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BESCHOUWING 

V erzelfstandiging~ decentralisatie 
en medezeggenschap 

Over democratisering en verzakelijlring 
in de sociale voll~shuisvesting 

Door Carel Tielenburg 

Doelgericht besturen betreft in In een vorig artikel in Idee In de volgende paragraaf wordt het be-
wezen de afstemming tussen de grip 'duale structuur' uitgewerkt als de 
maatstaven van doelmatigheid over openbaar bestuur en ideaaltypische wijze waarop democratise-

en legitimiteit. De gelijkwaardigheid van derrwcratische legitimiteit maak- ring van bedrijven en instellingen vorm 
beide moet in de organisatie- en besluit- 1;. I b d h id _ zou kunnen krijgen. De overige paragra
vormingsstructuur van elk bedrijf of in- te Je en urg on ersc e tus fen zijn gewijd aan de gevalsstudie van 

stelling kunnen worden gewaarborgd. Als sen een budget- versus een doel- het democratiseringsbeleid in het woning

dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat georiënteerde wijze van bestu- corporatiebestel. In de slotparagraaf zal 
het ene criterium ondergeschikt wordt ge- ik proberen de betekenis van het demo
maakt aan het andere, neemt de kans op ren. Dit onderscheid zal hieron- cratiseringsbeleid in een breder verband 

uitsluiting van bepaalde groepen van de der verder worden te plaatsen. 
besluitvorming toe. Zo zal in een organi-
satie waarin aanvaardbaarheid dè maat- uitgewerkt aan de hand Duale structuur 
staf vormt, naar alle waarschijnlijkheid 
weinig aandacht zijn voor de belangen 
van de kapitaalverschaffers. In een der
gelijk geval is er sprake van een te sterke 
politisering. In een te sterk gepolitiseerde 
structuur is echter een doelmatige uitvoe
ring van beleid niet gewaarborgd. In het 
tegenovergestelde geval, namelijk een or-

van een casus, te weten de 
veranderingen in het 

woningcorporatie bestel 
in Nederland. 

Onder duale structuur (dubbele struc
tuur) versta ik, in navolging van Van 
Zuthem, het gegeven dat elke organisatie 
te maken heeft met organisatie-structure
le problemen rondom beleidsvaststelling 
en beleidsuitvoering. Deze hebben elk een • 

ganisatie waarin men uitsluitend oog heeft voor doelmatigheid, 
lopen de belangen van de direct betrokkenen afgezien van de fi
nanciers - dus werknemers, bewoners, studenten, patiënten of 
anderen -, voortdurend het gevaar verwaarloosd of ontkend te 
worden. Uit de onderstaande casus blijkt dat in het woningcorpo
ratiebestel de legitimiteit het heeft moeten afleggen tegen de 
doelmatigheid. Als kosten-baten afwegingen de beleidsvorming 
beheersen, is het nemen van legitieme en rechtvaardige besluiten 
geen vanzelfsprekende zaak. In feite is er dan sprake van depoli
tisering, in de zin van machtsuitoefening ten koste van 
argUmentatie en reflectie (1). Een voor elk niveau aanvaardbare 
koers varen is in een te sterk gepolitiseerde, danwel een gedepoli
tiseerde organisatie- en besluitvormingsstructuur een onmogelij
keopgave. 

Carel Twlenburg is wetenschappelijk medewerker van het wetenschappelijk 
bureau van D66 en docent bestuurskunde aan de Hoge School van 
Den Haag. 
(1) Zie ook: 'Reinventiag Democracy', Carel Tielenburg, Idee 1, SWB Den 
Haag maarl1996. In dit artikel heb ik politwk omschreven als een zaak 
van machtsuitoefeniag enerzijds en argumentatie en reflectie anderzijds. 

• 
eigen cultuur (zie schema 1). De dualiteit 

wordt in de werkelijkheid vaak niet onderkend, waardoor het be
leidsproces vaak stroef verloopt. 

normen bij 
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doelmatigheid 

dubbele cultuur bij 
machtsverdeling 

normen bij 

overtuiging -:-________________ ~_ 

deskundigheid 
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verkiezingen __________________ _ 
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beleidsoverleg _________________ _ 

werkoverleg 
medebeslissing _________________ _ 

delegatie 

Schemo 1 
Bron: V'ln Zuthern, 1986: 80 

De voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid verlopen 
langs min of meer hiërarchische lijnen. Met name voor de beleids
vaststelling kan deze werkwijze echter funeste gevolgen hebben. 
De top van een organisatie neemt weliswaar besluiten op grond 
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van informatie die door de lagere niveaus wordt aangedragen, 
maar de laatsten kunnen op de beslissing zelf geen (directe) in

vloed uitoefenen. De legitimiteit van de besluiten kan hierdoor 
onder druk komen te staan. Bovendien is informatie over de uit
voering (en de effecten) van een bepaald beleid vaak onvolledig of 
ontbreekt geheel op het moment dat hierover een nieuw besluit 

moet worden genomen. Metingen vinden niet, niet nauwkeurig 
genoeg of te laat plaats. Dit vormt een kernprobleem dat mijns 
inziens de diepere oorzaak is van het optreden van allerlei be

langenconflicten, die verlammend werken op het functioneren 
van een organisatie en haar leden. 
Het streven van ieder bestuur zou erop gericht moeten zijn te 

komen tot een heldere structuur voor de organisaties in de pu
blieke en de private sector. Dit is alleen mogelijk als er, naar het 
voorbeeld van de Trias Politica, een duidelijk onderscheid wordt 
gemaakt tussen beleidsvaststelling en beleidsuitvoering. 
De hoofdlijnen van beleid kunnen alleen worden vastgesteld als 
een deskundige voorbereiding heeft plaatsgevonden én als alle or
ganisatiegenoten en andere betrokkenen in de gelegenheid zijn 
geweest hun mening kenbaar te maken. Alle direct betrokkenen 
moeten invloed kunnen uitoefenen op een besluit (hetzij direct, 
hetzij via een vertegenwoordiger). Bij de beleidsvaststelling geldt 
derhalve als maatstaf een zo groot-Inogelijke spreiding van macht 
(democratische legitimiteit). De uiterste consequentie van deze 
opvatting is zelfbestuur door werknemers in goederen en diens
ten producerende organisaties. 
De uitvoering van beleid stelt elke organisatie voor de opgave de 
norm van doelmatigheid strikt te handhaven. Onder doelmatig
heid verstaan we het bereiken van vastgestelde doelen tegen zo 
laag mogelijke kosten. Voor de uitvoering van beleid geldt dat er 
voor de uitvoerders een duidelijke samenhang moet zijn tussen 
de dagelijkse werkzaamheden en de organisatiedoelen. De kans 
hierop wordt groter naarmate de invloed op de beleidsvaststelling 
groter is. Onder de conditie van die 'zichtbare' samenhang is het 
mogelijk de uitvoering anders te organiseren dan de vaststelling 
van beleid. Dit hoeft niet per definitie strikt hiërarchisch te ge
beuren. Recent onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat dit soms he
lemaal niet effectief is. Samenwerking in een project- of imple
mentatiestructuur, bijvoorbeeld; leidt in bepaalde gevallen tot be
tere resultaten. Niettemin blijft de doelmatigheid altijd voorop 
staan en dit vereist zowel (een zekere mate van) arbeidsdeling als 
leiding en coördinatie, dus een zekere mate van ongelijkheid. 
In onderstaand schema is de duale structuur in beeld gebracht. 

, , beleids- _ 

" ... vorming 
... 
"", 

" --
beslissing 

------- advies 

toporgaan 
beleidsvaststelling) 

werknemers 

Schema 2 De duale structuur 

Brolt: Valt Zu,.ltem, 1986: 81 

De linkerhelft van dit schema heeft betrekking op de beleidsvor
ming. Het motief voor de machtsverdeling in deze fase van het 

beleidsproces is het verkrijgen van democratische legitimiteit. 
Hierbij dienen directie en staf een belangrijke adviserende rol te 
spelen, maar geen beslissende. Dit laatste is voorbehouden aan 
het toporgaan. De samenstelling ervan dient een afspiegeling te 
zijn van de belangen die met het functioneren van de organisatie 
zijn verbonden. Naast werknemers kunnen dus ook andere be
langhebbenden (aandeelhouders, clinten, bewoners, etc.) verte
genwoordigd zijn. 
Het toporgaan stelt de hoofdlijnen van beleid vast, inclusief de 
hoofdzaken m.b.t. de middelen. De overige middelen komen, uit 
oogpunt van doelmatigheid, in het verantwoordelijkheidspakket 
van de directie. De beleidsuitvoering, de rechterhelft van het 
schema, wordt op deze wijze ontlast van, in wezen onterechte, 
aanspraken op medezeggenschap. De vraag naar de verdeling 
van de middelen tussen de top en de dlrectie, is een zaak van be
leid en behoort dus tot de competentie van het toporgaan. 

Sociale volkhuisvesti1lg 

Het vraagstuk van de sociale volkshuisvesting staat sinds het 
midden van de jaren tachtig in het teken van een omvangrijke 
decentralisatie- en verzelfstandigingsoperatie. Het is de bedoe
ling de marktwerking in deze sector te versterken. Met het invoe
ren van de Bruteringswet vorig jaar werd de laatste stap in het 
traject gezet. Sindsdien is er geen directe band meer tussen de 
overheid en de sociale volkshuisvesting. 
Het debat over de ontwikkelingen in deze sector is vanaf het 
begin in betrekkelijke rust en consensus gevoerd. Maar sinds een 
aantal maanden woedt er een heftige discussie over de gevolgen 
van de hele operatie. Twee onderwerpen keren steeds weer terug 
op de politieke agenda. Dat is in de eerste plaats de dreiging van 
het ontstaan van zogenaamde 'inkomenswijken', ook wel aange
duid als ruimtelijke segregatie. De woningcorporaties moeten .te
genwoordig hun beleid afstemmen op de marktpositie van hun 
woningbezit en daarom mogen zij zelf hun huren vaststellen. Het 
Sociaal Cultureel Planbureau met name heeft de vrees uitgespro
ken dat het nieuwe beleid van de woningcorporaties tot het ont
staan van 'inkomenswijken' zal leiden. Dit betekent dat de con
centratie van mensen met een laag inkomen woningen in wijken 
met woningen van een lage kwaliteit zal toenemen. 
Het tweede onderwerp hangt hier nauw mee samen. Het betreft 
de bescherming van de lagere inkomensgroepen tegen de stijging 
van de woonlasten. In het algemeen ziet men in het verstrekken 
van individuele huursubsidie een kerntaak van de overheid op 
het terrein van de volkshuisvesting. Maar over de huidige plan
nen van het kabinet voor dit instrument lopen de meningen sterk 

uiteen. 
Zonder de ernst van de genoemde problemen te willen bagatelli
seren, meen ik toch dat het debat hierover niet los kan worden 
gezien van een ander vraagstuk, namelijk dat van het democra
tisch gehalte van de nieuwe verhoudingen in het woningcorpora
tiebestel. Het is mij opgevallen dat deze kwestie nauwelijks enige 
aandacht krijgt, terwijl de maatschappelijke gevolgen van de ver

zelfstandiging intensief worden bediscussieerd. Dat valt op z'n 
minst merkwaardig te noemen. Het democratievraagstuk vormt 
naar mijn mening zelfs de oorsprong van de problemen in de so
ciale volkshuisvesting. 

~~~~~--~~~-------------------- 22 --------------------------------------

IDEE - MEI ' 96 

Ver 
in/; 

De ' 
hun 
bijv, 

ren. 
ver~ 

De ' 
vele 
kra, 

heb 
zelf: 
hee: 
inVl 

ode 
doo: 
rijk 

dur 
wa~ 

het 
196 
hee 
het 
besi 

aan 
ziet 
digi 
Tw, 
van 
van 
neg 
cial 

tal 
ma 
een 
per 
nell 
WOl 

WOl 

een 
geIl 
De 
ne 
geb 

De 
is ( 

leic 
tee 
teg 
cra 
org 

sat 
VOl 

wel 
hal 
gel 
pro 



Verzelfstandiging en democratisering 
in het woningcorporatiebestel 

De woningcorporaties in Nederland hebben 
hun verzelfstandiging niet aangegrepen om 
bijvoorbeeld een duale structuur in te voe
ren. Dit betekent een gemiste kans voor een 
versterking van de positie van de huurders. 
De verzelfstandiging is een beleidslijn die al 
vele jaren geleden is ingezet. Met het van 
kracht worden van de Woningwet in 1901 
hebben de corporaties, op papier, reeds een 
zelfstandige positie verkregen. Maar het 
heeft lang geduurd voor hier daadwerkelijk 
invulling aan werd gegeven. Vooral de peri
ode van de wederopbouw wordt gekenmerkt 
door een sterke centrale sturing van de 
rijksoverheid. Hierin komt eigenlijk pas ge
durende de jaren '80 verandering. Welis-
waar verkrijgen de corporaties, op basis van 
het advies van de commissie-De Roos, in 
1964 het 'primaat' over de bouwen het be
heer van de sociale huur-woningen, maar 
het duurt nog tot 1983 voor de financiële en 
bestuurlijke verzelfstandiging werkelijk een 
aanvang neemt. De tabel geeft een over-
zicht van de chronologie van de verzelfstan
digingsoperatie. 

Jaar Ontwikkeling 

1983 oprichting WSW 

~anaf 
1985 vervroegde aflossingen VlD rijksleningen 
1988 oprichting CFV . 

1988 SEV -experiment theoretische huurbeleids
plannen 

1989 uitbreiding WSW 

Toelichting 

praDtie voor leningen teil behoeve VlD woningver 
betering op de bpitaaimarla 

forse toevoegingen lID de ABR 
foods om DOOd1ijdende corporaties bij te ltUn 

m.b.v. gelden ventrela door alle corporaties 
verkenning VlD de mogelijkheden om tot een 
marktgericht huurbeleid te komen 
garantie voor nieuwbouwleningen op de bpitaal
markt 

1989 Nota Volkshuisvesting in de juen uegentig Heerma geeft aan dat de huisvesting in eerste 
instantie een zaak is voor de maatschappelijke 
groeperingen. Corporaties dienen in dat kader te 
venelfstaDdigen. 

1991/ SEV-proefproject VenelfstaDdiging Wo- op basis VlD SEV-advies over de huurbeleidspllD-
1993 ningcorporaties oen formuleren SEV en DGVH een experiment 

1991 Tussenbalans 

1992 introductie BWS 

1993 introductie BBSH 

1993 introductie huunombenadering 

1993 UDplSSing BWS 

om corporaties met de ven.elfstaDdiging te laten 
proefdraaien 
IUbsidie-afbraakpertentage VlD 5,5'Ai en afschaffen 
VlD lUbsidies voor niet-ingrijpende woningverbete
ring 
op lokul niveau worden IUbsidies over woning
lectoren verdeeld, emaocipatie corporaties als 
opdrachtgever door risico-afweging 
regelgeving waarin bestuurlijke ven.elfllaDdiging 
woningcorporaties vorm gegeven wordt 
differentiatie in huurverhogingen opdat prijs-kwali
teitsverhouding evenwichtiger wordt en corporaties 
een meer marktgericht huurbeleid kwmen voeren 
regionaal budgetboudenchap, belIDg regio Deeml 

toe 

Twee belangrijke momenten in het proces 
van verzelfstandiging zijn het verschijnen 
van de Nota 'Volkshuisvesting in de jaren 
negentig' in 1989, en het 'Besluit Beheer So-

1993 introductie Huisvestingswet uitvoerende taken WOOIIJ"Ilimleveling kwmen bij 
corporatie gelegd worden, belang regio ueetII1 toe 

1995 afschaffing generieke exploitatiesubsidies corporaties worden geacht op eigen risico en 
milder IUbsidie woningen te bouwen, uitzoDderin& 

ciale Huursector' (BBSH) in 1993. In de No
ta gaf de toenmalige staatsecretaris Heer
ma aan dat huisvesting in eerste instantie 

1995 introductie Bruteringswet 
voor specifieke locaties en doelgroepen 
wegstrepen rijksleDingen en IUbsidies, afroodiD& 
finlllci!le ven.elfstaDdiging 

een zaak is van de maatschappelijke groe-
peringen en dat de corporaties daarom die-
nen te verzelfstandigen. In het BBSH 
wordt, vier jaar later, de bestuurlijke verzelfstandiging van de 
woningcorporaties geregeld. In de tussenliggende periode is er 
een proefproject uitgevoerd om belangstellende corporaties in de 
gelegenheid te stellen met de verzelfstandiging proef te draaien. 
De gegevens over de invloed van de verzelfstandiging op de inter
ne verhoudingen zijn vooral op de resultaten van dit proefproject 
gebaseerd. 

De rode draad die door het gehele verzelfstandigingsproces loopt, 
is dat de corporaties marktgericht moeten gaan werken. Elk be
leidsterrein dient vanuit deze optiek vorm te krijgen. Men han
teert hierbij een indeling op drie beleidsniveaus, te weten: a) stra
tegisch; b) operationeel (huur-, investerings-, toewijzings-, demo
craterings- en financieel beleid, alsmede produktinnovatie); en c) 
organisatorisch (informatiebeleid, bestuurlijke structuur, organi
satie en kwaliteitszorg werkprocessen). 
Voor de corporaties betekent dit dus een omslag in de manier van 
werken en de wijze van besturen. Ook voor het democratische ge
halte van de interne verhoudingen heeft dit ingrijpende gevolgen 
gehad. Opvallend is dat de meeste corporaties die aan het proef
project deelnamen, hun strategisch beleid 'gaande de proefperio-

Tabel: Chronologie van de verzelfstandigillg van woningcorporaties 

Bro1l : Vall der ZOIl, 1994: 148 

de' hebben vormgegeven. Dat wil zeggen zonder voorafgaand een 
strategisch plan te hebben opgesteld. Mede hierom is het nog niet 
mogelijk tot een sluitende beschrijving van de gehanteerde stra
tegieën te komen. In het evaluatieonderzoek komt men derhalve 
niet verder dan een globale typologie. Verder valt op dat het de
mocratiseringsbeleid wordt gezien als een operationele aangele
genheid. Dit op zichzelf staat al op gespannen voet met de duale 
structuur zoals deze in de vorige paragraaf werd geschetst. Vol
gens dit model is democratisering immers ook aan de orde op het 
strategische en het operationele niveau. 

Onder democratiseringsbeleid wordt door de corporaties ver
staan: het betrekken van de huurders bij beleid en beheer. Dit is 
één van de verantwoordingsvelden die in het BBSH zijn omschre
ven. Het betekent dat de huurders zich tijdig moeten kunnen uit
spreken over onderwerpen die voor hen van wezenlijk belang zijn. 
Dan gaat het vooral om zaken die de woning zelf, de directe 
woonomgeving en het huurbeleid betreffen. Met het functioneren 
van deze vorm van democratisering is in het proefproject geen er
varing opgedaan. De werking van deze vereiste uit het BBSH is 
tot op heden niet systematisch onderzocht. Kennelijk om dit 
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.gemis te compenseren heeft de Stuurgroep Experimenten Volks
huisvestingsbeleid destijds samen met de Woonbond een experi
ment 'Huurders betrekken bij huurbeleid' opgezet. Maar tot aan
bevelingen heeft dit experiment, dat overigens met wisselend suc
ces heeft gedraaid, niet geleid. Het algemene beeld van het demo
cratiseringsbeleid is dus niet rechtstreeks gebaseerd op de bevin
dingen van het proefproject. 

Interne en externe denwcratisering 

De democratisering van het corporatiebestel heeft uiteraard een 
geschiedenis, waaraan hier verder niet afzonderlijk aandacht zal 
worden besteed. Uit onderstaande typologie, ontleend aan Ger
richhauzen, blijkt in ieder geval welke vormen van controle er be
staan op een afzonderlijke woningcorporatie. 

Extern 

Intern 

Formeel 

- Rijksinspectie 
- Huurcommissie 
- Rechterlijke macht 
- Gemeentelijke inspectie 
- Accountancy 
- Politiek toezicht 
- Informatieplicht naar huurders 

- Afhankelijk van statuten 
Voorbeeld: ledenraad 

- Afhankelijk van grootte: 
ondernemingsraad 

- Afhankelijk van rechtsvorm: 
Raad van Commissarissen! 
kascommissie 

Informeel 

- Publieke opinie 
- Actiegroepen 
- Politieke partijen 
- Pers 

- Concurrentie 

- Professionele normen 
- Socialisatie 

Typologie van controi1! op woningcorporaties 

Uit diroverzit;,h.t blijkt dat er tenminst(\ twee formele controle
mogelijkh.~den zijn vóor de ~,ng-der, te weten: de informatieplicht 
van de corporatie naar de huurders (extern) en de mogelijkheid 
om de inbreng van de huurders statutair te waarborgen (intern). 
Van der Schaar geeft het verschil als volgt weer: 

''Van interne democratisering is sprake, als bewoners (-vertegen
woordigers) deel uitmaken van dEil organen van de instelling: het 
bestuur, de ledenvergadering of ledenraad. Bij externe democrati
sering zijn er afzonderlijke bewonersorganisaties buiten de be
stu!ll'sorganen, die volgens bepaalde afspr:ak~n invloed kunnen 
uitoefenen op het beleid en de uitvoering daarvan van de instel
ling. Dit kunnen zelfstandige bewonersverenigingen zijn, bewo-, 
nerscom~13sies per woningcomplex of voor het gehele bezit, inci
dentele overlegorganen, en dergelijke. Vaak wordt dan in de re
glementen van de corporatie vastgelegd hoe het overleg plaats
vindt". 

Uit de evaluatie van h!lt proefprpject blijkt nu dat de corporaties 
de n.adruk leggen op het versterken van de externe democratise
rÏ!lg. Volgens het evaluatierapport 'beschikken de huurdersorga
nisaties echter niet over voldoe.nde kennis van zaken om het over
leg. met de corporatie tot een succes te mak~n. (De e}J,ig~ uitzonde
I'Î1fg~ N~rop, vormde de huurdersorganisatie in Amersfoort). Aan
vulle~e mog~1ijkheden tot benvloeding 2jijn cQntrolEl. via het in
tern · toezichtholldEjnde orgaan (zie hieronder) en hllt omzetten 
VaIlj .del!edenraad in een Raad van AdviE)~, die , de directie ge
vr.aagd~ en, Longevraagd advies kap. geven. Maar het is dui~elijk 
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Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f19,50 

• Cahiers 
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• Speciale uitgaven 
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dat externe democratisering de belangrijkste wijze van beïnvloe
ding is. Deze lijn loopt parallel met ontwikkelingen op het gebied 
van de rechtsvorm, het bestuur, de organisatie (het 'werkappa
raat'), de informatievoorziening en de kwaliteitszorg. Voor deze 
casus :ûjp met name de ontwikkelingen op het gebied van de 
rechtsvorm en het bestuur van belang. Het evaluatierapport 
meldt dat de meeste corporaties een uitgesproken voorkeur heb-
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ben voor de stichtingsvorm. Deze zou het beste passen bij een 
marktgerichte organisatie. De vereniging, met als hoogste orgaan 
de ledenvergadering, past, volgens dezelfde redenering niet bij de 
nieuwe koers, omdat het accent ligt op interne democratisering. 
En dit wordt beschouwd als een belemmering bij de vormgeving 
van een marktgericht beleid. Volgens de corporaties leidt de be
trokkenheid van huurders bij beleid en beheer via een intern or
gaan namelijk tot een belangenconflict: 

'Het beoordelen van het marktgerichte beleid kan voor huurders lastig zijn omdat 

zij het bedrijfsbelang moeten laten prevaleren boven het consumentenbelang. Vooral 

bij het huurbeleid blijkt een goede afweging door huurders niet goed mogelijk te zijn: 

een huurbevriezing of kwaliteitsinvestering zonder huurverhoging moet gecompen

seerd worden door hogere huurv;-rhogingen elders in het bezit en bij die keuze zijn 

huurders geneigd hun eigen belang voorop te stellen". 

Het is niet erg geloofwaardig dat alleen de positie van de huur
ders bij een belangenconflict in het geding zou zijn. En het is nog 
minder waarschijnlijk dat die conflicten zich alleen bij huurkwes
ties zouden manifesteren. Organiseren is immers het scheppen 
van doel betrokken relaties tussen mensen, middelen en omge
ving. Een organisatie is een geheel van die betrekkingen en in al
le organisaties doen zich belangenconflicten voor bij het instand 
houden of het veranderen van die verhoudingen. De vraag is dus 
hoe dergelijke conflicten kunnen worden opgelost zonder ener
zijds ondoelmatige werkverhoudingen te creëren en anderzijds af
breuk te doen aan het criterium van legitimiteit bij het nemen 

van beslissingen. Het laatste is het geval als de inbreng van som
mige personen of groepen aan banden wordt gelegd leggen of als 
zij geheel van · deelname worden uitgesloten. Zoals in de inleiding 
reeds werd opgemerkt heeft de legitimiteit het bij de woningcor
poraties moeten afleggen tegen de doelmatigheid. Gegeven de uit
eenzetting hierboven over de duale structuur was dat niet nodig 
geweest. Als het onderscheid tussen de verschillende culturen 
van beleidsvaststelling en -uitvoering tot uitgangspunt wordt ge
nomen, is het mogelijk te organiseren en te beslissen op basis van 
zowellegitimiteits- als doelmatigheidsoverwegingen. 

Toezicht m.et distantie 

Een nadere beschouwing van de bestuurstructuur van de woning
corporaties kan het voorafgaande nog wat meer reliëf geven. Om 
marktgericht te kunnen werken streven de corporaties, volgens 
het evaluatierapport, naar een bestuurs- en organisatiestructuur 
waarin de besluiten kunnen worden genomen door professionals, 
gepaard aan een hoge doelmatigheid van het werkapparaat. Voor 
de uitvoering van het beleid is dit een goed streven. Maar het 
heeft ook consequenties voor het bestuur van een corporatie, en 
die zijn minder gunstig. Het bestuur raakt namelijk veel van zijn 
bevoegdheden kwijt en de beleidsvaststelling wordt een zaak van 
de directie. 
De rechtvaardiging voor deze gang van zaken is een waargeno
men verschil tussen de formele en de feitelijke machtspositie van 
het bestuur. In de praktijk oefent de directie, volgens de onder-
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zoeker A. Berg, zo'n groot gedeelte van de verantwoordelijkheden 
van het bestuur uit, dat de invloed van dit hoogste bestuurs
orgaan in het gunstigste geval slechts het karakter heeft van een 
marginale toets. Dit gegeven zou, naar zijn mening, moeten lei
den tot een aanpassing van de bestuursstructuur. Deze proble
matiek speelt in de besturen van de woningcorporaties ook een 
rol. Het BBSH verplicht een corporatie namelijk om, ongeacht de 
rechtsvorm, een intern toezichthoudend orgaan in te stellen. De 
bedoeling hiervan is te komen tot een versterking van het interne 
toezicht op het bestuur, zodat het overheidstoezicht minder be
langrijk wordt en vooral achteraf kan plaatsvinden, in de vorm 
van een toetsing van prestaties. 
Gedurende het proefproject in de sociale volkshuisvesting werd 
ook geëxperimenteerd met een nieuwe bestuursstructuur. Deze 
kreeg vorm in het zogenaamde Raad van Toezicht-model. De be
stuurlijke bevoegdheden worden in dit model volledig overgedra
gen aan de directie. En de directie vormt dan het bestuur in de 
zin van de wet. De beleidsvorming en de beleidsuitvoering wor
den hiermee dus volledig in handen gelegd van professionals. De 
rol van de Raad van Toezicht als 'toporgaan'. Maar aan voort
gaande professionalisering zijn ook gevaren verbonden. Elke pro
fessional of specialist loopt het risico zijn ontvankelijkheid voor 
signalen uit de 'lekenwereld' te verliezen. Sterker nog, het valt te 
betwijfelen of een specialist beroepshalve zich de eigenschap van 
responsiviteit zal kunnen en willen eigen maken. De communica
tie van een geprofessionaliseerde instelling met de omgeving kan 
door vervreemding en isolement geblokkeerd raken. Berg ziet in 
een Raad van Toezicht hèt orgaan om deze risico's te beperken en 
het communicatieproces tussen specialisten en leken te bevorde
ren. Zo'n raad wordt geacht, met andere woorden, het maats
chappelijke verantwoordingsproces te stimuleren. 
De vraag is echter of en zo ja hoe, de uitkomst van een verant
woordingsproces zal worden vertaald in een besluit. Om dit te 
waarborgen is in een duale structuur de beleidsvaststelling juist 
in handen gelegd van het toporgaan en niet in die van de directie. 
De stelling dat het huurbeleid van de corporaties ruimtelijke se
gregatie tussen bevolkingsgroepen in de hand werkt, zal moeten 
leiden tot een deb~t tussen die corporaties en alle andere betrok
kenen. Maar het is zeer de vraag of de uitkomst van dit debat 
door-een" directie kan worden vertaald in een besluit. Juist een di-

rectie wordt immers geacht de doelmatigheid centraal te stellen 
en niet de legitimiteit. Met andere woorden, de afweging tussen 
legitimiteit en doelmatigheid zal in het gedrang komen met alle 
gevolgen vandien voor het democratisch gehalte van de besluit
vorming. 

Slotbeschouwing 

Wat valt er uit deze casus te leren over het democratische gehalte 
van de verhoudingen in het woningcorporatiebestel? De volgende 
cçmclusies dienen zich naar mijn mening aan. 
Om te beginnen is het met de democratisering van de corporaties 
slecht gesteld. Een duale structuur heeft meer te maken met in
terne dan met externe democratisering. Het argument tegen be
wonersparticipatie, de vermeende belangenverstrengeling, snijdt 
in het licht van de uiteenzetting over een duale structuur geen 
hout. De bewoners worden dus ten onrechte uitgesloten van deel
name aan de beleidsvaststelling. Voorts heeft de verzelfstandi
ging van de woningcorporaties in Nederland geleid tot een toena
me van de professionalisering en specialisering van het manage
ment en de werkorganisatie van deze instellingen. Dit alles uit 
het oogpunt van doelmatigheid. De discussie over de aanvaard
baarheid van de beslissingen wordt gelegd in handen van een or
gaan, de Raad van Toezicht, dat niet voldoende is toegerust om 
de uitkomst ervan te vertalen in beleid. Het valt te vrezen dat het 
maatschappelijke verantwoordingsproces van de woningcorpora
ties daarom nauwelijks effecten teweeg zal brengen, noch in ma
terieel, noch in cultureel opzicht. Het is te hopen dat men in het 
debat over de woningbouwcorporaties ook hier nog eens aan toe 
zal komen, anders vrees ik het ergste voor deze sector .• 
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