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Herstel van horizontale 

hechting 
MR. W.D. VAN LEEUWEN" 

Maatschappelijke ondernemingen werken al sinds heel lang op het terrein 

van wonen, onderwijs en zorg. Bij de oprichting is vaak gekozen voor de ver

enigingsvorm. Gaandeweg zijn de organisaties ingekapseld in overheidsregel

geving, totdat daarin vanaf de jaren tachtig een kentering kwam. De vraag 

naar de legitimiteit van de maatschappelijke onderneming kwam daarmee op 

de agenda. Stichtingen met eenhoofdige directies, een via coöptatie samenge

stelde raad van toezicht en een gebrekkige band met de samenleving, zijn 

daarbij trefwoorden. Van Leeuwen, voorzitter van Aedes, vereniging van wo

ningcorporaties en voorzitter van een raad van toezicht in de thuiszorg, 

schetst in het onderstaande artikel een weg van maatschappelijke inbedding: 

een overheid die daadwerkelijk loslaat, waardering voor de eigen plek van 

ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling als derde weg tussen 

staat en commercie, afnemer en klanten die via hun eigen organisaties hun 

belangen kunnen behartigen, en een wettelijke verankering van een statutair 

(advies)orgaan van de stichting die kan adviseren en de inbedding van de 

stichting in de samenleving bewaakt. 

Nederland kent een lange traditie van maatschappelijke ondernemingen die 

zonder winstoogmerk op terreinen als zorg, wonen en onderwijs kwaliteit toe

voegen aan de samenleving. Omdat ze niet alleen bezig zijn met verrichtingen, 

huizen en diploma's, maar vooral gericht zijn op zaken als welbevinden, maat

schappelijke cohesie, regionale economie. Ze willen niet alleen afgerekend wor

den op kwantiteit, aantallen diploma's bijvoorbeeld ('output'), maar op kwaliteit, 

op de toegevoegde waarde aan leven en samenleven ('outcome'). Omdat ze mid

den in de samenleving op deze belangrijke terreinen actief zijn, is de vraag naar 

de mogelijkheden om het beleid van maatschappelijke ondernemingen te beïn

vloeden en de noodzaak voor maatschappelijke ondernemingen om verantwoor

ding afte leggen over hun beleid, en de resultaten daarvan, van alle tijden. 

Daarom hebben de maatschappelijke ondernemingen op enigerlei wijze een ver

wevenheid met de samenleving, zijn ze in de samenleving gehecht. De particu

liere initiatiefnemers van die maatschappelijke ondernemingen kozen bij de op

richting veelal voor de verenigingsvorm. Zo groeide een wederkerige betrokken

heid vanuit die samenleving met de besturing van de maatschappelijke onderne

ming. In de naoorlogse periode is die betrokkenheid vanuit de samenleving ge-
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koppeld aan financieringsstromen in sectoren als wonen, zorg en onderwijs en 

steeds meer ingevuld door de overheid. Daarmee werd horizontale hechting ver

vangen door verticale betrokkenheid. Dat proces is in CDA-kringen vaak gekwali

ficeerd als "de oneigenlijke verstatelijking van het maatschappelijk 

middenveld" .' 

De laatste vijftien jaar trekt de overheid zich stukje bij beetje terug. In de volks

huisvesting ging dat onder staatssecretaris Heerma snel.' In het onderwijs gaat 

het met horten en stoten en in de zorg komt de overheid maar moeizaam uit de 

startblokken. Maar de terugtred van de overheid ten gunste van keuzevrijheid 

van de burger en ruimte voor maatschappelijke ondernemingen om keuzemoge

lijkheden voor burgers te verruimen, is een onomkeerbaar proces. Dat proces 

van de terugtredende overheid wordt overigens door de overheid zelf ten onrech

te 'verzelfstandiging' genoemd. Het geeft aan hoezeer de private maatschappelij

ke ondernemingen verstatelijkt waren. Overheidsdiensten kunnen verzelfstan

digd worden (zoals de studiefinanciering) en overheidsbedrijven kunnen gepriva· 

tiseerd worden (zoals onder Dales de gemeentelijke woningbedrijven werden 

geprivatiseerd, en ook woningcorporaties werden). In sectoren als wonen, zorg 

en onderwijs trekt de overheid zich terug en ontstaat ruimte voor herstel van 

horizontale hechting. 

In dit artikel doe ik een poging dat herstel te zoeken in vernieuwing van de 

maatschappelijke inbedding en hechting en niet in een revitalisering van het 

middenveld. Daarbij beperk ik me tot de sectoren wonen, zorg en onderwijs. 

Niet vanwege de actualiteit van de inhoudelijke vraagstukken op die terreinen, 

maar omdat in die sectoren het vraagstuk van hechting hoog op de agenda staat. 

Dat blijkt uit de (externe) adviezen over 'good governancc' die in opdracht van de 

brancheorganisaties op die terreinen zijn uitgebracht, en de binnen die bran· 

cheorganisaties ingevoerde gedragsregels. Vanuit mijn dagelijkse betrokkenheid 

zal ik een enkele keer inzoomen op de ontwikkelingen bij de wo-ningcorpora

ties. Dit artikel is geschreven om geïnteresseerden, 'stakeholders' (belanghouders) 

en maatschappelijke ondernemingen, uit te nodigen om mee te denken en uit te 

dagen het debat met elkaar te voeren. 

Geen vanzelfsprekend herstel 

Maatschappelijke inbedding en hechting waren decennia lang vanzelfsprekend 

geregeld. De meeste maatschappelijke ondernemingen hadden de verenigings

vorm (schoolvereniging, kruisvereniging, woningbouwvereniging), hun leden, 

besturen en medewerkers kwamen uit de eigen zuil en het eigen vermogen werd 

binnen die zuil opgebracht. 
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Met de ontzuiling viel de vanzelfsprekendheid van het maatschappelijke draag- " 

vlak voor de inhoud weg. En met de professionalisering van bestuur en omzet

ting van verenigingen in stichtingen viel de vertaktheid van de inbedding weg. 

Nog los van de met de verenigingsvorm verdwenen ledenvergadering is het aan

tal burgers dat zonder dienstverband bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt 

voor het werk en de beleidskeuzen van de maatschappelijke onderneming fors 

gedaald.' 

De voorsprong van de corporaties in het proces van de terugtredende overheid 

leidt tot kritische reflecties in de literatuur. Die reflecties gelden op enig mo

ment mutatis mutandis voor zorgaanbieders en scholen. In het SCP-rapport Noch 

markt, noch staat hebben Hupe en Meijs weinig woorden nodig voor hun conclu

sie dat woningcorporaties als gevolg van deze ontwikkelingen "hun band met de 

samenleving deels verloren hebben". Verderop stellen zij: "nieuwe vormen van 

paternalisme doen zich voor, bijvoorbeeld in de vorm van managers ... die zon

der invloed van externe partijen beleid maken"'. lelle van der Meer en Marcel 

Ham concluderen in De verplaatsing van de democratie, in het hoofdstuk met de 

veelzeggende titel 'Corporaties, van toegelaten, naar losgeslagen?': "De eindcon

clusie is dus niet optimistisch en niet pessimistisch: de sociale prestaties van de 

corporaties zij n relatief hoog, en om te zorgen dat die zo hoog blijven zou de 

grote machtspositie van de corporaties moeten worden ingeperkt door meer te

genmacht te organiseren, door meer verplichtingen tot openheid en het afleg

gen van publieke rekenschap in te bouwen, door duidelijker doelen te stellen en 

de corporaties hierop ook af te rekenen."" 

De vraag naar legitimatie van beleid van maatschappelijke ondernemingen 

klinkt steeds luider. Daarbij wordt verwezen naar stichtingen met een eenhoof

dig bestuur/directie en een via coöptatie samengestelde raad van toezicht. Als 

zo'n stichting dan ook nog een groot eigen vermogen heeft, wordt de vraag ge

steld van wie die stichting eigenlijk is. Maatschappelijke ondernemingen zullen 

voor hun legitimiteit aan hogere eisen moeten voldoen dan commercieel gedre

ven ondernemingen. Beide ondernemingen bestaan bij de gratie van hun afne

mers, die bovendien keuzevrijheid hebben (of krijgen). Beide ondernemingen 

opereren dus op een markt. De samenleving vertrouwt de realisatie van maat

schappelijke doelen op het terrein van onderwijs, zorg en wonen aan maatschap

pelijke ondernemingen toe. Als private rechtspersonen hebben ze zich op enige 

wijze verbonden met de overheid en leveren belangrijke prestaties in het maat

schappelijk belang. 

Ik ga niet inhoudelijk in op de vorm waarin die verbinding gestalte krijgt. Die 

loopt van erkenning en toelating naar eenvoudige contractuele relaties (transac

tiestelsel) en combinaties daarvan. In alle gevallen is er sprake van een vorm van 
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overheidstoezicht op het naleven van de maatschappelijke doelstelling. In alle 

gevallen is er tevens sprake van een zoeken naar legitimatie voor beleidskeuzen, 

het verlangen naar transparante vormen van rekenschap over de geleverde pres

taties (effectiviteit) en de vraag naar doelmatigheid (efficiency). 

Woningcorporaties kiezen positie 

De woningcorporaties hebben hun keuze voor het maatschappelijk ondernemer

schap in hun Manifest woningcorporaties 2000 herbevestigd.(' In het verband van 

hun branchevereniging, Aedes vereniging van woningcorporaties, hebben zij zich 

vervolgens gebonden aan de AedesCode', een set gedragsregels waarop zij door 

belanghouders' aanspreekbaar zijn. Daarin is vastgelegd dat voor de leden van 

Aedes hun positie als maatschappelijke onderneming tenminste inhoudt dat zij 

in dialoog met belanghouders hun beleid tot stand brengen, met het doel hun 

maatschappelijke verankering te versterken. Tevens is vastgelegd dat de leden 

van Aedes zich op een geobjectiveerde wijze over de maatschappelijke prestaties 

in hun jaarverslag verantwoorden. 

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de stelling betrokken dat corporaties, maar 

de redenering geldt voor iedere maatschappelijke onderneming, uit hun aard 

niet doelmatig werken en heeft drie richtingen aangegeven waarlangs de doel

matigheid gegarandeerd kan worden: onder toezichtstelling van de corporaties 

door de overheid, de corporaties onder volledige marktwerking brengen (com

mercieel gaan) of doelmatigheid bevorderen door als alternatief voor marktwer

king en concurrentie bij de corporaties onderlinge benchmarking en maatstafcon

currentie te introduceren. De eerste optie leidt mijns inziens tot recentralisatie 

en bureaucratisering, de tweede optie leidt tot commercialisering. Inherent aan 

de keuze voor de maatschappelijke onderneming, ben ik van oordeel dat het 

gezocht moet worden in benchmarking.' De corporaties hadden op het terrein van 

benchmarking en beleidsverantwoording overigens al initiatieven genomen.") 11 

Het CPB geeft gas, maar geeft geen aanleiding een nieuwe richting in te slaan. 

Voor wat betreft de vraag naar inbedding en hechting heeft een aantal corpora

ties gekozen om de dialoog met belanghouders in een gestructureerde vorm on

der te brengen. Aedes en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heb

ben onderzoek laten doen naar de vormen en de opgedane ervaring." De on-der

zoekers hebben drie basisvormen onderscheiden: de verenigingsvorm, een in

tern geïnstitutionaliseerde vorm en een bewust onderdeel van het bedrijfspro

ces. De verenigingsvorm hoeft geen nadere toelichting. Ondernemingen die in

bedding positioneren als onderdeel van het bedrijfsproces kiezen voor de voort

durende dialoog op alle niveaus; een van die ondernemingen heeft als motto: 
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'wij ontmoeten elkaar in de wijk'. Bij de geïnstitutionaliseerde vorm is er een 

'platform' waarin een aantal mensen op titel van kennis, betrokkenheid of be

langhouder bij beleidsvragen als klankbord voor het bestuur/de directie functio

neert. Soms is dat statutair verankerd. 

Burger: belanghouder of consument? 

In de zoektocht naar inbedding is ook de omgekeerde vraag naar legitimatie aan 

de orde. Wie of welke organisatie is belanghouder van de maatschappelijke on

derneming? Wie is gelegitimeerd om invulling te geven aan de inbedding? 

Staat het reguliere overleg met een huurdersorganisatie, een cliëntenraad, ete. 

borg voor de maatschappelijke inbedding? Of zijn het georganiseerde burgers 

die geen direct eigen belang hebben bij het werk van de onderneming en op per

soonlijke titel of op voordracht van andere maatschappelijke instellingen de rol 

van klankbord op maatschappelijke kwesties inhoud geven? De antwoorden ver

schillen. 

De door Zorgverzekeraars Nederland ingestelde Commissie Health Insurance Gaver

nance, onder voorzitterschap van prof. mr. Jaap Glasz, heeft gekozen voor een 

combinatie van het belang van de verzekerde zelf en van het maatschappelijk 

belang. De argumentatie voor de combinatie is dat op die wijze stapeling van 

overlegcircuits en 'bestuurlijke drukte' wordt voorkomen." 

Ik ben geen voorstander van die koppeling. Afnemers, klanten, moeten in de ge

legenheid zijn om het door hen gedefinieerde belang eenduidig te accentueren. 

De huurder moet via zijn huurderorganisatie, de eigen woningbezitter moet via 

de Vereniging Eigen Huis, de ouder moet via de oudervereniging en de patiënt 

via de patiëntenbelangenvereniging een volstrekt legitiem eigen belang kunnen 

behartigen. En burgers die voor een deelbelang in de samenleving staan, moeten 

dat deelbelang kunnen accentueren zonder onderworpen te worden aan meer

voudige belangenafweging. De 'Vereniging das en boom' moet zich tegen de 

bouw op een bepaalde locatie kunnen verzetten zoals de 'Vereniging voor be

scherming van het ongeboren kind' zich verzet tegen de abortusboot. 

In de rol van georganiseerd burgerschap binnen de maatschappelijke onderne

ming, in bijvoorbeeld een adviesraad, kunnen mensen vraagstukken van alge

meen belang en zaken die op lange termijn spelen bespreken, contraire belan

gen wegen en aanbevelingen doen over beleidsprioriteiten. Dat zijn ook de vraag

stukken die kenmerkend zijn voor beleidskeuzen van maatschappelijke onderne

mingen en die commercieel gedreven ondernemingen niet kennen." 

Vormvrij, maar niet vrijblijvend 

Herstel van horizontale hechting kan naar mijn mening niet zonder een geïnsti-
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tutionaliseerde vorm van inbedding. Een maatschappelijke onderneming zonder 

inbedding en hechting in de samenleving is naar mijn oordeel een contradictio in 

terminis. Daarmee ligt de keuze voor een statutaire verankering nogal voor de 

hand. 

Zowel de conclusies uit het rapport van de Stuurgroep Experimenten Volkshuis

vesting als de aanbevelingen uit Health Insurance Governance bevestigen dat het 

gewenst is om de wijze waarop de dialoog en hechting met de buitenwereld 

wordt ingericht, vast te leggen c.q. te verankeren in de statuten. 1
' Vragen die dan 

nog beantwoord moeten worden zijn: is de adviesraad een orgaan van de rechts

persoon, moeten er wettelijke regels gelden voor de instelling van een adviesraad 

en zo ja, wat is dan het karakter van die regels? 

Orgaan? 

Of de adviesraad een eigenstandig orgaan van de rechtspersoon moet zijn of dat 

het een aan het bestuursorgaan gekoppelde adviesraad is, lijkt een precair on

derwerp. De aanbevelingen van Health Insurance Governance laten dit in het mid

den. 

Naar mijn mening past hier geen terughoudendheid. Bij rechtuit redeneren in 

termen van 'noch markt, noch staat', moet de maatschappelijke onderneming ook 

voor de maatschappelijke inbedding een eigen vorm vinden die kwalitatief te 

vergelijken is met de inbedding van overheidsdiensten ofvennootschappen. 16 Als 

de bestuurlijk verantwoordelijken voor overheidsdiensten uiteindelijk verant

woording afleggen aan democratisch gekozen volksvertegenwoordigers (raad, 

staten of kamer), als bestuur/directie en commissarissen zich verantwoorden ten 

overstaan van de algemene vergadering van aandeelhouders, als we bedenken 

dat de maatschappelijke ondernemingen toen ze nog veelal vereniging waren 

verantwoording aflegden aan de algemene ledenvergadering, dan is het niet 

zo'n ingewikkeld denkproces om uit te komen op een statutair orgaan van de 

stichting. In de statuten wordt in ieder geval vastgelegd wat de positie van de 

adviesraad is, welke bevoegdheden eraan zijn toegekend en hoe de relatie met 

bestuur/de directie en de raad van toezicht is ingericht. 

Wettelijl<e regels? 

Op de vraag of de adviesraad wettelijk geregeld moet worden, lijkt haast een ta

boe te rusten. Zowel Glasz (Health Insurance Governance) als Bontje (directeur Zorg

verzekeraars Nederland) voelt niet voor een verplichte instelling van een advies

raad. Volgens Bontje "zou dat weer een extra echelon betekenen". Dat lijkt mij 

meer een constatering dan een afdoend argument. Glasz verwacht dat de meeste 

zorgverzekeraars zo'n raad wel invoeren 'omdat ze er een concurrentievoordeel 
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mee kunnen behalen'." Ik zou voor het debat die keuze het etiket 'vrijblijvend' 

willen geven en pleiten voor een wettelijke status. Allereerst kan er geen vrijblij

vende adviesraad zijn, omdat er bij maatschappelijke ondernemingen door over

heidsregulering en -planning vaak sprake is van afhankelijkheidsrelaties met 

klanten en belanghouders (schaarste, wachtlijsten, machtsposities). Het concur

rentievoordeel waarop Glasz hoopt, is er niet. En die concurrentiedrijfVeer komt 

er ook niet, want marktwerking is op deze terreinen per definitie imperfect, 

omdat afwegingen gemaakt moeten worden tussen individueel belang en alge

meen maatschappelijke waarden en de daarbij te betalen prijs respectievelijk 

aan te wijzen kostendrager. 

Aard van de regeling 

Bij wettelijke regels wordt teveel gedacht en gewerkt vanuit een streven naar 

uniformiteit. Dat leidt dan tot gedetailleerde regels voor operationele kwesties 

waarbij de ministeries allemaal eigen keuzen maken. Zulke regels staan mij in 

dit verband absoluut niet voor ogen. De regels die mij voor ogen staan, moeten 

waarborgen dat er sprake is van maatschappelijke inbedding, niet bepalen in 

welke vorm en op welke wijze dat moet gebeuren. Ik kies dan eerder voor een 

algemene regeling in het rechtspersonenrecht dan voor sectorale regelingen. Ik 

ga hier niet in op de vraag of er een aanpassing van de stichtingsvorm moet ko

men voor stichtingen waarin een maatschappelijke onderneming wordt gedre

ven of dat er een maatschappelijke vennootschap ontwikkeld kan worden. Als de 

in dit artikel gekozen richting draagvlak blijkt te krijgen, denk ik graag mee 

over de uitwerking. 

De wijze waarop de organen binnen de rechtspersoon hun interactie vormgeven, 

dient aan de maatschappelijke onderneming en haar belanghouders zelf te wor

den overgelaten. Als de organen binnen de rechtspersoon zo werken dat de be

langhouders en de samenleving tevreden zijn over de uitkomsten van dat proces, 

is er vanuit het subsidiariteitsbeginsel of, met een knipoog naar de nieuwe pre

mier, in de leer van de soevereiniteit in eigen kring, waarop het maatschappelijk 

ondernemerschap toch bij uitstek te funderen is, geen legitimatie voor de over

heid om te interveniëren. De overheid kan volstaan met aanvullende eisen aan 

rechtspersonen en proceswaarborgen. 

In dit verband bevat het strategisch akkoord van CDA, WD en LPF een veelbelo

vend perspectief. In de Uitgangspunten en oriëntaties luidt het: "Terugtred van 

de overheid zonder de bereidheid om echt los te laten ( ... ) hebben tot een fijnma

zig net van gedetailleerde regels en bureaucratische processen geleid. Het is 

opgezet om regelmaat te bieden en maatschappelijke belangen te waarborgen, 
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maar het resultaat is vaak averechts en leidt tot ( ... l groeiende ergernis bij bur

gers en instellingen. De vrijheid van de burger en instellingen om zelf te kiezen, 

om naar eigen inzicht antwoorden te vinden en om samen met anderen proble

men of knelpunten op te lossen, zal moeten worden hersteld." In operationele 

zin zullen ministeries dus moeten stoppen met beleid en regelgeving inzake de 

bedrijfsvoering van maatschappelijke ondernemingen. 

Proceswaarborgen 

Om het debat een slag te concretiseren, denk ik aan de volgende proceswaarbor

gen. Maatschappelijke ondernemingen die een arrangement van welke aard ook 

met de overheid hebben of willen aangaan zouden aan die maatschappelijke 

waarborgen moeten voldoen: 

- De stichting regelt in de statuten de instelling van een adviesraad; 

- De adviesraad bestaat uit personen op voordracht van maatschappelijke instel-

lingen die als belanghouder worden aangemerkt; 

- De adviesraad kan verder bestaan uit leden die op basis van een van de doelstel

ling afgeleide profielschets in een open werving worden geselecteerd; 

- In de statuten wordt de bevoegdheid van de adviesraad geregeld; daarbij heeft 

de adviesraad in ieder geval het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd 

over maatschappelijke kwesties betreffende de statutaire doelstelling van de 

stichting te adviseren; 

- In een reglement worden de onderlinge verhoudingen tussen de organen 

bestuur, raad van toezicht en adviesraad vastgelegd, waarbij de adviesraad in 

ieder geval de taak krijgt de continuïteit van de maatschappelijke inbedding en 

hechting van de stichting te bewaken; 

- In een reglement wordt vastgelegd wie belanghouder worden en op welke wijze 

de adviesraad de dialoog met de belanghouders inricht; 

- In de statuten wordt vastgelegd hoe de adviesraad zich verantwoordt, waarbij 

de adviesraad in ieder geval jaarlijks in de jaarstukken van de stichting een ver

antwoording opneemt waarin zij in ieder geval ingaat op de legitimiteit van de 

adviesraad zelf en de uitgebrachte adviezen. 

In een netwerk van voorzitters en directies van brancheorganisaties van maat

schappelijke ondernemingen op de terreinen wonen, zorg en onderwijs wordt 

dit debat voluit gevoerd en komen vragen aan de orde zoals de vraag of een der

gelijke adviesraad een bevoegdheid zou moeten hebben ingeval het bestuur stel

selmatig de adviezen negeert en de raad van toezicht daarop niet intervenieert. 

Bij de zorgverzekeraars kan de adviesraad terecht bij de raad van toezicht." De 

Commissie Health Care Gavernanee vindt dat belanghouders het recht zouden 
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moeten hebben om, naar analogie van de Ondernemingskamer, een voorziening 

voor het interne toezicht in te roepen om de maatschappelijke functie te waar

borgen.]') 

Ik ben voorstander van een eigen verantwoording van de raden van toezicht in 

het jaarverslag van de maatschappelijke onderneming. Ik kan me goed voorstel

len dat de adviesraad die verantwoording bespreekt. Het lijkt me hoe dan ook ge

wenst dat er bij maatschappelijke ondernemingen die de stichtingsvorm hebben, 

net zoals bij maatschappelijke ondernemingen die in een vereniging of vennoot

schap worden uitgeoefend, en net zoals in alle organisaties van welke aard ook, 

een derde verantwoordingsniveau komt. En nogmaals: laat het aan de onderne

ming en zijn belanghouders over hoe dat derde niveau wordt vormgegeven. 

Langs deze weg wordt een aantal dilemma's opgelost die beschreven worden 

door Van der Meer en Ham in De verplaatsing van de democratie. lI
) De door mij 

beschreven belangenafWeging in het kader van de statutaire doelstelling, en de 

eigen verantwoording van de adviesraad over zijn legitimiteit, komt ook in de 

buurt van de maatschappelijke democratie zoals door Frissen beschreven." Het 

voert in dit artikel te ver om daar diep op in te gaan, maar de gedachten over de 

verplaatsing van de democratie, en het koppelen van een adviesraad aan maat

schappelijke ondernemingen, lijkt me een mooi thema voor een gezamenlijk 

symposium van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en De Balie. 

Tenslotte 

De maatschappelijke onderneming zit in de lift. De waarde die deze vorm van 

ondernemen zonder winstoogmerk voor de samenleving heeft, krijgt weer 

erkenning. Aedes heeft een imago-onderzoek naar de woningcorporaties laten 

doen. Daaruit bleek dat de burger de corporaties ziet als lokale partner in het 

werken aan een goed woon- en leefklimaat." De overheid zou er goed aan doen 

om in de verkiezingsuitslag ook de vraag te lezen naar herkenbare betrokken

heid bij zaken die dagelijks van belang zijn. Als het aan de burger ligt, wint loka

le inbedding het van centrale organisatie. 

In Nederland zijn we 'kampioen' maatschappelijk ondernemen." De adepten van 

het adagium 'staat of markt' verwijzen graag naar Brussel om de onhoudbaar

heid van het concept van de maatschappelijke onderneming te voorspellen. 

Maar de maatschappelijke onderneming sluit een 'level playingfield' niet uit. Net 

zo min als het maken van winst. De maatschappelijke onderneming heeft een 

statutair verankerde maatschappelijke functie en een zelfgekozen duurzame 

relatie met de overheid om naar vermogen en met inzet van de winst maat

schappelijk nuttige prestaties te leveren in het algemeen belang. De overheid en 

de samenleving zijn gebaat bij goed functionerende maatschappelijke onderne-
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mingen. Dat wisten ook de premiers Blair, Kok, Schräder en Persson: 

"Maatschappelijke organisaties vormen een buffer tegen een betuttelende over

heid en tegen de ongebreidelde macht van de markt"." Wat er aan hun derde 

weg ontbreekt, is het vermogen om los te laten en vertrouwen te geven aan 

maatschappelijke organisaties en een geëmancipeerde samenleving. De maat

schappelijke organisaties in Nederland gaan het kabinet-Balkenende houden aan 

de uitgangspunten en oriëntaties in het Strategisch Akkoord. 

Mr WD. van Leeuwen is voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties en voorzit

ter van een raad van toezicht in de thuiszorg. 

Noten 

1. "Met dank aan de Aedes werkgroep 'Proceswaarborgen maatschappelijke 

inbedding'." 

2. Bijvoorbeeld door Kees Klop. 

In de wereld van de corporaties is de volgende ruwe schatting te maken. 

3. Vijftien jaar geleden waren er 1200 corporaties waarin naar schatting 20.000 

mensen bestuurlijk betrokken waren bij het werk van de corporaties zonder 

dat ze een dienstverband hadden. Op dit moment zijn dat er naar schatting 

4000 bij iets meer dan 600 corporaties (300 corporaties met een bestuurder 

en een Raad van Toezicht van 5 mensen; de andere 300 met ca. 10 bestuur

lijk actieven). 

Sociaal en Cultureel Planbureau (Den Haag, maart 2001) pg. 110. 

4. lelle van der Meer en Marcel Ham, De verplaatsing van de democratie, hoofd-

5. stuk 2 (De Balie, 2001) 

Manifest Woningcorporaties 2000, www.aedesnet.nl 

6. AedesCode, Aedes vereniging van woningcorporaties (Hilversum, april 2002) 

7. Het gangbare woord 'stakeholder' is hier parallel aan de vertaling van 'share-

8. holder' naar aandeelhouder, vertaald in 'belanghouder' . 

CPB, Woningcorporaties: prikkels voor effectiviteit en efficiency (Den Haag, mei 

9. 2002) 

In de corporatiewereld zijn recent twee van de corporaties en hun bran-

10. cheorganisatie onafhankelijk gepositioneerde stichtingen actief om de 

benchmark te professionaliseren, de 'Aedex', respectievelijk een visitatiestel

sel voor de maatschappelijke performance van corporaties te introduceren, 

'Raeflex'. 

Cl 



CDV I NR 7, 8, 91 SEPTEMBER 2002 

11. Zie voor het debat in de corporatiewereld ook Economisch Statistische Berichten, 

'Toekomst van de woningcorporaties (Rotterdam, 30 mei 2002). 

12. De corporatie en haar maatschappelijke omgeving (Rotterdam, april 2002). 

E-mail order@sev.nl 

13. Zorgverzekeraars Nederland, Health Insurance Governance; Aanbevelingen voor 

goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording door zorgverzekeraars (Zeist, 

mei 2002) 

14. Van der Lans en Zouridis onderscheiden die rollen op vergelijkbare wijze en 

accentueren de rol van de burger: "Die rol moet niet in de eerste plaats ge

definieerd worden in individueel-economische profijttermen, maar in so

ciaal-culturele termen. Het criterium moet niet zijn of de burger zelf vol

doende aan zijn trekken komt, maar of de sector naar het oordeel van de 

burgers in maatschappelijke zin ook bijdraagt aan kwaliteit en rechtvaardig

heid, en of zij op een zorgvuldige en respectvolle wij ze kan omgaan met 

waarden als afhankelijkheid, vertrouwen en kwetsbaarheid." Naar ik aan

neem, mag ik de schaal van de (publieke) sector in dit citaat vervangen door 

het niveau van de maatschappelijke onderneming. 

Jos van der Lans en Stavros Zouridis, 'Eisende consumenten of mondige bur

gers?'. In: SCP, Particulier initiatief en publiek belang; Beschouwingen over de aard 

en toekomst van de Nederlandse non-profit sector (Den Haag, maart 2002) 

15. Daarin gaat Health Insurance Governance verder dan vergelijkbare documenten 

in de zorg. De Commissie Health Care Governance onder leiding van prof. dr. 

P.L. Meurs stelt wel dat de maatschappelijke legitimatie mede tot stand komt 

"door het laten beïnvloeden van beleid door belanghebbenden", maar denkt 

daarbij aan lichte vormen zoals discussiefora en participatie. Commissie 

Health Care Governance, november 1999. Ook het recente Zorghandvest voor zie

kenhuizen laat in het midden hoe ze de op zich waardevolle Code-bepaling 

acht uitwerken, die luidt: "Ziekenhuizen hanteren openbaar gemaakte nor

men voor goed bestuur ( ... ), stellen zich toetsbaar op ten opzichte van hun 

maatschappelijke omgeving. Bij de vaststelling van beleid houdt het zieken

huis, waar dit beleid hen althans rechtstreeks regardeert, rekening met de 

opvattingen van patiënten en andere stakeholders." NVZ vereniging van zieken

huizen, Utrecht, 2002. 

16. Corporaties spiegelen zich bij vraagstukken van governance aan de struc

tuurvennootschappen. Zie Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties (Com

missie Glasz); Aedes vereniging van woningcorporaties, Hilversum, 1998. 

17. Het Financiee!e Dagblad, 9 juli 2002 

18. Commissie Health Insurance Governance; zb; p. 28. 

19. Commissie Corpora te Health Governance; zb; aanbeveling 22. 
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20. Jelle van der Meer en Marcel Ham, De verplaatsing van de democratie, 

hoofdstuk 5 (De Balie, 2001) 

21. Paul Frissen, De lege staat (Amsterdam, 1999) 

22. Wim Reedijk, Imago-onderzoek woningcorporaties NFO-Trendbox: 'Wel de toe

komst maar (nog) niet de jeugd' in: Aedes Magazine, 2001,23, Aedes vereniging 

van woningcorporaties, Hilversum. 

23. Zie Ary Burger; 'Omvang, structuur en financiering van de non-profit sector'. 

In: SCP, Noch markt, noch staat, Hoofdstuk 3 (Den Haag, maart 2001) 10 

24. Tony Blair, Wim Kok, Gerhard Schröder en Goran Persson, 'Mondialisering 

moet iedereen ten goede komen'. In: de Volkskrant, 6 september 2000. 
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