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Quick Scan Governance & Besturing
aanpak, uitkomsten en uitdagingen
Voor de zomer zijn in totaal 162 woningcorporaties benaderd die allemaal zijn gevisiteerd met de 5.0
visitatiemethodiek. Daarvan hebben 28 bestuurders/commissarissen de Quick Scan gedaan.
Hieruit blijkt dat Governance & Besturing van corporaties sterk in transitie is. Niet alleen stelt de Woningwet nieuwe
regels, corporaties zitten zelf in uiteenlopende fasen van vernieuwing en verbetering van hun eigen Governance &
Besturing.
Het Quick Scan onderzoek bevestigt dat bij veel corporaties de maatschappelijke missie de minste aandacht krijgt in
de boardroom. De ‘bedoeling’ staat momenteel niet centraal. De meeste aandacht gaat naar procedures en
compliance. Dat is logisch vanwege de nieuwe Woningwet, maar het leidt er wel toe dat de ‘systeemwereld’ dominant
is geworden. Daar gaat de meeste bestuurlijke aandacht en energie naar toe.
Een belangrijke uitdaging voor corporaties is de systeemwereld voldoende onder de knie te krijgen, zowel letterlijk als
figuurlijk, zodat Governance & Besturing weer meer gericht kan worden op de maatschappelijke agenda en wat
volkshuisvestelijk nodig is.
In vier dia’s zijn de belangrijkste uitkomsten en uitdagingen samengevat.

Neem voor nadere informatie over Governance & Besturing contact op met
Alex Grashof, alexgrashof@woonlab.nl of 026 – 707 1982 / 06 – 270 315 07.

Uitkomsten Quick Scan Governance & Besturing
Woonlab en CorporatieNL 2016

Doel/missie
15

- Krijgt vrijwel overal een lage score
- Realisatie missie en doelen minst belangrijke
gespreksonderwerp RvC-Bestuur

10

Leren/Vernieuwen

- Belangrijkste
gespreksonderwerp RvCBestuur: ‘van onderaf’ leren
en innoveren
- Belangrijkste kenmerk RvC
is een zeer diverse
samenstelling

Maatschappelijk

- Krijgt vrijwel overal een lage score
- Omgeving verandert voortdurend
- Lokale/regionale context heeft
grote invloed op presteren

5

Processen/Compliance

- Belangrijk gespreksonderwerp
RvC-Bestuur: interne en externe
werkprocessen
- Regeldruk van buiten is hoog
- Compliance op gebied van
Governance is een must
- Still muddling, not yet through

0

Vakinhoud

- Vakbekwaamheid en
productkennis belangrijkste
kenmerk huidige organisatie

We kennen klanten en burgers. Hoe is het gesteld met
de verbinding met gemeenschappen?

Voice:
burgers
publieke domein:
wetten en regels

corporatie
missie en visie

Loyalty:
leden, familie
domein
gemeenschappen:
normen en waarden

Exit:
klanten
marktdomein:
vraag en
aanbod

Corporaties zijn zelfstandige organisaties die presteren op drie domeinen. In de Governance is veel aandacht uitgegaan naar het
marktdomein (klant- en marktgerichtheid) en eisen uit het publieke domein (nieuwe woningwet, landelijke huisvestingsopgaven) en
weinig naar het leveren van prestaties voor lokale gemeenschappen. Vanuit de coöperatieve wortels en de maatschappelijke rol is dat
wel essentieel voor corporaties.
Zie publicaties Hirschman: ‘Exit, voice and loyalty’, en Van de Donk, WRR, ‘Bewijzen van goede dienstverlening’

Uitdagingen Governance & Besturing
1. Niet doorschieten naar ‘afvink’ & ‘systeemtoezicht’
2. Hoe krijg je lokale en regionale maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven effectiever
op de agenda van RvC – Bestuur?
3. Toezicht organiseren vanuit verbinding met de bewoner als burger, klant en co-producent
4. Duidelijke rolopvatting en gedeelde waarden en normen Bestuur en Commissarissen:
Versterken sparringpartnerrol (competenties)
Versterken en benutten diversiteit in de RvC *

Afgestemde participatie RvC in strategische beleidsvorming
Rol in het meebepalen van de lokale woon/volkshuisvestingsagenda
* Zie PIT-publicatie: “De Zwarte Doos van de Boardroom”

Ter inspiratie: drie korte filmpresentaties over
corporatie Governance & Besturing van de toekomst
I
naar de bedoeling

II
presteren op drie
domeinen

III
vormgeven
governance &
besturing

https://www.corporatienl.nl/artikelen/d
ownload-college-governance-van-detoekomst-deel-1/

https://www.corporatienl.nl/artikelen/al
ex-grashof-zo-presteert-u-op-driedomeinen-binnen-governance/

https://www.corporatienl.nl/artikelen/z
o-veranderd-de-focus-in-deboardroom/

de links zijn ook eenvoudig te vinden via

https://www.corporatienl.nl/search/governance

