
De samenwerking tussen kleine (< 1.000 vhe) corporaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Over de samenwerking (in oprichting) met grote buurcorporatie Mozaïek Wonen (MW). 

5 jaar geleden werd een fusie met MW door de ALV nog resoluut afgewezen. Diverse 

gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar maakte de situatie nijpend. Op basis van eerder 

onderzoek heeft RvC/bestuur de voorkeur aangegeven aan samenwerking met behoud 

van zelfstandigheid. Atrivé maakte een concreet pva en begeleidde de diverse gesprekken 

met HO en personeel. Er volgde een gedragen eindrapportage. Uit drie mogelijke 

corporaties is gekozen voor MW (ervaring, zelfde gemeente en passende cultuur). 

Gekozen is voor integrale samenwerking waarbij MW de gehele bedrijfsvoering doet en 

het personeel overneemt. De ALV stemde in en gaf mee: “Waak voor behoud eigenheid, 

houd de dienstverlening persoonlijk, denk om de lokale aannemers en zorg goed voor ons 

personeel.” 

Op 19 november 2020 organiseerde de VTW de jaarlijkse bijeenkomst 

voor kleine corporaties met als thema “samenwerking”. Er namen 34 

corporaties deel. Bij veel kleine corporaties leeft namelijk de vraag of 

de organisatie voldoende in staat is om de uitdagingen van deze tijd 

zelf op te kunnen pakken, of dat zij beter kunnen samenwerken, en 

zo ja hoe. 

De bijeenkomst begon met een inleiding van Robert van Bendegem, 
directeur van Atrivé en schrijver van het boek over fusie en 
samenwerking van corporaties. Daarna vertelden een zestal 
toezichthouders van kleine woningcorporaties over hun dilemma’s en 
afwegingen ten aanzien van fusie of samenwerking en hun 
verwachtingen en ervaringen met diverse vormen van samenwerking, 
zowel met andere corporaties als met andersoortige partners. 
Verder bood de bijeenkomst ook gelegenheid om elkaar en de VTW 

te bevragen op actuele onderwerpen. Door de coronacrisis werd deze 

bijeenkomst online gehouden. Hierdoor was er helaas te weinig 

gelegenheid voor interactie en om met elkaar te netwerken. 

  
 
Zaken die bij kleine corporaties een rol spelen in de motivatie om samen te 
werken of te fuseren, hangen vaak samen en raken elkaar. Bijna altijd speelt dat 
men de  ambities  beter  wil  verwezenlijken;  daarbij wordt de  duurzaamheids- 

ambitie steeds belangrijker. Ook het afdekken van kwetsbaarheid speelt vaak mee. En 
natuurlijk spelen financiën een rol: “Hoe zorg je dat bedrijfslasten op een gemiddeld niveau 
blijven/komen?” Issue bij het samenwerken is het delen van de control: “Hoe/door wie wordt 
het beleid vorm gegeven? Hoe blijven we autonoom en lokaal verankerd?” Hoe intensiever de 
samenwerking, hoe minder de autonomie. En als je heel intensief samenwerkt, wat is dan nog 
de meerwaarde ten opzichte van fusie? 
Maar wat zijn (na 15 jaar ervaring met samenwerking en fusie) de lessen: 

• De meest succesvolle samenwerkingen zijn laagdrempelig of rondom een thema 

• Belangrijk is om aan de voorkant goed het doel van de samenwerking vast te leggen 

• Maak, vóór je over gaat tot een integrale samenwerking, een gedegen businesscase 

• De RvC heeft, naast haar statutaire rol, bij samenwerking een belangrijke rol van klankbord, 
toezicht (nabij en niet of afstand) en toetsing op de kern van het proces 

 

 

Over governance, bedrijfsvoering en de grootste uitdagingen. 

SJHT is opgericht door studenten en nog steeds wordt 85% verhuurd aan 

studenten en 15% aan jongeren. Van de 5 commissarissen zijn er 2 student. 

SJHT wil de betrokkenheid van en met haar doelgroep niet verliezen en streeft 

er daarom naar zelfstandig te blijven. Kosten zijn erg belangrijk maar gelukkig 

kan de jonge doelgroep goed met digitale dienstverlening overweg. De 

uitdagingen zijn echter groot. Belangrijk op dit ogenblik zijn: het vinden van een 

nieuwe directeur-bestuurder en een zwaar binnenstedelijk herontwikke-

lingstraject (zwaar qua financiën en benodigde kennis). SJHT werkt op diverse 

wijze met andere partijen samen, zoals bij het maken van prestatieafspraken, 

in het online (woningzoek-)platform “Roomspot”, in de werkgroep adaptief 

programmeren, met Kences (kenniscentrum voor studentenhuisvesting) en 

woON Twente (kennisplatform van 15 Twentse corporaties). 

Robert van Bendegem (directeur van Atrivé en auteur van diverse 

boeken over fusie en samenwerking van woningcorporaties) 

Teo van Craaikamp (voorzitter RvC woningbouwvereniging Reeuwijk) en 

Vincent van Luit (bestuurder woningbouwvereniging Reeuwijk; 1100 vhe) 

Anne Offereins (voorzitter RvC SJHT; 1000 wooneenheden) 

https://www.vtw-publicaties.nl/de-route-naar-samenwerking-of-fusie-hoe-organiseer-je-dat/
https://www.vtw-publicaties.nl/de-route-naar-samenwerking-of-fusie-hoe-organiseer-je-dat/
https://www.vtw.nl/
https://www.atrive.nl/


 

 

 

 
 
Presentatie van een nieuwbouwproject 
Oude woningen in het bezit van WstLvA kunnen niet voldoende worden 

verduurzaamd; bovendien zou het teveel kosten om ze naar een acceptabel niveau te 

brengen. Nieuwbouw was dus nodig om het bezit op peil te houden. Nieuwbouw is 

voor kleine corporaties een grote uitdaging. Toch is het WstLvA gelukt om, met de 

juiste mensen aan boord en weliswaar met externe partijen, dit toch zelfstandig te 

volbrengen. Jan Bel: “Nu bouwen in de huidige tijd geeft hoge bouwkosten. Dit leidt 

tot een onrendabele situatie dus dit kan alleen als een corporatie voldoende liquide 

is en voldoende daadkracht heeft. Bij een maatschappelijke opdracht moet je er 

maximaal voor gaan. Je moet zorgen dat je portefeuille op orde blijft of groeit.” 

Samenwerking staat bij WstLvA wel jaarlijks op de agenda. Reden dat ze niet zijn 

gefuseerd is dat de voordelen daarvan voor de huurders niet zichtbaar zijn. Ook blijken 

de kosten per vhe niet hoger maar juist lager te zijn dan bij collega’s. 

 
 
Over de arbeidsrelatie RvC – bestuurder en de accountant. 
Aedes heeft onderzoek gedaan naar accountantskosten voor corporaties. De 
kosten waren de afgelopen 6 jaar met ruim 35% gestegen. En kleine corporaties 
betalen per vhe ruim 3,5 keer zoveel als grote corporaties voor de jaarrekening. 
Kleine corporaties (<5000vhe) betalen volgens Aedes €24 per vhe voor de jaar-
rekening. Bij WBV Heerjansdam betaalt men €63. Daarom heeft André Rouwers 
zelf onderzoek gedaan via websitegegevens (jaarrekeningen) van kleine corpo-
raties. Bedragen variëren van €33 tot €147 /vhe.jr. André stelt voor om samen 
met de VTW een onderzoek te starten welke accountantskantoren geschikt zijn 
voor kleine corporaties en wil daar eventueel prijsafspraken mee maken. 
M.b.t. de beheer- danwel arbeidsovereenkomst met de bestuurder vraagt hij 
wie een (voorbeeld-)arbeidsovereenkomst van een bestuurder kan aanleveren 
(met name voor de situatie dat de bestuurder zijn/haar taak in deeltijd verricht).  

 
 
Over de bewuste keuze voor zelfstandigheid in de vorm van een regiecorporatie. 
D.m.v. een maatschappelijke toets bij huurders, gemeente en overige stakeholders 
was de conclusie: “HW moet zelfstandig blijven”. De huurders (mensen met 
eenzelfde levensinstelling) wilden in hun buurt oud kunnen worden. HW gaat nu 
dus het Sidhadorp (niet de woningen maar de buurt) levensloopbestendig maken. 
Er is gekozen voor de constructie van een regiecorporatie. Er is naar diverse 
partijen gekeken voor het onderbrengen van de diverse taken (zowel corporaties 
als commerciële partijen). Samenwerking met corporaties voldeed niet aan de 
doelstelling; uiteindelijk vroegen ze om overdracht van sleutels en juist dat wil HW 
niet. Daarom gaat nu samengewerkt worden met een administratiekantoor en een 
aannemersbedrijf, voor mutatie, dagelijks onderhoud en op termijn planmatig 
onderhoud. 
Kost veel energie maar we maken het verschil en dat wordt breed gezien. 

 
 
Over intensivering van de samenwerking met woningvereniging Nederweert. 
Na afweging van alle voor- en nadelen, bleken voor Wst. Joseph Stamproy een 
hoop punten beter uit te komen als ze samen verder zouden gaan met 
woningvereniging Nederweert (wvN). Ze hebben hiervoor een 
intentieovereenkomst tot fusie getekend. Probleem is nog wel dat wvN niet 
alleen huurders maar ook niet-huurders bedient, terwijl WstJS hier op tegen is. Er 
is toch vertrouwen omdat alle partijen er op vooruit zullen gaan. Wel wil men een 
stuk eigen identiteit behouden. De RvC wordt in dit traject bijgestaan door Atrivé 
die ook het nodige kritische vermogen levert. Voor commissarissen is het 
belangrijk om open te staan voor innovatie en verbinding te hebben met de 
huurders (kunnen bouwen aan vertrouwen). 

Guido van Woerkom, voorzitter VTW: “Kleine corporaties staan voor andere typen uitdagingen dan grotere corporaties. Hoe kom je bijvoorbeeld aan een 
goede bezetting? Hoe ga je om met beloning van de bestuurder? Welke vormen van samenwerking zijn mogelijk en geschikt? Hoe zorg je voor de juiste 
verslaglegging en hoe is je relatie met de Aw? Deze bijeenkomst voor kleine corporaties is daarvoor een mooi contactmoment. We hopen dat door deze 
bijeenkomsten ook onderlinge contacten ontstaan die gedurende het jaar aangehaald kunnen worden en nuttig blijken te zijn in ieders werk.  
Vrijwel alle sprekers op deze bijeenkomst spraken recht uit de praktijk, deelden hun problemen maar ook hun oplossingen. Dat maakt een dergelijke 
bijeenkomst waardevol. De VTW wil dit graag faciliteren en mede hierdoor haar dienstverlening hoog houden. De VTW is er immers met, voor en door de 
leden van de vereniging.” 
Uitnodiging om via de chat ook vragen te stellen. 

Jan Bel (RvC Woningstichting Land van Altena - WstLvA; ca 950 vhe) 

 

Andre Rouwers (voorzitter RvC WBV Heerjansdam; 544 vhe) 

Arnoud Vlak (voorzitter RvC Harmonisch Wonen - HW, 221 vhe) 
Richard Hijlkema (woningstichting Joseph Stamproy - WstJS; 570 vhe) 


