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Nieuw verschenen:  
‘Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties’ 
   
De ideeën over de toekomst van woningcorporaties lopen flink uiteen en zijn onderwerp van politieke 
discussie. Moeten we afscheid nemen van het fenomeen woningcorporatie, moet de corporatie 
versmallen tot kerntaken of de integrale buurtbeheerder worden die de WRR erin ziet? In het vandaag 
verschenen boek ‘Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties’ onderzoeken Fred Fleurke, Jan van der 
Schaar en Frank van Wijk deze mogelijkheden.  

Het gedrag van woningcorporaties is soms omstreden, maar door de kwalitatief hoogwaardige sociale woningvoorraad en 
nauwelijks bestaande dakloosheid, zijn de prestaties onomstreden. Moeten we de taken van woningcorporaties dan toch 
maar consolideren? 

In ‘Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties’ verkennen Fleurke, Van der Schaar en Van Wijk deze vraag 
breed en serieus. Tegen de achtergrond van een historische, internationale (Europees) en transsectorale 
(onderwijs en gezondheidszorg) vergelijking, onderzoeken de auteurs de argumenten op grond waarvan men 
voor een van de ontwikkelingspaden zou kunnen kiezen.  

De kracht van het boek schuilt, naast zijn degelijkheid, misschien vooral in het feit dat de auteurs niet kiezen 
voor één van de mogelijke ontwikkelingspaden, maar de lezer ondersteunen in zijn eigen keuzes. Het geeft 
iedere politieke kleur argumenten in het debat over de toekomst van deze belangrijke sector en brengt de 
discussie over de organisatie van het wonen daarmee verder dan de actuele hypes en rellen. 

Dat is ook precies de reden waarom de SEV mede-uitgever van het boek is. Het inspireert en verhoogt de 
kwaliteit van het publieke debat. De SEV en RIGO zien dit boek als een belangrijke basis voor nieuwe 
experimenten met arrangementen tussen woningcorporaties, de gemeenschap waar zij in en voor opereren, de 
overheid en de markt. Een aantal daarvan is al in uitvoering in het programma Wonen en Organisatie van de 
SEV. 

Het boek is te koop voor € 19,50 bij RIGO Research en Advies en de SEV en is tot stand gekomen met 
financiële steun van het ministerie van WWI. 
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