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Vraagsturing, maatschappelijl< 

ondernemerschap, en 

woonbeleid 
PROF DR. IR. J. VAN DER SCHAAR 

Volgens Jan van der Schaar kan vraagsturing inzake de woningvoorziening en 

het woonbeleid niet zonder (slimme vormen van) aanbodregulering. Imper· 

fecte marktwerking en ongewenste maatschappelijke effecten van vraagstu

ring maken dat noodzakelijk. Het beleid in deze sector was en is dan ook in 

hoge mate aanbodgericht. Van der Schaar plaatst in zijn bedrage de ontwikke

lingen in het woonbeleid in historisch perspectief. Ook gaat hij daarbij in op 

de rol van de woningcorporaties. Hij is niet optimistisch over de houdbaar

heid van wat hij de spagaathouding boven de 'derde weg' van het maatschap

pelijk ondernemerschap noemt. Binnen het geldende non-profltregime zijn te 

weinig garanties om te kunnen komen tot een doelmatige, doeltreffende en 

legitieme besteding van het groeiende corporatievermogen. In het verlengde 

hiervan schetst Van der Schaar drie mogelijke wegen voor de toekomst. Een 

mogelijke weg daarbij is dat de corporaties zelfvraagsturing inzetten als 

offensieve strategie. Maar of zij hierin slagen moet worden afgewacht. 

Overwegingen vooraf 

Vraagsturing is een term met een hoog metaforisch gehalte. In theorie is er op 

vrij functionerende markten onder specifieke condities sprake van consumen

tensoevereiniteit, van vraagsturing dus. Bij het leveren van collectieve voorzie

ningen door de overheid is dat per definitie niet het geval. Maar dat is slechts 

een klein deel van overheidszorg, die immers op een breed front de taak op zich 

heeft genomen te borgen dat in de levering van individuele producten of dien

sten de burger goed wordt bediend. Vraagsturing duidt dan op het streven naar 

zodanige hervormingen in verzorgingsarrangementen dat de burger krijgt wat 

hij of zij vraagt. Omdat er echter in dergelijke arrangementen een vorm van col

lectieve financiering bestaat, anders is het geen verzorgingsarrangement meer, 

is er geen directe band tussen gebruik en betalen. Dus kan er nooit een volledige 

vraagsturing bestaan. Er zal altijd sprake zijn van rantsoenering op grond van 

een maatschappelijk erkende behoefte. De indicatiestelling bij de zorg is daar 

een prachtig voorbeeld van. Ook dan is de metafoor van vraagsturing nog wel 

toepasbaar. Vraagsturing kan dan als een techniek worden opgevat die burgers, 

voorzover hun behoefte is erkend, de mogelijkheid verschaft om als het ware de 
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'Vraagsturing ver

onderstelt dus aan-

bodsregulering, zij 

het op een slimme

re manier dan we 

voorheen deden.' 

opdrachtgever te zijn voor de levering van het goed of de dienst. Het instrument 

is daarbij het persoonlijke budget, of de individuele subsidie. Dat instrument is 

belangrijk, maar onvoldoende. Want kenmerkend voor de vele verzorgingsarran

gementen is een monopolie, of in ieder geval ten opzichte van de vrager een ster

ke machtspositie van de aanbieders ervan. Dus zijn ook institutionele verande

ringen nodig, die er toe leiden dat er bij de levering van voorzieningen ook 

(quasi-)markten ontstaan. Omdat degene die betaalt voor de diensten vaak afhan

kelijk is van de professional die de diensten verleent, zijn ook andere technieken 

van sturing nodig. Beroepsethiek en gedragscodes, sociale controle door visita

tie, prestatievergelijking door benchmarking. Vraagsturing veronderstelt dus aan

bodregulering, zij het op een slimmere manier dan we voorheen deden. 

In die aanbodsturing komt niet alleen de overheidsorganisatie in het geding 

door verzelfstandiging van uitvoerende taken en verzakelijking van de verhou

dingen tussen organisatiedelen door introductie van contractvormen. Onderdeel 

van de verzorgingsarrangementen is ook het vrij ver verstatelijkte particulier ini

tiatief, dat in het verleden na erkenning van overheidswege veel van de dienst

verlening op zich nam en die niet zozeer uit donaties en eigen bijdragen, maar 

uit de collectieve middelen financierde. Het streven naar meer marktwerking 

leidt hier tot een scheiding van beleid en uitvoering, tot een stimulans voor 

bedrijfsmatiger dienstverlening, van een overgang van input- naar outputfinancie

ring en het hanteren van rekenprijzen per eenheid product. Dit kan gepaard 

gaan met beprijzing en betaling van (een deel van) de kosten door de consument 

in combinatie met financiële ondersteuning van de vraagzijde door de overheid. 

Met deze verschuiving van geldstromen zou een sterkere oriëntatie op de vraag 

of behoefte van de burger worden bevorderd. Maar de vraag hoe ver daarmee te 

gaan, is moeilijk te beantwoorden. Niet alle burgers zijn mondig. Misschien heb

ben we maatschappelijke ondernemers juist hard nodig om de vaak door de 

overheid slecht herkende behoefte die mensen hebben te vertalen in een betaal

baar aanbod. Markten werken vaak niet goed en quasi-markten al helemaal niet. 

Ketenomkering en politiek primaat zijn moeilijk te verenigen. Sturing via de 

aanbodkant kent vaak minder besturingslasten, zeker als met de consumptie 

ook belangrijke positieve of negatieve maatschappelijke effecten zijn gemoeid. 

Hoe verwerk je bijvoorbeeld in de prijs van het wonen de negatieve maatschap

pelijke effecten van een vergaande ruimtelijke spreiding, als deze door dezelfde 

burger helemaal niet zo worden beleefd? Vraagsturing moet als die effecten 

belangrijk worden gevonden, niet alleen sturing door de vraag zijn, maar ook 

van de vraag. Binnen de kortste keren buigt de overheid zich moraliserend over 

de consument. De democratische legitimering daarvan is lastig als men de reto

riek van de zelfstandige en mondige burger voorop stelt. 
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De woningvoorziening 

Is het concept "vraagsturing" op woningvoorziening van toepassing en biedt het 

nieuwe perspectieven? Laat ik beginnen met een korte beschouwing over de 

woningvoorziening, als een van de arrangementen in de verzorgingsstaat, een 

arrangement dat zeer specifieke kenmerken heeft. Daarna zal ik nader ingaan 

op vraagsturing als interventietechniek, om met conclusies te eindigen. 

De woningvoorziening is altijd van marktwerking doortrokken geweest. Over

heidsvoorziening wilden we niet enkele sociaal-democraten in de jaren twintig 

van de vorige eeuw daargelaten al was het slechts uit vrees dat politici met lage 

huren electorale winst zouden willen behalen en de economische grondslagen 

voor een verantwoorde woningvoorziening daardoor ondermijnd zouden wor

den. De overheid noch de woningcorporaties bouwen zelf, geven hooguit 

opdracht daartoe. Er is wel een vraagstuk van ordening van de bouwmarkt. De 

kapitaalvoorziening wordt volledig door commerciële instellingen verzorgd, 

waarbij de overheid wel probeert het financieringsrisico te matigen door een 

goed werkende garantiestructuur. Op de grondmarkt is de overheid wel partij èn 

regulator (ruimtelijk beleid) om een rationele uitleg van het stedelijk weefsel 

mogelijk te maken. Deze markten zijn in de woningvoorziening van groot 

belang, omdat de woning een plaatsgebonden en kostbaar goed is. De woning

voorziening is een investeringssector. Dus zijn de verwachtingen over toekomsti

ge opbrengsten van doorslaggevend belang voor het aanbod. Rationele investeer

ders bouwen voor het brede midden, waar altijd wel vraag is, en zullen risico's 

aan de onder- en bovenzijde van de markt mijden, tenzij er sprake is van een 

redelijke risicovergoeding. Daar ligt ook het grote probleem. Er is helemaal geen 

garantie dat marktwerking leidt tot consumentensoevereiniteit. De coördinatie

vraagstukken in de hele bedrijfskolom zijn daarvoor te groot. Stagnatie in aan

bod bij onzekerheden, heftige fluctuaties in prijzen en productie, en een sterke 

doorwerking van conjuncturele ontwikkelingen in investeren en beleggen zijn 

dan ook kenmerkend voor de woningvoorziening als deze aan het vrije spel der 

maatschappelijke krachten wordt overgelaten. Dus kwam het neer op een stelsel 

van regulering, economische sturing en planning, waarbij van overheidswege 

scenario's worden opgesteld van ontwikkeling in vraag en aanbod, om op grond 

daarvan de middellange termijnbehoefte aan investeringen te formuleren als 

richtsnoer voor het eigen handelen en dat van marktpartijen. Het vergde ook 

institutionele hervormingen. Van dat laatste zijn de woningcorporaties een 

belangrijke erfgenaam. Je kunt natuurlijk wel hoog opgeven van het instituut 

corporaties als particulier initiatief dat burgers van verschillende culturele ach

tergrond en maatschappelijke positie de gelegenheid verschaft tot zelforganisa

tie. Beleidsmatig gezien was veel belangrijker dat corporaties instellingen zijn 

die door de bestemmingsplicht van het non profitvermogen met een laag rende-
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ment genoegen kunnen nemen. daarbij een lange termijnhorizon hanteren. en 

in nauwe samenwerking met het lokaal openbaar bestuur hun productie bepa

len. Het zijn investeringsvehikels voor sociale woningbouw en aan dat kenmerk 

hebben ze ook hun groei te danken. 

Tenslotte zijn er naast deze intermediaire markten twee consumentenmarkten. 

namelijk die van huurwoningen en van koopwoningen. Huurders hebben het 

gebruiksrecht van een woning. Eigenaar-bewoners hebben daarnaast het eigen

dom ervan en dragen dus ook het vermogensrisico. Het onderscheid tussen huur 

en koop is door beleid verscherpt. omdat we huurders door regulering en subsi

diëring vergaand beschermen. en tegelijk eigenaar-bewoners beschouwen als 

competente consumenten die voor eigen rekening en risico handelen. In de 

koopmarkt is de overheid door de fiscale faciliteiten wel betalende derde. 

Individuele huishoudens betalen. ondanks (fiscale) overheidsbijdragen. de prijs 

van het wonen grotendeels zelf. een prijs die bovendien in betekenende mate is 

afgestemd op de kwaliteit ervan. Gelet op de geldstromen is er dus allang van 

vraagsturing sprake. In formele zin is de bewoner vanouds contractpartij. Een 

verdere verlegging van geldstromen van de aanbod- naar de vraagzijde is nauwe

lijks meer mogelijk; hooguit zullen de geldstromen naar de vraagzijde afnemen. 

De woningvoorziening is dan ook onvergelijkbaar met verzorgingsarrangemen

ten als onderwijs. zorg en sociale zekerheid. Wel is de marktwerking onvolko

men. Niet alleen leiden vraagmutaties zeer traag tot hoeveelheid aanpassingen. 

waardoor in de huursector rijvorming en in de koopsector volatiele koopprijsont

wikkeling het aanpassingsmechanisme vormt. Er is ook sprake van risicoselectie. 

waardoor huishoudens die in de perceptie van de aanbieder een relatief groot 

financierings- ofbeheerrisico kennen. worden geweerd. Deze uitsluitingsmecha

nismen veroorzaken in een vrije markt relatief hoge prijzen in de kwalitatief 

slechte marktsegmenten. Ook deze marktimperfecties vergen institutionele aan

passingen. Hypotheekgaranties zijn bedoeld om in de koopsector de toeganke

lijkheid tot de financiering van het eigen huis voor ook de lagere inkomensgroe

pen (van welke culturele achtergrond dan ook) mogelijk te maken. De woning

corporaties zijn instellingen die in de huursector van risicoselectie kunnen 

afzien en dat behoren te doen. De combinatie van groot marktaandeel en sociale 

taakstelling maakt interne kruissubsidiëring mogelijk en is dan ook een van de 

oorzaken van de relatief goede huisvesting van de lagere inkomensgroepen die 

we in Nederland bereikten 

De goede lezer heeft het allang verstaan. Beleid was en is aanbodsturing: indica

tieve planning van investeringen. risicomatiging en economische prild<els om 

die investeringen te bevorderen. marktordening om concurrentie te bevorderen 

en de positie van de consument te versterken. woningcorporaties als marktpartij 
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die de belangen van de zwakkere bewonersgroepen op de woningmarkt moeten 

dienen. Een van de centrale leerstukken van de normatieve woningmarkttheorie 

is dan ook dat het imperfect werkende marktsysteem in de woningvoorziening 

aanbodinterventie vergt. 

Vraagsturing en woonbeleid 

In het woon(of voorheen: volkshuisvestings)beleid is de discussie over vraagstu

ring ongeveer even oud als die over liberalisatie van het beleid dat uit de Weder

opbouwperiode stamt. Door meer kwaliteit te bieden naar de wens van verhuis

geneigden zou de doorstroming worden bevorderd en zouden goedkopere 

woningen worden vrijgemaakt voor mensen die weinig ruimte in hun budget 

hebben. Door de huren op marktniveau te brengen, gaat die markt ook beter 

werken. Huursubsidies aan de lagere inkomensgroepen moeten dan zorgen voor 

een sociaal verantwoord huisvestingsbeleid; tegelijkertijd worden de subsidies 

aan de woningaanbieders verminderd zodat per saldo de financieringsstromen 

worden verlegd van de aanbod- naar de vraagzijde. Minister Schut (ARP), die van 

1967 tot 1971 het bewind voerde, en de topambtenaar Floor, waren van deze so

ciale markteconomie de architecten. In verhouding tot de andere verzorgingsar

rangementen liep de volkshuisvesting dus tenminste 20 jaar voor. Dat het niet 

volledig lukte om die financieringsbalans snel te veranderen, hangt samen met 

het feit dat door de oliecrises, en de economische crisis die daarop volgde, het 

consumentenvertrouwen in de koopsector volledig wegviel, investeringen in 

nieuwbouw en voorraad uitbleven en de kapitaalmarkt ernstig verstoord raakte. 

Dit leidde tot een anticyclisch investeringsbeleid in het begin van de jaren tach

tig, terwijl de rente zeer hoog was en dus de benodigde overheidssubsidies voor 

investeringen de pan uitrezen. Pas toen het economische tij keerde en de kapi

taalmarkt in rustiger vaarwater kwam, was het mogelijk de sterke aanbodstu

ring door middel van planning en subsidies te verminderen. Degene die hier 

beslissende stappen zette, was de onvolprezen staatssecretaris Heerma (CDA). 

Intussen werd de individuele huursubsidie het kerninstrument van beleid. Met 

het krimpend subsidiebudget van VROM steeg het beslag van de huursubsidie 

relatief. Het was niet meer vraagsturing, maar minder aanbodsturing. En toen 

het groeioptimisme uit de jaren negentig het hoogtepunt bereikt had, kwam 

staatssecretaris van Volkshuisvesting Remkes (VVD) met de stelling op de prop

pen dat aanbodsturing door planning van aantallen helemaal niet meer nodig 

was. Hij liftte gewoon mee op de toppen van de koophausse. Door een volstrekte 

politieke stagnatie werd nagelaten wat had moeten gebeuren: een beperking van 

de fiscale vrijgevigheid om de ontwikkelingen in de koopsector te stabiliseren. 

Nu zitten we met een enorme fiscaal gedreven hypothecaire schuld die ons de 

komende jaren duur komt te staan. De inkt van zijn nota Mensen, Wensen, Wonen 
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(2000) was echter nog niet droog of zijn ongelijk werd bewezen. Aanbodssturing 

bleek juist onvermijdelijk, maar de instrumenten daarvoor waren inmiddels 

nagenoeg verdwenen. Door de te hoge verkoopprijzen zakte de bouwproductie 

in. Allerwegen worden aanjaagteams in het leven geroepen om te proberen in de 

productie weer schot te krijgen. 

In die nota Mensen, Wensen, Wonen stelde Remkes het primaat van de woonconsu

ment, die meer vrijheid van keuze van en meer zeggenschap over zijn woonsitu

atie moet krijgen. De woningcorporaties zouden zich dan ook veel dienstbaarder 

moeten opstellen, meer ruimte moeten geven aan het bewonersbelang, en als 

bewoners dat willen hun woningen op grote schaal verkopen. Maar bij nader 

inzien kent Remkes' nota ook een heel andere kant. Terwijl de sturing op aantal

len te bouwen woningen (ten onrechte) werd verminderd, kwamen daar de 

torenhoge ambities om in stedelijk gebied te investeren voor in de plaats. Het is 

een investeringsprogramma dat zijn weerga niet kent, gecentreerd rond de stel

ling dat de luxevraag van morgen thans aanbodinterventies vergt. Hier ligt de 

harde kern van Remkes' beleid, die ook vertaald wordt in instrumenten. Het stu

ringspotentieel van de rijksoverheid dient versterkt, door het aantrekken van de 

hiërarchische lijnen binnen de bestuurskolom en door de greep op de besteding 

van het non profitvermogen te versterken. Wat begon met een sterkere positie van 

de vraagzijde van de markt eindigt met een sterkere positie van de rijksoverheid. 

Vraagsturing? Beleid is vaak niet wat het zegt te zijn. 

Vraagsturing en maatschappelijk ondernemerschap 

In de driehoek markt, overheid en maatschappelijk ondernemerschap kwamen 

tot nu toe vooral de verhouding markt en overheid aan de orde. Het maatschap

pelijke ondernemerschap in de woningvoorziening typeerde ik ook kort. De 

woningcorporaties die als non-profitinstellingen verplicht zijn om het omvangrij

ke vermogen te besteden op het terrein en in het belang van de volkshuisvesting. 

Ze staan onder toezicht van de rijksoverheid en zijn ingebed in een zeer goed 

werkende garantiestructuur, waardoor ze omvangrijke bedragen goedkoop kun

nen lenen en kunnen volstaan met een beperkte solvabiliteit. Het zijn vastgoed

bedrijven, die door het lage benodigde rendement op eigen en op vreemd vermo

gen, en door kruissubsidiëring, in staat zijn tot een kwalitatief goed en voor de 

lagere inkomensgroepen betaalbaar woningaanbod. Maar het is wat overdreven 

om ze te beschouwen als een constituerend deel van de 'civil society'. De 

bedrijfsmatige, professionele en bestuurlijke autonomie is te groot. Ze bieden 

nauwelijks platform aan burgers voor zelforganisatie. Het zijn in de praktijk 

nauwelijks voertuigen voor een openbaar debat over grote maatschappelijke pro

blemen en collectieve actie. Volgens de in internationaal vergelijkend onderzoek 
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gehanteerde afbakeningscriteria behoren ze zelfs niet tot de non-profitsector, 

doordat ze bijna volledig in de markteconomie zijn ingebed en geen vrijwilli

gersorganisaties (meer) zijn, die steunen op de bijdragen van de leden. Als er al 

sprake is van vrijwillige associatie van burgers vindt die grotendeels buiten de 

woningcorporaties plaats: de bewonersorganisaties op complex-, wijk- of stedelijk 

niveau. 

Van enige afstand bezien, is het vreemd dat deze instellingen, die al bij de 

Woningwet van 1901 werden ingesteld, voortdurend konden groeien en tot voor 

kort een onbedreigd bestaan leidden. Het marktaandeel is ongekend groot. Het 

lijken beleidsresistente instellingen te zijn, maar dat is slechts schijn. Hun suc

ces is in belangrijke mate het gevolg van het woonbeleid. Zonder voortdurende 

overheidssteun zou het een marginale sector geworden zijn. De politieke steun 

voor de woningcorporaties is vanaf het midden van de jaren negentig echter een 

stuk minder groot. Heerma's erfenis van de verzelfstandiging van de woningcor

poraties riep bij Paars weerstand op, omdat bij de PvdA de politieke sturing las

tig werd gevonden, terwijl de WD aan veel steun weinig behoefte had door de 

prioriteit voor het eigen woningbezit. Als paars een politiek project bezat, was 

het wel de scherpere scheiding tussen markt en overheid, waarbij de plaats van 

het scheidsvlak door de politieke machtsverhoudingen wordt bepaald. De elec

torale competitie vindt op het middenveld plaats. Voor het woonbeleid beteken

de dat dus bevordering van het eigen woning bezit. De woningcorporaties had

den hier niet van terug. In de verhouding tussen overheid en woningcorporaties 

was er een voortdurende discussie over enerzijds taakafbakening en anderzijds 

overheidssturing. Dat er geen taakafbakening kwam, was vooral te danken aan 

het feit dat overheidssturing bij een brede inzetbaarheid van het non-profit-ver

mogen gebaat was. In de verhouding tussen markt en woningcorporaties werd 

het concept van vraagsturing benadrukt om de beleidsmatige autonomie van de 

instellingen te verminderen. Tegelijk werden vraagstukken van 'level playingfield' 

op de voorgrond geplaatst, waarmee ook de voordelen die uit het non-profit-regi

me voortvloeiden ter discussie kwamen. Het resultaat is een toenemende druk 

om te werken onder commerciële condities als er sprake is van open concurren

tie met derden, terwijl tezelfdertijd de fiscale voordelen voor de kerntaken afge

schaft dreigen te worden. Het belangrijkste voordeel van de toelating als woning

corporatie is nu nog de toegang die daarmee wordt verkregen tot de sectorale 

garantiestructuur. De balans lijkt zelfs in het negatieve door te slaan. 

Corporaties krijgen concurrentienadelen, omdat andere marktpartijen geen of 

veel minder last van politieke sturing hebben en deze bovendien niet gehouden 

zijn tot een winstbestemming die voor de woningcorporaties wel geldt. Nu in het 

beleid en de politieke discussies van de eerder geschetste driehoek vooral de po

lariteit markt/overheid beleidsmatig aandacht kreeg, staan de corporaties steeds 
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meer in een spagaat boven de 'derde weg' van het maatschappelijke onderne

merschap, dat, om in de beeldspraak te blijven, veel meer een angstig diepe val

kuil dreigt te worden dan een legitieme eigen positie op maaihoogte. Het merk

waardige is dat er objectief gezien weinig reden is voor een afbraak van het stel

sel. Niets wijst erop dat de woningcorporaties hun sociale taak zodanig verwaar

lozen dat daardoor hun bestaansgrond verdwijnt. Integendeel: ze huisvesten 

steeds meer de doelgroepen van beleid, leveren goede kwaliteit tegen een gema

tigde prijs. Ze doen het te goed. Het probleem is dat na de verzelfstandiging de 

vermogenspositie zodanig verbeterde dat er slechts overvloed dreigt. Zelfs in 

conservatieve ramingen van het vermogen worden corporaties rijker en rijker. 

Die rijkdom werd in belangrijke mate in de schoot geworpen. Want de renteda

ling en de herfinanciering van hoogrentende leningen, die door de goede garan

tiestructuur tegen zeer gunstige condities tot stand kwam, verlaagden de kapi

taallasten en deden de bedrijfswaarde sterk toenemen. De baten uit nevenactivi

teiten en projectontwikkeling zijn in vergelijking tot de effecten van de renteda

ling volstrekt marginaal. Het wordt op macroniveau bezien steeds minder ratio

neelom dat vermogen alleen voor de woningvoorziening te bestemmen. Het non

profit-regime mag dan in periodes van schaarste bruikbaar zijn, het is geïnstitu

tionaliseerde zuinigheid. Datzelfde regime is tegen overvloed niet bestand, 

omdat er dan te weinig garanties zijn voor een doeltreffende en doelmatige 

besteding ervan. In deze lijn doorredenerend, ligt een eindperspectiefvoor de 

hand. Het corporatievermogen wordt deels afgeroomd en in een nationaal fonds 

gestort, een soort Treuhand, dat maatschappelijk nuttige investeringsprojecten 

ondersteunt. De dan wat minder rijke instellingen worden, indien ze dat wensen 

geprivatiseerd onder de voorwaarde van directe zeggenschap van de bewoners. 

Een andere ontwikkelingsrichting is een sterkere scheiding binnen het corpora

tie-concern van het woningbeheer en de dienstverlening die onder commerciële 

condities plaatsvindt, en het eigendom- en vermogenbeheer dat is verzelfstan

digd binnen een bedrijfsinterne of sectorinterne instelling. Voordeel daarvan is 

dat er de kansen ontstaan om het beheer en de besteding van het non-profit-ver

mogen transparanter te maken, maar dat moeten die corporaties dan ook nog 

eens invullen. Een derde variant is een rijksoverheid die trekt, duwt en reguleert 

om de besteding van dat vermogen te sturen, terwijl het non-profit-regime en het 

daaraan verbonden toezicht voor dergelijke interventies eigenlijk geen goede 

bedding biedt. Gedragsregulering en het daaraan verbonden toezicht vormen 

een sturingstechniek die aan het einde van de negentiende eeuw nog innovatief 

en nuttig was, maar een bot instrument blijkt te zijn in een markt waar diffe

rentiatie van het aanbod en keuzevrijheid voor de burger voorop staan. Alleen 

maar het benadrukken van een betere maatschappelijke inbedding van de afzon

derlijke instellingen is, denk ik, onvoldoende, om deze perspectieven te ont

krachten. 
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De bovengeschetste perspectieven acht ik elk voor zich plausibel. Het eerste per

spectief is het meest radicaal en heeft steun bij een deel van de politieke partijen 

en bij een deel van de corporaties zelf. Het tweede perspectief vergt een beleid 

op sector (of desgewenst: branche)niveau, dat veel verder gaat dan het benadruk

ken van bedrijfsmatige autonomie van de afzonderlijke instellingen. Het derde 

past goed in Nederland-polderland en is bij niets doen de meest voor de hand lig

gende optie, maar leidt, als we niet oppassen, tot verstikking. 

De keuze voor één van de perspectieven is natuurlijk ook afhankelijk van politie

ke ideologie ofvoorkeursrichtingen voor inrichting van een non profitbestel. 

Theoretisch noodzakelijk is de eerste variant niet. De overheid is niet uitsluitend 

de hoeder van het belang van de burger. Een van de grote problemen is dat de 

overheid de preferenties en noden van die burger maar zeer ten dele kent en 

daar vaak ook te laat of verkeerd op reageert. Het leerstuk van het overheidsfa

len is maar al te bekend. Dat van het marktfalen ook. Dus als er sprake is van 

falen, dan maar liever een spreiding daarvan op vele fronten, zodat het falen van 

de één dat van de ander kan compenseren. Organisaties in de non-profit-sfeer, die 

tot omvangrijke investeringen in staat zijn in gebieden met een hoog risicopro

fiel, die een hoge standaard van dienstverlening hanteren, en die voor ook 

kwetsbare groepen een betrouwbare aanbieder van woondiensten zijn, passen in 

dat denken van spreiding van falen heel goed. Die organisaties kunnen ook 

dienstbaar zijn aan benodigde collectieve actie in buurten en wijken. Die corpo

raties zouden zelf het concept van vraagsturing als een offensieve strategie kun

nen inzetten. Maar of de huidige sociale huursector hier een geloofwaardig toe

komstperspectiefkan formuleren, moeten we nog maar afwachten. 

Prof dr. ir. J. van der Schaar is buitengewoon hoogleraar Volkshuisvesting aan de 

Universiteit van Amsterdam, vennoot van RIGO Research en Advies BV en lid van de 

VROM Raad. 
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