrootte

• De corporatie kan aantonen dat haar organisatie - in
relatie tot de maatschappelijke opgaven en prestaties - de optimale schaalgrootte heeft op gebied
van: investeringsmogelijkheden, professionaliteit
van de organisatie, risicospreiding en maatschappelijke opgave (bv. omvang sociale huurwoningtekort
in het werkgebied).

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers

29. functioneel gescheiden afdelingen

• De corporatie heeft functioneel gescheiden afdelingen (front- en backoffice of wonen/vastgoed/
bedrijfsbeheer).
• De corporatie heeft ook een functionele scheiding
in commerciële en sociale activiteiten (holdingstructuur)

Jaarverslag (organigram)

Gesprek managers

30. formele positionering
van huurder- en
maatschappelijke
vertegenwoordigers

• In het organigram van de corporatie hebben huurder- en/of maatschappelijke vertegenwoordiging een
eigen plaats

Jaarverslag (organigram)

Gesprek managers

31. maatschappelijke
missie én bedrijfsmatige onderbouwing

• De corporatie kan aantonen dat beslissingen en
activiteiten (bv. dienstenpakket) naast maatschappelijke afwegingen ook een bedrijfseconomische
argumentatie hebben

Gesprek managers

Gesprek directeur-bestuurder

32. passende schaal:
wijk en buurt

• De corporatie kan aantonen dat haar activiteiten
vooral lokale activiteiten zijn met lokale partijen.

Gesprek managers
Jaarverslag

Gesprek directeur-bestuurder

Gesprek managers
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Operationeel kenmerk

Databron 1

Databron 2

33. creëren van ruimte
om maatschappelijke onderneming
te zijn

Indicator
De corporatie kan aantonen dat zij ruimte zoekt en
neemt om die dingen te doen waarmee de lokale
maatschappij het meest gediend is (‘de beperking
productief maken’)

Gesprek managers
Jaarverslag

Gesprek directeur-bestuurder

34. professionals in het
veld

• De corporatie heeft echte professionals in de wijken
en buurten die met samenwerkingspartners afspraken kunnen maken, als interne opdrachtgever kunnen optreden naar ondersteunende afdelingen en
beschikken over inlevingsvermogen (in maatschappelijke opgave, samenwerkingspartners, in andere
professies/collega’s en in de eigen persoonlijkheid)

Gesprek managers

Gesprek directeur-bestuurder

35. maatschappelijke
onderneming zit in
de hoofden (wordt
doorleefd)

• De corporatie gebruikt gedragsregels en protocollen
(integriteit enz.) als ondersteunende instrumenten:
het handelen vanuit de maatschappelijke missie én
ondernemingszin zit al in de hoofden van de medewerkers

Gesprek managers

Gesprek directeur-bestuurder

36. afweging tussen
financieel rendement
en bijdrage aan
maatschappelijke
vraagstukken

• De corporatie maakt expliciet een gedegen, onderbouwde en breed gedragen afweging van de uiteenlopende belangen (zoals financieel/maatschappelijk)

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport
Gesprek medewerkers

37. administratieve
scheiding van geldstromen

• De corporatie scheidt de geldstromen van met
staatssteun gefinancierde sociale activiteiten van
de geldstromen van met de markt concurrerende
activiteiten.

Gesprek directeur-bestuurder

Jaarverslag
Gesprek medewerkers

38. sturing op efficiency

• De corporatie kan aantonen dat zij stuurt op efficiency: methoden toepast waarmee de efficiency kan
worden beoordeeld.
• De corporatie kan aantonen dat haar maatschappelijke prestaties tegen de laagst mogelijke kosten
worden voortgebracht.

Gesprek directeur-bestuurder

Visitatierapport
Gesprek medewerkers

Bijlagen

Bijlage 2: Gespreksleidraad interviews
Intro
Kennismaking en achtergronden uitwisselen.
Over het onderzoek
Doel, wat reeds klaar is, waartoe dit gesprek dient, wat volgt.
Formaliteiten
Toestemming vragen voor opnames, toestemming vragen voor uitwerken interviews voor
analyse.
Maatschappelijke onderneming algemeen
Hoe staat de geïnterviewde daarin? Hoe zit dat bij de corporatie? Wat is een maatschappelijke onderneming? Waar voldoet die aan?
D=directeur-bestuurder
R=RvC
M=managers
Missie
• onderscheid kern en nevenactiviteiten en onderbouwing van nevenactiviteiten (D)
• zelf koers bepalen en daarin maatschappelijke vraag accomoderen (D, R)
• ideologie in de missie (D)
• spanningsveld continuïteit/voortbestaan én maatschappelijke prestaties leveren (D)
• activiteiten richten op specifieke vraag die door anderen niet wordt opgepakt (D)
Bekostiging
• investeringscapaciteit inzetten voor realisatie maatschappelijke doelen (D)
• commerciële activiteiten in andere rechtspersonen (D)
• hoe wordt gestuurd op financiële continuïteit (D, R)
Maatschappelijke inbedding
• welke vorm om invloed te geven aan de maatschappij (ook contracten/convenanten)
(D)
• welke vorm om de maatschappelijke opgaven op te halen en vergroot die vorm de
legitimiteit (D, M)
• worden belanghouders gekozen en aangewezen, zien belanghouders zich ook zo,
sprake van gelijkwaardigheid (D)
Verantwoording
• verantwoorden over manier waarop opgaven worden gedefinieerd en belanghouders
worden betrokken bij keuzes (D)
• is er externe oordeelsvorming georganiseerd en worden verbeteringen naar aanleiding
daarvan doorgevoerd (D)
Bestuur
• RvC houdt toezicht op afstand (R)
• huurdervertegenwoordiging door convenant geregeld (D)
• beleidsvrijheid bestuurder op basis van prestatiecontracten en samenwerkingscontracten (D, R)
• directeur richt zich op strategie intern en agendeert maatschappelijke opgaven extern
(D, R, M)
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Toezicht
• reikwijdte van toezicht expliciet gemaakt (R)
• toetsing aan interne en publieke beleidskaders (R)
• expertise RvC past bij corporatie (R)
• publieke verantwoording over toezichthouden (R)
Interne strategie
• proces voor strategische sturing (D)
• vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel, marktpositionering etc. (D, M)
• afwegen van tegenstrijdige belangen (afwegingskader) en aandacht voor maatschappelijke effecten daarbij (D, M)
Klantgericht / vraaggestuurd
• vraag is richtinggevend voor dienstverlening (D, M)
• kwaliteit van dienstverlening (D, M)
• klantgerichte werkwijze (D, M)
Organisatiestructuur
• gedecentraliseerd, wijk en buurtteams (D)
• visie op optimale schaalgrootte (D, M)
• scheiding tussen afdelingen (M)
• formele positie van huurdervertegenwoordiging (D, M)
Ondernemersgedrag
• maatschappelijke missie én bedrijfsmatige werkwijze (D, M)
• vooral actief in wijken en buurten, lokaal actief (M, D)
• zoekt ruimte om ondernemend te zijn (M, D)
Medewerkers
• type en mandaat van medewerkers in wijken en buurten (D, M)
• wordt maatschappelijk ondernemen doorleefd? Rol protocollen en gedragsregels (D,
M)
Bedrijfsvoering
• hoe maakt de organisatie een gedegen, breed gedragen afweging van uiteenlopende
belangen (D, M)
• commerciële activiteiten en administratieve scheiding (D, M)
• sturen op efficiëntie (D, M)
Reflectie
We begonnen met de maatschappelijke onderneming. Nu we alle dimensies hebben
besproken: wat is uw oordeel over uw organisatie: is het een maatschappelijke onderneming? Waarom? Staat dat ook in documenten of publicaties? Herkennen belanghouders de
organisatie zo?
Tot slot
Bedanken, wijze van terugkoppeling toelichten, contactgegevens uitwisselen voor het geval
er nog specifieke vragen zijn.

Organisatieeigenschap
Missie & doelen: missie
en doelen die uitgaan
van de morele waarde
van de organisatie,
waarbij belanghouders
worden geraadpleegd,
maar de organisatie zelf
uiteindelijk haar agenda
bepaalt

onderscheid tussen
kernopdracht en
nevenactiviteiten

bepaling van koers en
missie in
zelfstandigheid en
vrijheid

gebaseerd op
normatieve/
ideologische
beweegredenen

oriëntatie is zowel
bedrijfsmatig als
maatschappelijk

1.

2.

3.

4.

Operationeel kenmerk

Zekerstellen van voortbestaan
(continuïteit, financieel rendabel) is
hoofddoel

etc.

g)

De corporatie heeft zelf haar koers en
profiel bepaald
(beheerder/vastgoed/emancipatie)
De corporatie accommodeert de
maatschappelijke vraag in haar koers
(bv. door prestatieafspraken met
gemeenten)
Missie is in de taal van de buitenkant
geformuleerd. Dat wil zeggen dat de
missie vastlegt hoe de
maatschappelijke onderneming in de
wereld wil staan en wat ze nastreeft ten
behoeve van de klanten en de
maatschappelijke omgeving (Botter,
2010:134)

In de missie/visie/strategie van de
corporatie is expliciet aandacht voor
het onderscheid tussen kern(zwakkeren op woningmarkt) en
nevenactiviteiten (soc. en fys.
verbetering van wijken, vastg. voor
maatsch. instellingen)
Nevenactiviteiten zijn vanuit
rolopvatting beargumenteerd,
bedrijfsmatig onderbouwd en
gelegitimeerd met een contract

f)

e)

d)

c)

b)

a)

Indicator

g)

f)

e)

d)

c)

b)

a)

De grote vroege adept beschrijft in haar missie in 2000
(rechtsvoorganger 1) zekerheid in wonen bieden voor lagere
inkomensgroepen én in bredere zin een bijdrage aan de
ontwikkeling van leefbare wijken. Daarnaast biedt de grote
vroege adept een breed en gevarieerd woondienstenpakket
voor een brede doelgroep aan. In 2010 daarnaast ook expliciet
maatschappelijk vastgoed. Het onderscheid is er doordat er
wordt gesteld bijzondere aandacht te besteden aan mensen die
het moeilijker op eigen kracht redden (laag inkomen, dak- en
thuislozen) en de sociale ontwikkeling van de bewoners.
Conclusie: ja.
De ontwikkeling van nieuwe woondiensten wordt
beargumenteerd vanuit de taak van de grote vroege adept. Ook
soms bedrijfsmatig onderbouwd, zoals bij de oprichting van de
Duurzame Energie Exploitatie BV. Een voorbeeld van een
nevenactiviteit (sociale wijkontwikkeling stimuleren) met
contracten is de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij
(MOM). Conclusie: ja, in 2010.
De grote vroege adept hecht aan een zelfstandige positionering.
Vooral voor rechtsvoorganger 1 (voormalig gemeentelijk
woningbedrijf) is dat een hele stap. De fricties in 2000 met de
gemeente bewijst deze zelfstandige positie. Conclusie: ja.
In 2000 prestatieafspraken zijn gemaakt over kernvoorraad,
nieuwbouw, herstructurering. In 2010 zijn er prestatieafspraken
in beide steden van het werkgebied. Conclusie: ja
De missie van rechtsvoorganger 1 (2000) is met termen als
zekerheid in wonen en instandhouding van leefbare wijken en
buurten in de taal van de buitenkant geformuleerd. Bij
rechtsvoorganger 2 (2000) is dat niet het geval. In 2010 worden
de genoemde termen aangevuld met sociale ontwikkeling van
bewoners. Daarnaast heeft de grote vroege adept ook de
ontwikkeling van een op vastgoedgerichte klantvriendelijk
werkende corporatie naar een meer op maatwerk in wijken
gerichte klantgestuurde organisatie. Conclusie: ja.
Continuïteit waarborgen is één van de strategische doelen van
de grote vroege adept in 2000. Klanttevredenheid wordt echter
als basis gezien voor het voortbestaan van de organisatie. In
2010 is continuïteit onderdeel van het doel fit houden van de
organisatie. Continuïteit is gericht op het in stand houden van
de woningvoorraad. Conclusie: nee.
etc.

Toelichting op ‘is indicator aangetroffen’?

Bijlagen

Bijlage 3: Analysetabel casestudie - voorbeeld (gedeeltelijk)
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Bijlage
4: Operationalisatie- en kalibratietabel
Bijlage XX Operationalisatie- en calibratietabel
Legenda:
Boven de streep: datawaarde
Onder de streep: ≥bovenste grenswaarde; ^middelste grenswaarde en ≤ onderste grenswaarde
Conditie/
consequentie
Vorm bedacht
om invloed te
geven aan de
maatschappij
(8)

Indicator/vraag

Proces van
strategische
sturing (22)

Onderbouwde
(globale)
strategie/koers,
planmatig werken
aan het realiseren
ervan en de
voortgang in het
realiseren
analyseert of
evalueert.

Prestaties
beïnvloeden door
samenwerking en
contracten

Antwoordmogelijkheden bij vraag en
codering
Op welke manier geeft u de
samenwerking met lokale
Belanghouders / huurder vorm?
(2 vragen):
a) adhoc (0)
b) structureel (1)
c) contracten of convenanten (1)
d) inspraak op prestaties (1)
Op welke manier wordt er gestuurd op
het bereiken van de (strategische)
doelen?
a) strategie/ondernemingsplan Ja (1) /
Nee (0)
b) monitoring in rapportage Ja (1) /
Nee (0)
c) sturing op (gewenste)
maatschappelijke effecten Ja (1) /
Nee (0)
d) strategie is vertaald in competenties
of taakafspraken met medewerkers
Ja (1) / Nee (0)

Formule
Belanghouder +
huurder /
2

Optellen

Positionering
van huurder- en
maatschappelijke vertegenwoordigers (30)

In het organigram
van de corporatie
hebben huurderen/of
maatschappelijke
vertegenwoordiger
s een eigen plaats

a) huurdersvertegenwoordigers hebben
een positie in het organigram
Ja (2) / Nee (0) en
b) maatschappelijke
vertegenwoordigers hebben een positie
in het organigram Ja (1 ) / Nee (0)

Optellen

Sturing op
efficiëntie (38)

De corporatie kan
aantonen dat zij
stuurt op
efficiëntie, dat er
methoden worden
toegepast
waarmee de
efficiëntie kan
worden
beoordeeld.

In welke mate wordt er bij uw corporatie
gestuurd op efficiëntie:
a) in grote mate (4)
b) meer wel dan niet (3)
c) meer niet dan wel (2)
d) niet of nauwelijks (1)

Optellen
en / 2

Op welke wijze wordt er bij uw
corporatie op efficiëntie gestuurd:
a) benchmarks Ja (1) / Nee (0)
b) tijdschrijven Ja (1) / Nee (0)
c) stimuleren kostenbewustzijn
Ja (1) / Nee (0)
d) taakstellende bezuinigingen
Ja (1) / Nee (0)
e) prestaties en kosten inzichtelijk
maken Ja (1) / Nee (0)
f) anders nl ….... Ja (1) / Nee (0)
NB totaalscore op deze vraag is Ja (4)
als er één of meerdere keren Ja is
geantwoord en Nee (0) als er alle keren
Nee is geantwoord.

Kalibratie

3

1.9

0.9

≥

^

≤

4

2.9

2

≥

^

≤

3

1.9

0.9

≥

^

≤

4

2.9

1.9

≥

^

≤

0

1

0

1
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Grote corporatie

Vroege adept

Financieel
autonoom (7)

Vraag is
richtinggevend
voor
dienstenaanbod
(25)

Aandacht voor
de kwaliteit van
de
dienstverlening
en een
klantgerichte
werkwijze (26)

Omvang van de
corporatie in aantal
verhuureenheden.

Ervaring met de
maatschappelijke
onderneming.

Sturen op
financiële
continuïteit door
verhogen
inkomsten en/of
verlagen uitgaven
De corporatie kan
aantonen dat 1)
maatschappelijke
vragen leidend zijn
in de werkwijze
van de organisatie.
En 2) dat de
corporatie de
opgehaalde
maatschappelijke
vraag verwerkt in
het
dienstenaanbod
van de organisatie.

De corporatie 1)
benut klanttevredenheidsonderzoek en
kwaliteitsinstrumenten om
de dienstverlening
te verbeteren. En
2) werkt
aantoonbaar aan
een klantgerichte
werkwijze
bijvoorbeeld door
wijkkantoren,
afspraken maken
via internet.

Categorieën:
a) minder dan 1.000 (1) VHE;
b) 1.000 - 2.500 (2) VHE;
c) 2.500 - 5.000 (3) VHE;
d) 5.000 - 10.000 (4) VHE;
e) 10.000 - 25.000 (5) VHE;
f) meer dan 25.000 VHE (6).
In welke periode is de corporatie
gestart met zichzelf een
maatschappelijke onderneming te
noemen:
a) periode voor 2000 (5);
b) tussen 2000 en 2003 (4);
c) tussen 2004 en 2007 (3);
d) tussen 2007 en 2010 (2);
e) na 2010 (1);
f) geen maatschappelijke onderneming
(0) [is afgeleid uit vraag ervoor, Q13]
Op welke manier streeft uw corporatie
naar financiële continuïteit:
a) verhogen inkomsten
Ja (2) / Nee (0)
b) verlagen uitgaven
Ja (2) / Nee (0)
KRM-scan typeringen (in rangorde): a)
klantvriendelijk (1),
b) klantgericht (2),
c) klantgedreven (3) en
d) partner van de klant (4).

Geen

6

5

≥
Geen

Optellen

Logische
AND
(min.)

5

4

3.9 3

2

^

≤

2.9 2

1

≥

^

4

1.9

1

≥

^

≤

4

2.9

≥

^

4

3.1

≥

^

1

0

≤

2

0

1
≤

NB: twee vragen J/N en wat past beste,
handmatig coderen.
In welke mate verwerkt uw corporatie
de maatschappelijke agenda / vraag in
het dienstenaanbod?
a) in grote mate (4)
b) meer wel dan niet (3)
c) meer niet dan wel (2)
d) niet of nauwelijks (1)
In welke mate worde
klanttevredenheidsonderzoek benut om
dienstverlening te verbeteren:
a) in grote mate (4)
b) meer wel dan niet (3)
c) meer niet dan wel (2)
d) niet (1)
Op welke manier werkt de corporatie
aan het vergroten van een klantgerichte
werkwijze?
a) onderscheid in front en back-office
Ja (1) / Nee (0)
b) kantoren of steunpunten in de wijken
Ja (1) / Nee (0)
c) mogelijkheid om afspraken te maken
via internet Ja (1) / Nee (0)
d) gebruik van een callcenter
Ja (1) / Nee (0)
e) diversificatie in klantbenadering
Ja (1) / Nee (0)
f) communicatie met huurders via social
media Ja (1) / Nee (0)
g) anders nl. Ja(1) / Nee (0)
NB totaalscore op deze vraag is Ja (4)
als er één of meerdere keren Ja is
geantwoord en Nee (0) als er alle keren
Nee is geantwoord.

Optellen
en / 2

2

1
≤

314

Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties

Medewerkers
als
professionals in
het veld (34)

Maatschappelijke onderneming wordt
door medewerkers
doorleefd (35)

Autonoom
werkende
professionals in
wijken en buurten.

Gebruik
ondersteunende
instrumenten voor
bewustzijn
vergroten

Medewerkers kunnen:
a) met samenwerkingspartners
afspraken maken over het oplossen
van vraagstukken in de wijken en
buurten Ja (1) / Nee (0);
b) als interne opdrachtgever optreden
naar ondersteunende afdelingen
Ja (1) / Nee (0);
c) zich inleven in de maatschappelijke
vraag in de wijk of buurt
Ja (1) / Nee (0);
d) zich inleven in de rol van
belanghouders en
samenwerkingspartners in de wijk of
buurt Ja (1) / Nee (0);
e) zich vereenzelvigen met de rol die zij
namens de corporatie in de wijk of
buurt vervullen Ja (1) / Nee (0)
Het is belangrijk dat medewerkers zich
ervan bewust zijn dat zij handelen
vanuit zowel de maatschappelijke
missie als de ondernemingszin.
Werkt uw corporatie aan het vergroten
van deze bewustwording bij
medewerkers?
a) Ja (4)
b) Nee (0)
Op welke wijze zorgt uw corporatie
ervoor dat de bewustwording wordt
vergroot dat medewerkers handelen
vanuit zowel de maatschappelijke
missie als ondernemingszin?
a) door gedragsregels of protocollen
Ja (1) / Nee (0)
b) door gebruik van kernwaarden
Ja (1) / Nee (0)
c) door verwerking in
competentieprofielen en
functiebeschrijvingen Ja (1) / Nee (0)
d) door beleidsplannen en werkplannen
Ja (1) / Nee (0)
e) anders nl.... Ja (1) / Nee (0)
NB totaalscore op deze vraag is Ja (4)
als er één of meerdere keren Ja is
geantwoord en Nee (0) als er alle keren
Nee is geantwoord.
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Samenvatting
Dit boek gaat over de interne organisatie en organisatieontwikkeling van woningcorporaties in de periode 2000 tot en met 2010. Vanaf de eeuwwisseling gingen steeds
meer corporaties zich maatschappelijke onderneming noemen, een label dat uiting
gaf aan een meer ondernemende houding en de verruiming van activiteiten. De
interne organisatie van een maatschappelijke onderneming is, samen met de relatie
met andere organisaties, het belangrijkste onderscheidende kenmerk van deze organisaties. Naar de interne organisatie van maatschappelijke ondernemingen is echter
nog weinig empirisch onderzoek gedaan.
In dit boek breng ik ideeën, opvattingen, definities, modellen, instrumenten, experimenten etc. met betrekking tot een maatschappelijke onderneming bij elkaar en
onderzoek ik in hoeverre er een geconvergeerde efficiënte en effectieve organisatievorm van een maatschappelijke onderneming in de organisatorische praktijk bij
corporaties bestaat of mogelijk is. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet de
interne organisatie van een maatschappelijke onderneming bij corporaties eruit, convergeert deze in
de richting van een eigen organisatievorm en helpt deze vorm om goede prestaties te leveren?
Dit onderzoek volgt een co-evolutie perspectief. Co-evolutie plaatst organisatieontwikkeling in een breder kader van ontwikkelingen in een land en in sectoren.
Het boek gebruikt verklarende concepten uit institutionele en ecologische theorie,
zoals meervoudige logica’s en stelt het begrip organisatievorm centraal. Een organisatievorm is een groep organisatie-eigenschappen die de organisatie tot een aparte
entiteit maakt maar tegelijkertijd ook classificeert als lid van een groep gelijkende
organisaties (Romanelli, 1991).
Een maatschappelijke onderneming is te positioneren als een aparte entiteit tussen
staat, markt en samenleving (Mouwen, 2011:39) en geen gewone onderneming. Ik
raakte er in mijn werk als stafmedewerker van een corporatie en later als organisatieadviseur steeds meer van overtuigd dat maatschappelijke ondernemingen, zoals
corporaties, behoefte hadden aan eigen organisatiemodellen. De roep om eigen
modellen en kaders klonk ook vanuit verschillende andere hoeken: juristen, brancheverenigingen en niet te vergeten de maatschappelijke ondernemingen zelf.
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Een goed voorbeeld daarvan is het wetsvoorstel om in het Burgerlijk Wetboek een
aparte modaliteit voor de rechtsvorm van een maatschappelijke onderneming op te
nemen.
Omdat er nog geen goede definitie van een maatschappelijke onderneming (bij
corporaties) was, nam ik het debat erover als uitgangspunt. Eerst het debat over
maatschappelijke ondernemingen in het algemeen, vervolgens het specifieke debat
over maatschappelijke ondernemingen in de corporatiesector. Ik ontwikkelde een
model van de empirische organisatievorm door uit het debat organisatie-eigenschappen en operationele kenmerken daarvan bij corporaties te destilleren. Daarvoor
combineerde ik documentenstudie, inhouds- en netwerkanalyse tot een methode om
inzichten op te doen over nog ongedefinieerde en emergente (organisatie)begrippen.
Uit bijna 80 documenten destilleerde ik twaalf organisatie-eigenschappen van een
maatschappelijke onderneming en 38 operationele kenmerken daarvan bij corporaties. Ik noemde dit het model van de organisatievorm van een maatschappelijke
onderneming bij corporaties. Het model is afgebeeld op de volgende pagina. De
operationele kenmerken van de organisatievorm laten een mix zien van de institutionele logica’s van markt- (bijvoorbeeld nr. 7 financieel autonoom) en overheidsorganisaties (bijvoorbeeld nr. 8 invloed geven aan de maatschappij), waarbij er niet
duidelijk één dominante logica is.
Vervolgens ging ik de organisatorische praktijk bij corporaties onderzoeken. De
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming ontstond in de werkelijkheid: in het debat erover en in de organisaties zelf. Het debat en de praktijk bij
corporaties hoeven niet overeen te stemmen. Daarom toetste ik in een vergelijkende
casestudie het model aan de organisatorische praktijk bij vier corporaties. Maar liefst
33 van de 38 operationele kenmerken werden empirisch bevestigd. De tabel op de
volgende pagina geeft dat weer. Waar streepjes zijn weergegeven betreft het de vijf
operationele indicatoren die niet empirisch bevestigd konden worden.
De vier corporaties hebben zich in de onderzochte periode van tien jaar ontwikkeld
tot behoorlijk gelijksoortige organisaties. Van de 33 empirisch bevestigde operationele kenmerken, komt tweederde in alle vier corporaties voor: er blijkt een gedeelde
organisatievorm van een maatschappelijke onderneming te bestaan. Er is ook variatie, zowel in de waargenomen organisatievorm als in de onderliggende organisatieontwikkeling in de periode 2000 - 2010. De variatie wordt vooral verklaard door
specifieke omstandigheden per corporatie.
Convergentie en tegelijkertijd variatie in organisatievorm riepen de vraag op wanneer
de beste prestaties geleverd werden. Ik onderzocht de prestaties van corporaties in
termen van effectiviteit en efficiëntie. Voor effectiviteit gebruikte ik de indicator
klanttevredenheid. KWH stelde data over de klanttevredenheid beschikbaar.
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Organisatie - eigenschap

Operationeel kenmerk

Missie en doelen die uitgaan van de morele waarde van
de organisatie, waarbij belanghouders worden
geraadpleegd, maar de organisatie zelf uiteindelijk haar
agenda bepaalt

1.
2.
3.
4.
5.

Activiteitenpatroon / cultuur

Organisatiegrenzen

Bekostiging op basis van effecten van de inspanningen
6.
van de organisatie en dat leidt tot omgang met financiële
onzekerheden (risico’s)
7.
Maatschappelijke inbedding met een responsieve
houding naar de omgeving waarbij gewerkt wordt aan
vernieuwende omgangsvormen met die omgeving, aan
draagvlak en dialoog om feedback over de prestaties
van de organisatie op te halen

8.
9.

Verantwoording die zowel intern als extern is gericht,
gaat over het maatschappelijk belang, de bijdrage
daaraan, de kwaliteit van diensten en om feedback over
de organisatie te verkrijgen

11.
12.
13.
14.
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Onderscheid tussen kernopdracht en nevenactiviteiten
Bepaling van koers en missie in zelfstandigheid en vrijheid
Gebaseerd op normatieve/ideologische beweegredenen
Richt zich op specifieke vraag
Bestemmingsplicht van vermogen (ten behoeve van het
realiseren van effecten in woondomein)
Financieel autonoom (inkomsten komen voort uit geleverde
diensten/effecten)

Vorm bedacht om invloed te geven aan de maatschappij
Vorm bedacht waarin de maatschappij een stem wordt
gegeven
10. De bedachte vormen hebben een gestructureerde en
bewuste benadering
Verantwoording over werkwijze
Verantwoording over geleverde prestaties
Verantwoording aan belanghouders
Organiseren van externe oordeelsvorming

Bestuur op basis van een tweelagenstructuur
15. Stichting met RvC en contracten voor vertegenwoordiging
(stichtingsvorm met RvC) waarbij de werkorganisatie
van huurders
wordt geleid door een professionele directeur-bestuurder 16. Bepaling vrijheden directeur-bestuurder door prestatie- en
samenwerkingscontracten
17. Directeur-bestuurder gaat agenderend te werk
Toezicht van de RvC op de organisatie, gericht op onder 18. Reikwijdte van toezicht geëxpliciteerd
andere de missie en op maatschappelijke oriëntatie van 19. Toetsing aan interne en publieke (beleids)kaders
de organisatie
20. Expertise van RvC past bij belangrijkste opgaven van de
organisatie
21. Publieke verantwoording over toezichtwerkzaamheden
Interne strategie met een goed functionerende
22. Procesbenadering van strategische sturing
strategische planning & controlcyclus waarin de
23. strategie actueel wordt gehouden en het afwegingskader 24. Gebruik van afwegingskader voor tegenstrijdige belangen
inzichtelijk wordt gemaakt
Klantgerichte en vraaggestuurde organisatie, waarbij
inspraak van klanten is georganiseerd, sprake is van
innovatie en sturing op kwaliteit van de dienstverlening

25. Vraag is richtinggevend voor het dienstenaanbod
26. Aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor
een klantgerichte werkwijze

Organisatiestructuur die plat is met zelfstandige
onderdelen waarin medewerkers veel klantcontact
hebben en zelfsturing expliciet wordt bevorderd

27.
28.
29.
30.

Ondernemersgedrag dat is gericht op de gemeenschap,
waarbij ondernemende activiteiten binnen de bestaande
kaders worden ontwikkeld, bijvoorbeeld om de
samenwerking of dienstverlening te optimaliseren

31. Maatschappelijke missie én bedrijfsmatige onderbouwing
32. 33. -

Medewerkers die gedreven worden door de
maatschappelijke missie, klantgerichtheid en een beeld
hebben van de organisatie (positionering)

34. Medewerkers als professionals in het veld
35. Maatschappelijke onderneming wordt door medewerkers
doorleefd

Bedrijfsvoering is de eigen verantwoordelijkheid van de
organisatie, er is aandacht voor doelmatigheid en
borging van de kwaliteit van de dienstverlening

36. Afweging tussen financieel rendement en bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken
37. Administratieve scheiding (sociale en commerciële
geldstromen)
38. Sturing op efficiëntie

Visie op optimale schaalgrootte
Functioneel gescheiden afdelingen
Formele positionering van huurder- en maatschappelijke
vertegenwoordigers
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Efficiëntie drukte ik uit in de variabele bedrijfslasten per verhuureenheid, de data
hiervoor verkreeg ik van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Met een online
vragenlijst verzamelde ik data over de interne organisatie van 61 corporaties. Ik
koppelde deze aan de klanttevredenheid en bedrijfslasten per corporatie. Zo kon ik
onderlinge vergelijkingen maken wanneer bovengemiddelde prestaties werden geleverd en wanneer niet. Met Qualitative Comparative Analysis (QCA) als onderzoeksbenadering destilleerde ik vijf combinaties van operationele kenmerken. Deze combinaties noemde ik organisatieconfiguraties van efficiënte en effectieve corporaties.
Ik gaf de configuraties namen die overeenkomen met de belangrijkste onderscheidende kenmerken:
Bovengemiddelde efficiëntie: kleine responsieve maatschappelijke onderneming

Dit is een corporatie die zich tussen 2004 en 2007 voor het eerst een maatschappelijke onderneming noemt en maximaal 5.000 verhuureenheden heeft. De corporatie
volgt de visie dat ze als maatschappelijke onderneming responsief moet zijn naar de
huurders en belanghebbenden en geeft hen rechtstreekse invloed op de prestaties
van de organisatie. Door het creëren van draagvlak, planmatig te werken en te sturen
op efficiëntie is deze kleine responsieve maatschappelijke onderneming bovengemiddeld (tot zeer) efficiënt. Deze configuratie is waargenomen bij vijf corporaties
die alle vijf een hoge score op efficiëntie hebben.
Bovengemiddelde effectiviteit: kleine klantgerichte maatschappelijke onderneming

Deze corporatie heeft ook minder dan 5.000 verhuureenheden en noemt zich in de
periode 2004-2007 voor het eerst een maatschappelijke onderneming. De corporatie
volgt de visie van klantgerichtheid, waardoor de dienstverlening op de behoeften van
de klanten kan worden afgestemd. Die afstemming komt de effectiviteit (gemeten
als klanttevredenheid) ten goede. Deze corporatie richt zich ook op het geven van
ruimte aan medewerkers in het veld, zodat zij die ruimte benutten om de dienstverlening beter aan de behoeften van de klant te laten voldoen. Deze corporatie
kan goed in de vraag van de doelgroep voorzien en is deze door de combinatie van
haar inzet op klantgerichtheid en op de maatschappelijke onderneming, het vrijmaken van middelen en sturen op continuïteit, het geven en faciliteren van ruimte
aan medewerkers bovengemiddeld effectief. Het gaat hierbij om zeven corporaties,
waarvan er zes hoge scores op effectiviteit hebben.
Bovengemiddelde effectiviteit: kleine vraaggestuurde corporatie

Dit is een corporatie met minder dan 5.000 verhuureenheden en of zij zich een
maatschappelijke onderneming noemt en hoe lang al, is niet relevant voor de effectiviteit. Deze corporatie is identiek aan de hierboven beschreven corporatie met het
enige verschil dat nu niet uitmaakt of de corporatie zich als maatschappelijke onderneming ziet. Deze conditie wordt vervangen door vraaggestuurd werken. De corporatie verwerkt de maatschappelijke agenda in haar dienstenaanbod. Door toepassing
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van de visie van vraaggestuurd werken (als substituut voor profileren als maatschappelijke onderneming) bereikt deze corporatie ook hoge effectiviteit. Bij acht corporaties is deze configuratie waargenomen, waarvan vijf corporaties ook hoge scores
op effectiviteit hebben.
Benedengemiddelde efficiëntie: grote machtige corporatie

Dit is een corporatie met meer dan 5.000 verhuureenheden, of zij zich een maatschappelijke onderneming noemt en hoe lang al, is niet relevant voor de efficiëntie.
Beheersing is een centraal kenmerk, bijvoorbeeld in de wijze waarop met de formele
positionering van huurdervertegenwoordigers en maatschappelijke vertegenwoordigers wordt omgegaan. Door het ontbreken van een formele positie voor belangrijke overlegpartners kan besluitvorming traag tot stand komen (want er wordt wel
invloed gegeven) vanwege telkens aftasten en bespreken van belangen. Er worden
daardoor middelen verspild (bijvoorbeeld tijd/rente). De grote machtige corporatie
is dus minder efficiënt. Deze configuratie is aangetroffen bij dertien corporaties,
waarvan er elf benedengemiddelde scores op efficiëntie hebben.
Benedengemiddelde effectiviteit: grote aanbodgestuurde corporatie

Deze corporatie heeft meer dan 5.000 verhuureenheden en of zij zich een maatschappelijke onderneming noemt en hoe lang al, is niet relevant voor de effectiviteit.
Deze corporatie verwerkt niet of nauwelijks de maatschappelijke agenda in haar
dienstenaanbod. Effectiviteit is gebaat bij het voorzien in de vraag van de klant.
Doordat deze vraag niet richtinggevend is voor het dienstenaanbod worden lage
scores op effectiviteit behaald. Deze configuratie werd bij dertien corporaties waargenomen, waarvan negen corporaties een benedengemiddelde score hebben op
effectiviteit.
De empirische organisatievorm van een maatschappelijke onderneming bij corporaties laat verschillende (sub-)patronen zien als het gaat om de effectiviteit en efficiëntie. Er zijn twee organisatieconfiguraties waargenomen bij corporaties die bovengemiddeld effectief zijn, dat wil zeggen: een hoge klanttevredenheid hebben. Twee
kenmerken zijn noodzakelijk voor hoge klanttevredenheid: ‘financieel autonoom’ (nr.
7) en ‘medewerkers als professionals in het veld’ (nr. 34). Deze zijn te interpreteren als
sturen op financiële continuïteit en ruimte bieden aan medewerkers. Zonder die twee
kenmerken gaat het patroon van de configuratie bij bovengemiddelde effectiviteit niet
op en op zichzelf zijn ze niet voldoende voor hoge effectiviteit. Een ander aspect dat
volgt uit de configuratie bij bovengemiddelde effectiviteit is autonomie en gedrag van
medewerkers en de mate waarin de organisatie de klant of maatschappelijke vragen
centraal stelt in haar dienstverlening. Deze aspecten komen overeen met de organisatie-eigenschappen ‘medewerkers’ en ‘klantgerichte / vraaggestuurde organisatie’.
Ik nam één organisatieconfiguratie waar bij corporaties die bovengemiddeld efficiënt zijn, dat wil zeggen: die lage variabele bedrijfslasten hebben. Een voornaam
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aspect van deze configuratie is het betrekken van belanghebbenden – invloed en
positie geven – en sturing in de organisatie op efficiëntie en strategische planning.
Het bleek dat corporaties tegelijkertijd bovengemiddeld effectief én efficiënt kunnen
zijn. De configuraties sluiten elkaar niet uit. De overeenkomsten tussen de configuraties liggen in een kleine omvang (maximaal 5.000 verhuureenheden) en een vroege
adoptie van de term maatschappelijke onderneming (tussen 2004 en 2007). Kleine
corporaties die zich al relatief lang kenmerken als een maatschappelijke onderneming – en daar ook naar handelen – hebben blijkbaar de beste prestaties, wanneer
zij ook de overige operationele kenmerken uit de hierboven genoemde configuraties
hebben.
Dit onderzoek levert een bijdrage aan een maatschappelijk belangrijk veld waarnaar
nog weinig empirisch onderzoek is gedaan en aan een actueel debat waarin wordt
gezocht naar duurzame modellen voor organisaties die tussen overheid en markt
opereren. Het boek is uniek in het systematisch en in de breedte in kaart brengen
van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming en laat zien dat er
ruimte is voor prestatieverbetering bij corporaties. Voor verder onderzoek kan het
model dienen als kader om spanningen bij meervoudige institutionele logica’s of
het creëren van publieke waarde te bestuderen. Het model van de organisatievorm
helpt corporaties om betekenis te geven aan maatschappelijke ondernemingen en
om te gaan met de spanningen die inherent zijn aan hun positie in het maatschappelijke middenveld. Met het model en de organisatieconfiguraties kunnen verschillen
in de interne organisatie van corporaties inzichtelijk worden gemaakt en worden
gekoppeld aan vergelijkende gegevens (benchmarks) over prestaties van corporaties. Corporaties kunnen het model van de organisatievorm ook gebruiken om de
huidige interne organisatie in kaart te brengen en een wensbeeld te formuleren voor
de organisatieontwikkeling. Het model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming wordt herkend als integraal, consistent, relevant en realistisch
(‘maakbaar’). Het model kan incidenten verkleinen omdat checks and balances verankerd lijken. Het is dan ook goed om aan de verbetering van de interne organisatie te
werken, maar zonder moraliteit en dapper gedrag zal ook een ‘verstandige’ organisatievorm niet veel betekenen (Cloudt & Geurts, 2013).
De corporatiesector staat eind 2014 volop in de belangstelling door de parlementaire enquête woningcorporaties en de herziene Woningwet. Er woedt een (soms)
hevig debat over onder andere de taken en prestaties in termen van effectiviteit
en efficiëntie. Dit boek beschrijft het verband tussen organisatievorm en prestaties van corporaties. En geeft inzicht in hoe de organisatieontwikkeling bij corporaties samenhangt met brede maatschappelijke bewegingen en debatten daarover. Ik
hoop en verwacht dat dit boek directeur-bestuurders, managers en beleidsmakers zal
helpen om goed geïnformeerd keuzes te maken over de interne organisatie van een
woningcorporatie.

323

Summary
This book describes the organizational development and the internal organization
of Dutch social housing associations between 2000 and 2010. Social housing associations manage and rent out affordable housing and undertake activities to improve
the quality of life in the neighborhoods. The Dutch government sets the rules for
these private organizations offering public services in The Netherlands.
From 2000 onwards more and more social housing associations have been calling
themselves maatschappelijke onderneming (social enterprise). This label signaled a more
entrepreneurial attitude and the broadening of activities. The internal organization
of a social enterprise, together with the relationship with other organizations, is the
main distinctive feature of these organizations.
The positioning of a social enterprise is that of a separate entity between state,
market and society (Mouwen, 2011). In my work I got convinced that social enterprises and social housing associations in particular, were in need of separate organizational models. The call for separate models and frameworks also came from
lawyers, unions and the social enterprises themselves. A good example is the
proposed Dutch bill about the legal status of a social enterprise.
In this book I bring together ideas, concepts, definitions, models, tools, experiments,
etc. related to a social enterprise as a unique organizational form. I study to what
extent an organizational form that can be called “social enterprise” has converged
in the literature, in the conceptual debate in the Netherlands and to what extent it
can be discovered empirically in the Dutch social housing sector. An organizational form is a group of organizational features that classifies the organization as a
separate entity yet also classifies it as a member of a group of similar organizations
(Romanelli, 1991). In addition, this study investigates to what extent the existing
form contributes to effectiveness and efficiency of social enterprises. The central
research question is: What does the internal organization of a social enterprise look
like in case of Dutch social housing associations, to what extent does it converge in
the direction of a separate organizational form and to what extent does this specific
form help these organizations to perform well?
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The debate about social enterprises was used as starting point, since there is no
commonly used definition of a social enterprise in the Dutch social housing sector.
From this debate I distilled, out of nearly 80 documents, twelve organizational
features of a social enterprise and 38 operational characteristics of social housing
associations. Then I went to study the actual organizational practices at housing
associations: first, at four organizations to empirically test the features and characteristics and to map organizational development; subsequently, 61 social housing
associations took part in an online questionnaire about their internal organization.
This information was merged in a database with information about the performance
of these organizations in terms of efficiency and effectiveness.
The study demonstrates, that the organizational form of a social enterprise is empirically grounded: in the debate and in the organizations themselves. By starting at the
debate to distill organizational features and operational characteristics I developed
a model of the organizational form social enterprise in the Dutch social housing
sector. A combination of document-study, content and network analysis supported
me to gain insights about yet undefined and emergent (organization)concepts. Since
the debate and practice do not necessarily correspond, I conducted a comparative
case study to test to what extent the model of the organizational form derived from
the content analysis matches the organizational practice in four social housing associations. As many as 33 of the 38 operational characteristics were confirmed empirically (see table on next page). Dashes are shown in case of five operational indicators that could not be confirmed empirically.
The four associations under study have become quite similar organizations in the last
ten years. Out of the 33 empirically confirmed operational characteristics, two thirds
are present at all four social housing associations. There appears to be a shared organizational form of a social enterprise in the Dutch social housing sector. Despite the
convergence there is also variation in both the organizational form as well as in the
organizational development. The appearance of convergence and variation in the
organizational form raised the question in which cases the social enterprises would
perform the best in terms of efficiency and effectiveness.
In studying effectiveness, I used the customer satisfaction as an indicator which KWH
provided. For efficiency, the indicator was variable operating expenses per rental unit.
This standardized data was obtained from the Centraal Fonds Volkshuisvesting. By
means of an online questionnaire, I collected data on the internal organization of
61 social housing associations. For every association, I added customer satisfaction
and operating expenses to the database. Qualitative Comparative Analysis (QCA)
revealed five combinations of operational characteristics. These combinations I call
organizational configurations of efficient and effective social housing associations.

Goals

Summary

Organizational feature

Operational characteristic

Mission and goals follow from moral values of the
organization, stakeholders are consulted, but the
organization ultimately determines its strategic agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Activities

Boundaries

Funding is based on effects of the efforts of the
organization. This leads to dealing with financial
uncertainties (risks)

6.
7.
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Distinction between core and peripheral activities
Independent determination of direction and mission
statement
Based on normative and ideological motives
Focuses on specific demands
Financial resources exclusively intended for social housing
Financial autonomy (revenues come from delivered
services)

The organization is embedded in society with a
8.
responsive attitude, while working on innovative ways 9.
of dealing with stakeholders, to support, dialogue and 10.
to get feedback on the performance of the organization

Developed form in which society has effect on organization
Developed form in which society is given voice
Developed forms have a structured and deliberate
approach

The organizations accountability is directed both
internally and externally, is aimed on public interest,
the contribution to it, the quality of services and to
provide feedback on the organization

Accountability for process
Accountability for performance
Accountability to stakeholders
Organize external judgement

11.
12.
13.
14.

There is a two-layer structure where the organization is 15. Foundation with supervisory board and contract for
led by a professional managing director and there is a
representation of tenants
supervisory board
16. Managing director is controlled by co-operation and
performance contracts
17. Managing director sets strategic agenda within the
organization
Supervision by the supervisory board of the
organization, focusing on achieving mission statement
and social orientation of the organization

18. Scope of supervisiory board is made explicit
19. Performance is assessed on internal and public
frameworks
20. Expertise of supervisory boad fits most important tasks of
the organization
21. Public accountability of supervisory activities

Internal strategy with an effective strategic planning
and control cycle in which strategy is maintained and
the assessments of decisions is made transparent

22. Process approach of strategic direction (P&C cycle)
23. 24. Use of evaluation framework for conflicts of interest

Customer-oriented and demand-driven organization,
participation of customers is organized, there is
innovation and control on quality of service

25. Service delivery is based on customer service and needs
26. Attention is paid to the quality of service and to a customer
oriented service delivery

Flat organizational structure with independent units in
which employees have lots of contact with customers
and self-management is promoted explicitly

27.
28.
29.
30.

Society based entrepreneurial behavior, where
entrepreneurial activities are developed within existing
frameworks and for local community, for example, to
optimize co-operation or services

31. Balancing between social mission and business scope
32. 33. -

Employees motivated by the social mission statement,
and customer-focus. Employees know the positioning
of the organization as a social enterprise

34. Staff are professionals in the field
35. Employees are facilitated with instruments to work in a
social enterprise

Operations management is the responsibility of the
organization itself, focus is on efficiency and
guaranteeing quality of service

36. Striking a balance between financial performance and
contribution to social issues
37. Administrative segregation of social and commercial
financial resources
38. Control for efficiency

Vision on optimal scale of the organization
Functional structure in departments
Formal positioning of the representatives of tenants and
stakeholders in the organizational structure
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The following labels were given to the configurations that match the main distinguishing features:
Above average efficient organizations: small responsive social enterprise

This social housing association is calling itself a social enterprise for the first time
between 2004 and 2007 and has 5,000 or fewer rental units. The association, as a
social enterprise, is responsive to the tenants and stakeholders and gives them direct
influence on the performance of the organization. These associations work systematically on achieving goals for example when it comes to efficiency. By being responsive and work systematically this small responsive social enterprise is efficient. This
configuration has been observed in five cases that all have a high score on efficiency.
Above average effective organizations: small customer-focused social enterprise

This social housing association calls itself a social enterprise for the first time between
2004 and 2007 and has 5,000 or fewer rental units. Customer focus is applied, so
the service can be tailored to the needs of the customers, which relates to high
customer satisfaction. This association also works on autonomy of employees in the
field. Employees are facilitated with instruments and can act autonomously so their
services better meet the needs of the customer. It is the combination of its commitment to customer service, resource mobilization, and facilitating employees that
make these associations very effective. This involves seven associations, of which
six have high scores on effectiveness.
Above average effective organizations: small demand-driven social housing
association

This is a association with fewer than 5,000 rental units. Whether it calls itself a
social enterprise and for how long, is not relevant to the effectiveness. This social
housing association is identical to the one described above with the only difference
that it does not matter if the association uses the concept of a social enterprise. This
condition is replaced by demand-driven work. The association incorporated dealing
with social issues in its services. By demand-driven work (as a substitute for the use
of social enterprise), this association also achieves high efficacy. Eight associations
showed this configuration, five of them also had high scores on effectiveness.
Below-average efficient organizations: large powerful social housing association

This is an association with 5,000 rental units or more. Whether it calls itself a social
enterprise and for how long, is not relevant to efficiency. Controlling is a central
feature, for example the formal position of tenant representatives and society
representatives. The lack of a formal position for these representatives can slow
down decision speed (they still need to be taken into account) because each decision needs to be discussed. Resources, like time and interest, are wasted. The large
powerful association is less efficient than the associations mentioned above. This

Summary

configuration is found in thirteen associations, of which eleven show below-average
scores on efficiency.
Below-average effective organizations: large supply-driven social housing association

This association has 5,000 rental units or more and whether it calls itself a social
enterprise and for how long, is not relevant for its effectiveness. This association
hardly incorporates social issues in its products and service delivery. Effectiveness
benefits from meeting the demand of the customers. Because there is no incorporation to the range of services, only low scores of effectiveness are achieved.
Thirteen associations showed this configuration, nine of them do show below-average effectiveness.
The empirical organization of a social enterprise at social housing associations allows
for different patterns when it comes to effectiveness and efficiency. Two organizational configurations show associations that are above average effective, that is,
have high customer satisfaction. Two characteristics are necessary for high customer
satisfaction ‘financial autonomy’ (no. 7) and ‘staff are professionals in the field’ (no.
34). These can be seen as ensuring financial continuity and autonomous employees.
Without those two characteristics, above average effectiveness is not achieved but
in itself they are not sufficient to be highly effective. Another consequence that
follows from the configurations is autonomy and employee behavior and the extent
to which the organization focuses on customer or social issues in its services. These
correspond to the organizational features ‘employees’ and ‘customizable / demanddriven organization’. There is one configuration that shows above-average efficiency
(low variable operating expenses). A driver in this configuration is stakeholder
involvement - giving influence and position - and control for efficiency and strategic
planning.
It turned out that social housing associations can be both very effective and very efficient at the same time. The configurations are not mutually exclusive. Overlapping
characteristics in the configurations are small size (up to 5,000 rental units) and an
early adoption of the term social enterprise (between 2004 and 2007). Small corporations that are already relatively long characterized as a social enterprise – and act
accordingly – are apparently the best performers, when they also show other operational characteristics of the above mentioned configurations.
This research contributes to a socially important field to which little empirical
research has been done and contributes to a debate exploring sustainable models for
organizations that operate between government and market. The book is unique in
its systematic and wide mapping of the organizational form of a social enterprise
and shows opportunities for associations to improve their performance. The model
of the organizational form helps associations to give meaning to the concept of
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social enterprise. The model also offers a framework to study multiple institutional
logics, their tensions and public value creation in Dutch social housing associations.
This book contains relevant insights for the practice of social housing associations,
for directors, managers, supervisors, consultants and policy makers. It contains
useful ideas for the internal organization and organizational development of a social
enterprise in the social housing sector.
At the end of 2014 the Dutch social housing sector again entered the spotlight.
The debate has been fierce and also focused on the performance of social housing
associations in terms of effectiveness and efficiency as well. This book describes the
relationship between the organizational form and performance of social housing
associations and provides insights into how organizational development in social
housing associations is linked with developments in society.
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en twee boeken: ‘Veranderen als kunst voor managers’ en ‘Metaforen van maatschappelijke ondernemingen’. Stefan is coauteur van het in 2011 verschenen essay
over de toekomst van de sector welzijn ‘Hoe welzijn innoveert en hoe dat beter kan;
welzijn in de 21e eeuw’. De (wetenschappelijke) artikelen die hij schreef behandelen
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Dit boek beschrijft de organisatieontwikkeling van woningcorporaties vanaf
het jaar 2000. Woningcorporaties worden zowel door wetenschappers en
beleidsmakers als door henzelf beschouwd als maatschappelijke ondernemingen. Maatschappelijke ondernemingen zijn organisaties die op het
snijvlak opereren van markt- en overheidsorganisaties. Woningcorporaties
ontwikkelen zich, vaak ieder op hun eigen wijze en met eigen instrumenten, in de richting van
wat zij als maatschappelijke onderneming zien. Er is een veelheid aan vaak normatieve
opvattingen over maatschappelijke ondernemingen ontstaan.
Stefan Cloudt geeft in dit boek inzicht in de praktijk van het maatschappelijk ondernemen en
hoe daarbij de interne organisatie van woningcorporaties eruit ziet. Hij analyseert het debat
over maatschappelijke ondernemingen en ontwerpt een model van de organisatievorm van
maatschappelijke ondernemingen. Hij toetst dit model aan de organisatorische praktijk bij
vier corporaties en onderzoekt bij 61 corporaties welke organisatieconfiguraties tot de beste
prestaties leiden in termen van tevreden klanten en efficiënte bedrijfsvoering.
Er staan woningcorporaties (grote) veranderingen te wachten: beperking in taken, meer invloed
van huurders en gemeenten en grotere nadruk op verantwoording. De interne organisatie
dient te veranderen. Dit boek ondersteunt deze organisatieontwikkeling door een integraal en
consistent model van de organisatievorm van een maatschappelijke onderneming. Dit boek
ondersteunt ook prestatieverbetering bij corporaties door inzicht te bieden in de relatie tussen
de interne organisatie en bovengemiddelde prestaties.
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