
De argumenten waarom corporaties op een eigentijdse wijze 
invulling geven aan het maatschappelijk ondernemerschap  
verschillen. Veel gehoorde argumenten zijn:

Versterken interne bedrijfsvoering
Doordat de corporatie de buitenwereld naar binnen haalt 
ontstaat een interne dynamiek en behoefte tot verdergaande 
professionalisering van de bedrijfsvoering. Klantgerichtheid en 
responsiviteit krijgen een extra dimensie, waardoor medewerkers 
zich verder ontwikkelen.

Effectieve inzet van middelen
Door in een wijk in zowel het vastgoed als in de leefbaarheid te 
investeren, vindt veelal een waardevermeerdering van het vast-
goed plaats waaruit de corporatie weer andere maatschappelijke 
activiteiten kan ondernemen.

Positie verwerven
In een zich sterk ontwikkelend maatschappelijk veld ontwikkelen 
en veranderen de onderlinge relaties en verhoudingen tussen 
partijen als gemeenten, corporaties, partners, belanghouders en 
concurrenten. Corporaties als netwerkorganisatie nemen daarbij 
een unieke positie in door als enige maatschappelijke  
onderneming breed en divers op de vastgoedmarkt actief te zijn.  
 

Legitimeren en verantwoorden
De activiteiten van de corporatie zijn door de belanghouders  
verbonden met de lokale samenleving en daardoor  
gelegitimeerd. Dit versterkt vervolgens én de reputatie én de 
lange termijn verankering van de corporatie als onderneming met 
een maatschappelijke oriëntatie en doelstelling, zowel lokaal 
maar ook in Den Haag en Brussel.

Benutten van ontwikkeling en kansen
Landelijke en Europese wet- en regelgeving zijn in ontwikkeling 
evenals de maatschappelijke verwachtingen richting de  
corporaties. Dit creëert ruimte waarbinnen eigen ambities en 
nieuwe mogelijkheden gestalte kunnen krijgen.

Snel inspelen op lokale ontwikkelingen 
Door het opbouwen van een netwerk van en kennisuitwisseling 
met belanghouders en partners ontstaat kennis over hoe deze 
partijen denken en werken en wat ze kunnen en willen. Binnen 
een dergelijk netwerk kan adequater en sneller worden  
ingespeeld op lokale ontwikkelingen, kansen en vraagstukken.

Stimuleren van maatschappelijke krachten
Activiteiten op het terrein van wijkontwikkeling en leefbaar-
heid gaan in toenemende mate over de wijze waarop bewoners 
in wijken met elkaar wensen samen te leven en zelf activiteiten 

ontplooien. Elementen als ontmoeting, sociale cohesie en  
wederzijdse dienstbaarheid maken daar onderdeel van uit en 
worden gestimuleerd.

Verbreden klantenkring 
Kwaliteit van wonen is voor een groot deel afhankelijk van de 
leefomgeving. Leefbaarheid en aandacht voor de samenleving 
in een stad, wijk of dorp krijgt steeds meer de aandacht van de 
corporaties. Naast (de eigen) huurders betrekt zij ook andere 
doelgroepen zoals eigenaar bewoners, ondernemers maar ook 
bewoners die zorg en of een steuntje in de rug nodig hebben. 

Versterken reputatie
In de landelijke politiek en media loopt het imago van de branche 
zo nu en dan een deuk op. Door structureel de lokale samenleving 
bij strategische beleidsontwikkeling te betrekken, versterkt de 
corporatie het vertrouwen en daarmee haar reputatie als maat-
schappelijk ondernemer. 

Integrale aanpak
Er bestaat een voortdurende stroom van maatschappelijke 
kansen en vraagstukken die niet door ‘de markt’ en niet door ‘de 
overheid’ (kan) worden opgepakt. Maatschappelijke organisaties 
hebben daarentegen wel de natuurlijke uitdaging en  
competenties om complexe maatschappelijke vraagstukken uit 
het ‘tussengebied’ te agenderen en voortvarend gezamenlijk op 
te pakken.

Naast de kenmerkende stappen uit het concept MO zijn een 
aantal eigenschappen te noemen voor corporaties die eigentijds 
invulling geven aan het maatschappelijk ondernemerschap.  
Deze kenmerken zijn soms uniek en onderscheidend en kunnen 
een hulpmiddel zijn om het maatschappelijk ondernemerschap 
tastbaarder te maken. Veel genoemde kenmerken zijn:

Maatschappelijk betrokken
De corporatie heeft oog voor maatschappelijke vraagstukken  
en stelt zich voortdurend de vraag wat zij voor de (lokale) samen-
leving kan betekenen.

Maatschappelijk ingebed en verankerd
De corporatie is in staat een (lokaal) netwerk op te bouwen en 
te onderhouden als basis voor samenwerking met haar klanten, 
belanghouders en (keten)partners.

Complementair
De corporatie hoeft niet alles te willen en te kunnen. Een sterk 
punt van goede ondernemers is namelijk dat zij kunnen focus-
sen. De corporatie maakt als netwerkorganisatie gebruik van 
de sterke punten van commerciële partijen, collega-corporaties 
en andere maatschappelijke organisaties, vult aan en werkt als 
(keten)partner in vitale coalities integraal samen. 

Historisch bewust
De corporaties hebben meer dan honderd jaar ervaring als maat-
schappelijk ondernemer op het gebied van volkshuisvesting, zijn 

Eigentijds maatschappelijk ondernemen 
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trots op hun roots en wat ze hebben bereikt, maar tegelijkertijd 
kritisch op wat ze nog meer en nog beter kunnen en moeten 
doen.

Ondernemend
De corporatie ziet en creëert kansen en weet deze te benutten 
met als doel creatief en innovatief die producten en diensten te 
leveren waar de samenleving om vraagt.

Cultuurdrager
De corporatie staat voor de normen en waarden die passen bij 
en de basis zijn voor het goed vervullen van het maatschappelijk 
ondernemerschap en draagt deze uit.

Belegger van maatschappelijk vermogen
De corporatie is als investeerder in (maatschappelijk) vastgoed 
in staat te beoordelen of het maatschappelijk nut, het financieel 
rendement en de te nemen risico’s in balans zijn.

Responsief
De corporatie luistert naar vragen en verzoeken uit de samen-
leving, heeft oog voor individuele behoeften, en heeft de wil om 
naar vermogen daaraan iets te willen doen.

Transparant
De corporatie is naar de samenleving toe open in haar  
keuzes en wil zich over haar maatschappelijke prestaties  
verantwoorden.

Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen
De ‘agenda’ van het kennisplatform MO wordt bepaald door de bij Aedes aangesloten ondernemingen. Ook belanghouders en kennispartners 
worden nadrukkelijk uitgenodigd hun kennis en ervaring in te brengen.

Het MO-plein als marktplaats
Op www.mo-plein.nl  zijn voor corporaties en hun belangenhouders praktische handreikingen, (verwijzingen naar) instrumenten, praktijkvoorbeelden 
en achtergrondinformatie rondom het thema MO verzameld en beschikbaar.  

MO-ledengroepen
Aedes wil het concept MO verder uitwerken en de kennisuitwisseling binnen de branche stimuleren door de instelling van MO-ledengroepen 
en door samen met leden te participeren in projecten van kennispartners. Wanneer u interesse heeft om over het maatschappelijk ondernemen 
met collega’s en andere professionals van gedachten te wisselen dan nodigen wij u van harte uit aan een ledengroep deel te nemen. Om recht te 
doen aan de verschillende behoeftes zijn de volgende MO-ledengroepen denkbaar:  

• MO-klankbordgroepen: (kennis)projecten met leden opzetten, bespreken en toetsen.
•  MO-expertgroepen: samen met deskundigen van leden en kennispartners kennis en ervaringen uitwisselen, handreikingen en  

instrumenten ontwikkelen, of samen publiceren over nieuwe en innovatieve ontwikkelingen.
•  MO-intervisiegroepen: van en voor de bestuurders en managers, die elkaar willen inspireren en als maatschappelijk ondernemer in een 

vertrouwelijke omgeving kennis en ervaringen willen uitwisselen.

Aanmelden kan via www.mo-plein.nl 
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Kenmerken van een  
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Er wordt de laatste jaren veel gesproken en geschreven over de rol en positie van woningcorporaties 
in de samenleving. Doen zij wel de goede dingen, presteren zij naar vermogen en leveren zij de 
gewenste maatschappelijke prestaties? De verwachtingen van de samenleving, lokale bestuurders en 
politici richting corporaties zijn aan het begin van de 21e eeuw niet alleen veranderd maar ook hoog 
gespannen. Maar wat zijn die verwachtingen? In de kern kom je daar alleen achter door hierover met 
de ‘buitenwereld’ in gesprek te gaan. Het structureel betrekken van lokale belanghouders bij de  
beleidsvorming is misschien wel het meest wezenlijke kenmerk van een maatschappelijke onderneming. 
Een definitie van de corporatie als maatschappelijke onderneming is door de verscheidenheid in 
missie, visie en de lokale context waarin de corporatie werkzaam is, lastig te geven. De volgende 
omschrijving geeft de kern van maatschappelijk ondernemen door corporaties goed weer.

Maatschappelijk ondernemen is het agenderen en helpen oplossen van lokaal maatschappelijke 
(woon)vraagstukken, met als doel dat mensen prettig wonen en leven in dorpen en wijken.  
Vanuit de lokaal maatschappelijke agenda open de dialoog aangaan met je klanten en lokale 
 belanghebbenden. Je klanten en partners kennen, weten hoe ze denken en werken, weten wat 
ze willen en kunnen. Verantwoorden welke beleidskeuzes worden gemaakt en maatschappelijke 
 prestaties zijn geleverd en daardoor het vertrouwen en de reputatie verdienen die is gewenst.  
Als ondernemer het lef hebben om creatief en zelfbewust de ruimte te zoeken en te nemen,  
om effectief die dingen te doen waar de samenleving om vraagt en het meest is gediend. 

Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen
Corporaties vervullen van oudsher een prominente rol bij het 
helpen oplossen van maatschappelijke (woon)vraagstukken.  
Veel corporaties geven aan om explicieter invulling te willen 
geven aan het maatschappelijk ondernemerschap. De vraag is 
hoe wij in een veranderende samenleving het maatschappelijk 
ondernemerschap kunnen versterken en een groter maatschap-
pelijk rendement voor de samenleving kunnen creëren? En wat 
betekent dit voor de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur?  
Vragen waarop Aedes door middel van een kennisplatform  
Maatschappelijk Ondernemen antwoorden wil proberen te 
geven.

Deze brochure is de aftrap om het begrip maatschappelijk 
ondernemen (MO) concreter en tastbaarder te maken en om het 
kennisplatform gezamenlijk met de bij Aedes aangesloten  
ondernemingen, belanghouders en kennispartners verder vorm 
en inhoud te geven. De bouwstenen van het kennisplatform 
bestaan vooralsnog uit:

•   Het concept Maatschappelijk Ondernemen dat dient als 
‘denkraam’ voor het eigentijds vormgeven van het maatschap-
pelijk ondernemerschap en als ‘kapstok’ om met behulp van 
de aangeboden handreikingen concreet aan de slag te gaan. 

•   Een netwerk van MO-ledengroepen en MO-kennispartners, 
die kennis en ervaringen uitwisselen maar ook gezamenlijk 
praktische handreikingen en instrumenten ontwikkelen. 

•   Het virtuele MO-plein als ontmoetingsplek en centraal punt 
waar handreikingen, instrumenten, praktijkvoorbeelden en 
achtergrondinformatie beschikbaar zijn.

Op basis van gesprekken met onder andere corporatiebestuur-
ders is een eigentijds (sturings)concept MO ontwikkeld waarin de 
 kenmerkende processtappen van de corporatie als maatschap-
pelijke onderneming zijn beschreven. Het concept MO geeft het 
diffuse en complexe begrip maatschappelijk ondernemen ‘handen 
en voeten’, en biedt corporaties duidelijke aanknopingspunten 
om het maatschappelijk ondernemen in de dagelijkse praktijk te 
versterken. Ook kan het concept MO een bijdrage leveren aan het 
ontdekken van ‘witte vlekken’ en de verdere uitwerking en  
ontwikkeling van MO voor corporaties. Het concept MO kent: 

•   Een sterke externe oriëntatie van de corporatie op  
‘de buitenwereld’.

•   Een wederzijdse afhankelijkheid tussen corporaties,  
belanghouders en (keten)partners. 

•   Per stap een directe verbinding tussen de activiteiten en  
het resultaat.

•   Per stap een intern (werkorganisatie) en extern  
(belanghouders, media/samenleving) communicatiemoment. 

Maatschappelijk 
           ondernemerschap

Stap 1 
Oriënteren Missie onderneming
Doel van deze stap is een herbezinning op de rol en positie van de corporatie in de lokale 
samenleving. De corporatie oriënteert zich op de vraag hoe zij invulling geeft aan  
maatschappelijk ondernemerschap. Het resultaat is een eigentijdse missie en een lokaal  
georiënteerde focus: wie willen wij zijn en waar willen wij ons de komende jaren op richten? 
Welke kansen ziet en creëert de corporatie en denkt zij te benutten. Kenmerkend in deze stap 
is dat de samenleving actief wordt betrokken bij het actualiseren van de visie op de lokaal 
maatschappelijke ontwikkelingen en (woon)vraagstukken. 

Stap 2 
Dialoog belanghebbenden         Lokaal maatschappelijke agenda 
Doel van de dialoog is om samen met de lokale belanghouders en gemeenten de maatschap-
pelijke vraagstukken in kaart te brengen en te zoeken naar de gemeenschappelijke kansen en 
mogelijkheden om deze op te pakken. Het resultaat is een ‘unieke’ agenda per gemeente, dorp 
of wijk, waarbij voor de afzonderlijke woonvraagstukken de oplossingsrichting, betrokkenheid 
en vereiste inzet van de verschillende partijen is geïnventariseerd. Kenmerkend in deze stap is 
de actieve inbreng van lokale belanghouders uit aanpalende beleidsterreinen. Waarbij de missie 
van de corporatie (uit stap 1) voor een belangrijk deel de breedte van de dialoog bepaalt.
 

Stap 3 
Afwegen         Keuzes investeringen   
Doel van het afwegen is om expliciet te bepalen welke (woon)vraagstukken de corporatie  
wil en kan helpen oplossen. Bij de investeringskeuzes beoordeelt de corporatie of de kosten, 
het maatschappelijk rendement en de risico’s in evenwicht zijn. De corporatie bepaalt op basis 
van een eigen ‘afwegingskader’ welke opties zij kiest om een zo hoog mogelijk maatschap-
pelijk rendement te behalen. Ze beoordeelt tevens of de eigen organisatie en de betrokken 
(keten)partners in staat zijn de prestaties te leveren die nodig zijn om de vraagstukken in 
samenhang op te pakken. Het resultaat is een afgewogen, verantwoorde en transparante  
investeringskeuze, passend binnen de missie van de onderneming en vastgelegd in  
bijvoorbeeld een (operationeel) ondernemingsplan.

Stap 4 
Onderhandelen met partners         Contracten 
Nadat de corporatie de prioriteit en haalbaarheid van de projecten, producten en diensten 
heeft bepaald (stap 3), gaat zij met haar (keten)partners in overleg om de invulling en  
uitvoering van het maatschappelijke programma te bespreken. Het resultaat van de  
onderhandelingen zijn zakelijke afspraken over de taken, rollen en verantwoordelijkheden  
van de (keten)partners, vastgelegd in (prestatie)contracten. Kenmerkend van deze stap is  
dat de corporatie en de (keten)partners zich op basis van de afspraken committeren aan de 
geformuleerde doelstellingen, resultaten en invulling van het programma.
 
Stap 5 
Creëren         Maatschappelijke prestaties 
Doel van deze stap is om op basis van de gemaakte afspraken met de (keten)partners (stap 4) 
de projecten en activiteiten uit het programma klant en resultaatgericht uit te voeren, waarbij 
voortdurend wordt bewaakt of de geformuleerde resultaten nog altijd leiden tot de gewenste 
maatschappelijke prestaties. Dit vereist een goed programma- en ketenmanagement en waar 
nodig bijsturing door veranderende omstandigheden. Kenmerk van deze stap is dat binnen 
afgesproken kaders de professionals ‘in het veld’ de ruimte hebben om responsief en zakelijk 
te handelen en bij te sturen.  

Stap 6 
Verantwoorden         Vertrouwen en een goede reputatie
Het doel van verantwoorden is de gecreëerde maatschappelijke prestaties (stap 5) af te zet-
ten tegen de eerder geformuleerde ambities. Over deze prestaties wil de corporatie zowel 
intern als extern verantwoording afleggen. Het intern toezicht beoordeelt naast de bedrijfs-
continuïteit ook de toegevoegde waarde van het bedrijfsresultaat voor de samenleving. Ook 
aan de samenleving wil de corporatie verantwoording afleggen over haar maatschappelijke 
prestaties. Een evaluatie waarbij ook de (keten)partners zijn betrokken, levert verbeteracties 
op die als input dienen voor de volgende beleids- en uitvoeringscyclus (stappen 1 t/m 6).  
Kenmerkend van deze stap is de attitude om extern verantwoording af te willen leggen,  
transparant te willen zijn en van de ervaringen te willen leren.  
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