WETEN VAN RENDEREN
Van maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties
verwacht je dat maatschappelijk rendement het “eindproduct” is.
Toch lukt het maar een enkele corporatie om dat maatschappelijke presteren zichtbaar te maken. Het merendeel weet weinig
van hun maatschappelijk rendement waardoor zij daar zelden
bewust op sturen. Daarmee doen ze zichzelf en de maatschappij
te kort.
De SEV wil ‘het maatschappelijke’ meer laten meewegen in het
doen en laten van woningcorporaties. Het is dan ook een hoofdthema binnen het programma Vernieuw(d) maatschappelijk
ondernemerschap. Sedert de verzelfstandiging voert bedrijfsmatigheid de boventoon in de professionalisering van woningcorporaties. Het is nu hoog tijd dat corporaties maatschappelijke
belangen en belanghouders voorop stellen, omwille van een
optimaal maatschappelijk rendement.
Professor George de Kam en Jochum Deuten voerden in opdracht
van de SEV een verkenning uit naar (nieuwe) methoden om
maatschappelijk rendement in beeld te brengen. ‘Weten van
renderen’ is de neerslag van deze nationale en internationale
verkenning. Daarmee zijn de onderzoekers erin geslaagd om
(potentieel) waardevolle, bestaande en nieuwe methoden te
inventariseren en te ordenen. De methoden lopen uiteen van
‘hard meten’ tot ‘zacht vertellen’. Om de keuze uit het geboden
menu te ondersteunen, is een toepassingskader gemaakt.
De Kam en Deuten ontwikkelden ook een begrippenkader, omdat
‘weten’ zonder taal niet bestaat. Zo is tevens een bijdrage
geleverd aan theorie- en taalvorming op dit gebied.
Het is aan de praktijk, woningcorporaties in de eerste plaats, om
de inzichten en methoden toe te passen. Dezelfde methoden en
inzichten kunnen ook krachtig gereedschap zijn in handen van
belanghouders van woningcorporaties, huurdersorganisaties,
gemeenten en maatschappelijke organisaties om maatschappelijke belangen te articuleren.
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Voorwoord
Maatschappelijk rendement, daar gaat het om bij maatschappelijke ondernemingen als woningcorporaties. Zo zou je denken. Toch slagen maar weinig woningcorporaties er in hun maatschappelijk presteren zichtbaar te maken. Sterker nog, corporaties weten maar bar weinig van hun maatschappelijk rendement, laat staan dat ze er bewust op sturen. En daarmee doen ze zichzelf en,
erger nog, de samenleving te kort.
De SEV wil ‘het maatschappelijke’ meer gewicht geven in de afwegingen die woningcorporaties
maken. Dat is een hoofdthema binnen het programma Vernieuw(d) maatschappelijk ondernemerschap. We constateren dat bedrijfsmatigheid de boventoon heeft gevoerd in de professionalisering
van woningcorporaties sedert de verzelfstandiging. De professionalisering als maatschappelijk
ondernemer vraagt nu van woningcorporaties dat ze maatschappelijke belanghouders en belangen
voorop stellen, omwille van een optimaal maatschappelijk rendement.
Tegen deze achtergrond gaf de SEV in het voorjaar van 2005 professor George de Kam en Jochum
Deuten de opdracht tot een verkenning naar (nieuwe) methoden om maatschappelijk rendement in
beeld te brengen. ‘Weten van renderen’ is de titel van hun rapport, de neerslag van een nationale
en internationale verkenning. George en Jochum zijn er in geslaagd (potentieel) waardevolle,
bestaande en nieuwe methoden te inventariseren en te ordenen. De methoden zijn erg verschillend,
van ‘hard meten’ tot ‘zacht vertellen’. De onderzoekers reiken een toepassingskader aan, ter ondersteuning van de keuze uit het geboden menu. Verder was het nodig een begrippenkader te ontwikkelen, omdat ‘weten’ zonder ‘taal’ niet bestaat. Zo leveren zij tevens een bijdrage aan theorie- en
taalvorming op dit gebied.
Het beoogde rendement van deze studie is gelegen in toepassing in de maatschappelijke praktijk.
De praktijk van woningcorporaties, hun belanghouders en ‘hun’ missie. Weten van renderen is een
noodzakelijke voorwaarde voor de vernieuwing van de praktijk, maar er is meer nodig. De
inzichten en methoden uit de verkenning vormen een inspirerende bouwsteen voor het SEVoffensief onder de titel ‘het maatschappelijke harder’. Het is aan de praktijk, woningcorporaties in
de eerste plaats, om de inzichten en methoden toe te passen. Dezelfde methoden en inzichten
kunnen ook krachtig gereedschap zijn in handen van belanghouders van woningcorporaties,
huurdersorganisaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties om maatschappelijke belangen te
articuleren. De SEV nodigt ook hen van harte uit te experimenteren.
Tot slot. Met deze verkenning is niet het laatste woord gesproken over maatschappelijk rendement.
Het begrippenkader, de taal van maatschappelijk rendement, behoeft een gezaghebbende
verspreiding. Methoden en inzichten behoeven aanvulling en toepassing. Doe mee, de opbrengst is
voor een goed doel.

Paul Doevendans
Programmaregisseur SEV, Vernieuw(d) maatschappelijk ondernemerschap

“Good faith and noble dispositions are not sufficient.”
Cutt & Murray
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1

Inleiding

Corporaties staan in het middelpunt van de belangstelling. Zo verschenen in een kort tijdsbestek
diverse rapporten over het maatschappelijk ondernemerschap en de toekomst van de corporatie.1
En regelmatig staan in de krant artikelen over achterblijvende bouwproductie, de beloning van
bestuurders, de overmaat aan (slapend) vermogen of de sloop van schaarse goedkope woningen. De
maatschappij stelt daarmee de vraag of corporaties wel voldoende rendement halen met het maatschappelijk vermogen dat hen ter beschikking staat, en of dat het rendement is waar de maatschappij op zit te wachten.
Maar ook corporaties zelf stellen zich die vragen. In hun ontwikkeling als ‘maatschappelijk ondernemer’ willen corporaties zicht op het verschil dat ze maken in de maatschappij en antwoord op de
vraag of ze ‘voor hetzelfde geld’ beter kunnen presteren. De ontwikkeling van maatschappelijk
ondernemerschap – hoewel steeds iets anders ingevuld en binnen andere randvoorwaarden –
kunnen we ook in andere sectoren waarnemen: ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, et cetera. Al deze non-profitorganisaties staan onder druk om te laten zien wat ze
doen en hoe ze dat doen. En ook de overheid werkt actief aan het beter zichtbaar maken van haar
prestaties, onder meer via het programma ‘Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording’
(VBTB). Corporaties staan hierin dus zeker niet alleen.
En niet alleen in Nederland zijn non-profitorganisaties volop in beweging. In de Angelsaksische
landen is de sociale en maatschappelijke sector voor een groot deel in handen van stichtingen die
hun financiering verkrijgen van private investeerders. De beheerders van deze private fondsen
willen steeds meer inzicht en invloed op de maatschappelijke ‘impact’ van hun investering. Resultaten moeten meetbaar zijn. Dit is een vast onderdeel geworden van de aanvraag en evaluatie van
gelden.2
Het zichtbaar maken van het maatschappelijk rendement is een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van het maatschappelijk ondernemerschap. Maatschappelijk rendement geeft namelijk een
beeld van de geleverde prestatie, in verhouding tot de benodigde investering. Door te laten zien dat
de maatschappelijk ondernemer op een efficiënte wijze toegevoegde waarde levert aan de maatschappij, krijgt hij draagvlak en specifieke condities voor haar activiteiten (een ‘license to operate’).
Dit geeft de corporatie de ruimte die ze als maatschappelijk ondernemer nodig heeft.
Om precies te zijn, heeft maatschappelijk rendement drie dimensies:
- De institutionele dimensie, waarbij gaat het om de relatie tussen de corporaties en de overheid.
Inzicht in maatschappelijk rendement kan de afspraken voeden die op landelijk niveau (bijv.
tussen de minister en Aedes, in het kader van ‘De Grote Beweging’) en lokaal niveau (bijv. prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente) worden gemaakt. De overheid streeft naar een optimale inzet van corporaties (en hun vermogen) bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Met inzicht in maatschappelijk rendement kan dit gesprek scherper worden gevoerd en
kunnen corporaties hun maatschappelijke bijdrage beter voor het voetlicht brengen.
- De maatschappelijke dimensie, waarbij de corporatie een relatie aangaat met (vertegenwoordigers
van) de maatschappij. Kennis over maatschappelijk rendement biedt de voedingsbodem voor deze
relatie, omdat het uitdrukt waar de toegevoegde waarde van de corporatie in de maatschappij ligt
of kan liggen. De corporatie heeft slechts beperkte formele verplichtingen om zich actief op te
stellen in deze dimensie, maar vanuit het maatschappelijk ondernemerschap is een goede dialoog
met de maatschappij onontbeerlijk.
- De dimensie van ondernemerschap, waarbij de corporatie het inzicht van maatschappelijk rendement gebruikt om haar eigen functioneren te verbeteren en investeringsmogelijkheden onderzoekt. Dit kan een interne aangelegenheid zijn, bijvoorbeeld tussen bestuurders en de raad van
toezicht, maar kan ook samen met vertegenwoordigers van de maatschappij worden opgepakt (als
invulling van de maatschappelijke dimensie).
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Zie het rapport ‘Voorbij of vooruit? Woningcorporaties aan zet’ van de VROM-raad (2005) voor een overzicht van
het leeuwendeel van deze rapporten.
The Goldman Sachs Foundation. (2003, pag. 2)

In hoofdstuk 3 werken we deze drie dimensies verder uit.
Om rendement zichtbaar te maken, moet het er natuurlijk wel zijn. Een maatschappelijk ondernemer die niet presteert, rendeert ook niet. Met andere woorden: ook slecht presterende maatschappelijke ondernemingen zullen voor het voetlicht komen. Hetzij omdat ze zich onttrekken aan de
dynamiek binnen de branche, terwijl de maatschappelijke druk steeds groter wordt. Hetzij omdat
het beeld duidelijk is: de prestaties zijn onder de maat. De enige optie is dan om het inzicht in
tekortkomingen in het actuele functioneren constructief te gebruiken voor betere prestaties en
uiteraard een beter rendement, voor de maatschappij en voor zichzelf als maatschappelijk ondernemer.

1.1 Deze verkenning
Het doel van deze verkenning is het vinden van nieuwe methoden om maatschappelijk rendement van woningcorporaties zichtbaar te maken. Corporaties hebben daar behoefte aan,
om tegemoet te komen aan de maatschappelijke druk en ook om het eigen ondernemerschap
te verbeteren.3 Corporaties staan daarin niet alleen en daarom laten we ons inspireren door
methoden die reeds in gebruik of ontwikkeling zijn in andere sectoren en in het buitenland.
Door actief aan de slag te gaan met het inzichtelijk en bespreekbaar maken van het maatschappelijk rendement, melden corporaties zich in een frontgebied. Methoden zijn volop in
ontwikkeling en nog niet uitgekristalliseerd. Een gezamenlijk vocabulaire is nog nauwelijks
beschikbaar. Het verkrijgen van inzicht in maatschappelijk rendement staat nog in de
kinderschoenen.4
Deze verkenning biedt een opstap om beter gefundeerd en gerichter activiteiten te ontplooien, of om bepaalde vergezichten uit de verkenning verder uit te diepen. De SEV – als
opdrachtgever van deze verkenning – heeft een tender5 uitgezet om samen met geïnteresseerde corporaties en marktpartijen (zoals adviesbureaus) mogelijke interessante ideeën
verder te onderzoeken, bijvoorbeeld als experiment in de dagelijkse praktijk van corporaties.
De gedachten uit deze verkenning kunnen op basis hiervan worden getoetst en verder aangescherpt.
Deze gerichtheid op concrete actie is ook de reden dat we in deze verkenning het gezichtspunt van de individuele corporatie hebben gekozen: wat betekent maatschappelijk rendement voor de corporatie, hoe kan de corporatie het rendement inzichtelijk maken en welke
rol kan maatschappelijk rendement spelen bij het verbeteren van het eigen functioneren en
in de relatie met de maatschappij in het kader van verantwoording en ‘governance’?

1.2 Leeswijzer
De verkenning heeft twee delen. Deel A legt de basis en deel B richt zich op de methoden en
plaatst deze in een vergelijkend toepassingskader.
Deel A: de basis
Na enkele (methodologische) kanttekeningen in dit eerste hoofdstuk, ontrafelen we in
hoofdstuk 2 eerst het begrip maatschappelijk rendement. Uit welke ingrediënten
bestaat het, wat is het problematische aan het begrip en wat zegt ons dat al over de
methoden die we zoeken? Hoofdstuk 3 onderzoekt op welke dimensies de behoefte
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Zo bevestigen ook andere auteurs, zoals Conijn (2005, pag. 88): “De systematische meting en beoordeling van
maatschappelijke prestaties van woningcorporaties is een nog grotendeels onontgonnen gebied.”
Dit geldt zeker als we het vergelijken met de ervaring die is opgebouwd met het verkrijgen van inzicht in de financiële prestatie van organisaties. Hiervoor zijn allerlei methoden en standaarden voorhanden, maar ook nog altijd
volop in ontwikkeling.
SEV-tender ‘Het maatschappelijke harder’, zie: www.sev.nl
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aan inzicht in maatschappelijk rendement zichtbaar is. Het gaat daarbij om een institutionele dimensie, een maatschappelijke dimensie en een dimensie vanuit het ondernemerschap.
Corporaties kunnen, afhankelijk van hun behoefte, de ontwikkeling van inzicht in
maatschappelijk rendement vanuit verschillende functies oppakken. Hoofdstuk 4
beschrijft deze drie functies, die lopen van intern, fragmentarisch gebruik, tot het
betrekken van externe partijen bij de ‘governance’ van de corporatie op basis van
maatschappelijk rendement. Deze functies, gekoppeld aan een aantal vaste bouwstenen zijn te vatten in een denkmodel: het vliegwiel van maatschappelijk rendement.
Dit denkmodel staat beschreven in hoofdstuk 5. Daarbij worden drie impulsen aangereikt waarmee de corporatie het eigen vliegwiel in beweging kan krijgen.
Deel A sluit af met enkele valkuilen die corporaties kunnen tegenkomen (hoofdstuk
6), als ze actief aan de slag gaan met methoden om maatschappelijk rendement
inzichtelijk te maken.
Deel B: de methoden
Met al deze kennis kunnen we in hoofdstuk 7 een toepassingskader opstellen
waarmee we methoden op hun waarde voor de corporatie kunnen schatten. Het
inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement kan op vele manieren en elke
methode heeft sterke en zwakke kanten. Het toepassingskader biedt op verschillende
aspecten een overzicht van de methoden. Hetzelfde toepassingskader kan ook worden
ingezet door corporaties die op zoek zijn naar een methode met bepaalde karakteristieken.
Hoofdstuk 8 benoemt kort de bestaande methoden en plaatst deze in het toepassingskader. Twaalf nieuwe methoden komen aan bod in hoofdstuk 9.
Het afsluitende hoofdstuk 10 maakt de balans op. Welke methoden staan corporaties
nu tot hun beschikking en liggen deze binnen handbereik? De verkenning wordt afgesloten met een schematisch overzicht van het toepassingskader, ingevuld met de
behandelde methoden.

1.3 Meer dan een getal
Bij het schrijven en praten over maatschappelijk rendement bestaat soms het idee dat het
moet worden uitgedrukt in ‘harde’ getallen. Sommige methoden richten zich daar ook op.
We werken dagelijks met financiële cijfers en zijn gewend aan de hardheid hiervan: een oordeel over meer en minder, beter en slechter, is snel te geven. En we zien graag dat ook
maatschappelijk rendement een dergelijke hardheid krijgt. Al was het maar om tegenwicht te
bieden aan alle financiële informatie, bijvoorbeeld aan de directietafel waar wordt besloten
om wel of niet te investeren in projecten. Het kwantitatief uitdrukken van maatschappelijk
rendement heeft dan ook onmiskenbaar voordelen: het maakt vergelijken makkelijk, het is
snel te bevatten en goed te communiceren.
In dit verkennende onderzoek richten we de pijlen echter niet louter op kwantitatieve
methoden. Niet alleen omdat deze hun fundamentele en praktische beperkingen hebben
(waar we later op terugkomen). Maar vooral ook omdat volgens ons kwantitatieve methoden
alleen onvoldoende voedingsbodem bieden voor ‘het gesprek’ met de maatschappij, bijvoorbeeld over achterliggende argumenten en afwegingen. Cijfers behoeven altijd een verhaal
om betekenis te krijgen: wat is ‘beter’? En is ‘minder’ erg? De praktijk van de corporatie is te
kleurrijk en complex om enkel te vertrouwen op ‘cijfers’ over het maatschappelijk rendement.6

1.4 Methodologische kanttekeningen
Hoofdstuk 9 beschrijft twaalf nieuwe methoden. De meeste methoden zijn afkomstig uit de
Angelsaksische literatuur. Ze zijn ontwikkeld voor organisaties in de zogenaamde ‘third

6
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Zo wordt ook bevestigd door andere auteurs, zie bijvoorbeeld Gruis (2004, pag. 15).

sector’. Anders dan de meeste non-profitorganisaties (NPO’s) in Nederland worden deze
‘third-sector’-organisaties vaak op projectbasis gefinancierd, meestal door private partijen
(zoals fondsen van vermogenden). Zowel de investeerders, als de ‘NPO’s’ ontwikkelen
methoden om zicht te krijgen op de werkelijke effecten in de maatschappij en de verantwoording daarover. Termen als ‘accountability’, ‘effectiveness’ en ‘performance measurement’ voeren daarbij de boventoon.
Deze andere financieringsachtergrond en andere positie in het maatschappelijke spel maken
de aan deze sector ontleende methoden interessant. Tegelijkertijd is enige terughoudendheid
op zijn plaats. Door de andere uitgangspositie van deze ‘NPO’s’ is het niet mogelijk de
methoden één-op-één te vertalen voor toepassing in de corporatiesector. Zo is het nog maar
de vraag of de corporatie (die haar eigen middelen in eigen hand heeft) zich al even hard wil
en moet verantwoorden (intern en extern) als een non-profitorganisatie die zijn externe
sponsors voortdurend goede resultaten moet laten zien. Ook hebben externe sponsors vaak
één of enkele specifieke doelen, terwijl corporaties meerdere belangen moeten dienen. Bij de
beschrijving van de methoden staan we expliciet stil bij de mogelijke toepassing van deze
‘vreemde’ methoden door corporaties.
Een vergelijkbare terughoudendheid is vereist als we methoden uit de profit-sector in
beschouwing nemen.
Deze verkenning betreft een eerste, beperkte inventarisatie. Daarvoor is om twee redenen
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het internet. Op het internet worden veel beproefde
methoden beschikbaar gesteld, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de doelgroep:
managers van non-profitorganisaties. Daarmee vormt het internet een zeer rijke bron voor
deze verkenning. Daarnaast dient deze verkenning als opstap naar experimenten met deze
methoden. Daarvoor is het handig als geïnteresseerde lezers makkelijk de gebruikte bronnen
kunnen raadplegen en aanvullende informatie kunnen vergaren. Bij veel bronnen is dan ook
een verwijzing naar een internetpagina opgenomen.
Als auteurs sluiten we zeker niet uit dat er nog meer methoden (in ontwikkeling) zijn. Integendeel zelfs: gezien de breed gevoelde behoefte, verwachten we en hopen we dat ook. Deze
verkenning moet worden gezien als een goed begin om gestructureerd verder te werken aan
en met maatschappelijk rendement, specifiek voor woningcorporaties. Met name het toepassingskader biedt daarvoor houvast. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties, aanvullingen en concrete initiatieven.
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Deel A
De basis

“Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.”
Albert Einstein
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2

De ingrediënten van maatschappelijk rendement

In de opbouw van het toepassingskader staan we eerst stil bij het begrip ‘maatschappelijk rendement’. Een goede, eenduidige definitie van wat maatschappelijk rendement nu is, of zou moeten
zijn, hebben we tijdens onze verkenning niet gevonden. Het dagelijks gebruik van de term, in
gesprekken en artikelen, vindt plaats vanuit verschillende invullingen. Het begrip zelf en de wereld
waarin het betekenis krijgt, zijn sterk in ontwikkeling. Een eenduidige definitie is dan ook nauwelijks te geven. En dat is wellicht ook helemaal niet wenselijk. Het zou namelijk in zekere zin impliceren ‘dat we het wel weten’. En niets is minder waar.
Wel is het zinvol om het begrip in dit hoofdstuk te ontrafelen, om vanuit het begrip zelf bouwstenen te vinden voor het toepassingskader. Uit welke ingrediënten bestaat het en hoe verhouden
die zich tot elkaar (§ 2.1 en 2.2)? Vervolgens scherpen we het begrip maatschappelijk rendement
aan andere begrippen die dicht in de buurt liggen, zoals effectiviteit en efficiency (§ 2.3). Ook
geven we aan waarom maatschappelijk rendement meer is dan enkel financieel rendement (§ 2.4)
en schetsen we een alternatieve, verhalende weg (§ 2.5) om om te gaan met de moeilijk meetbare
aspecten van maatschappelijk rendement. Tot slot maken we nog enkele aanvullende opmerkingen
rondom het begrip (§ 2.6) en sluiten we in af een met enkele begripsmatige conclusies (§ 2.7).
Rendement, het is ons niet vreemd
Het begrip rendement kennen we onder meer uit de financiële wereld. Denkt u alleen
maar aan de ondertussen befaamde zin: “In het verleden behaalde rendementen
bieden geen garantie voor de toekomst.” Daar geeft het begrip de verhouding aan
tussen de opbrengst van een investering en de omvang van die investering. Het rendement is de vergoeding voor het risico dat de verstrekker loopt door zijn vermogen
te investeren: hoog risico, dan ook een hoog rendement. En ook uit de energiewereld
is het bekend: denk bijvoorbeeld aan de ‘HR-ketel’ bij u thuis. Daar geeft rendement
de verhouding weer tussen de energie die wordt verbruikt (in uw HR-ketel het
aardgas) en de energie die het oplevert en nuttig gebruikt kan worden (warmte voor
de verwarming of heet water).
Duidelijk uit de begrippen financieel rendement en energetisch rendement is dat het
gaat om iets dat wordt geïnvesteerd (geld c.q. brandstof), een bewerking ondergaat (in
een project of bedrijf c.q. een machine of apparaat) en resultaat levert (het dividend
c.q. warmte).
Vertalen we dit naar de corporatie dan gaat het bij maatschappelijk rendement om
een prestatie die de corporatie voor de maatschappij levert, afgezet tegen de investering die daarvoor nodig is (financieel en niet-financieel).

2.1 De maatschappelijke prestatie
Om allereerst een idee te geven van de reikwijdte van de maatschappelijke prestaties die een
corporatie kan leveren, refereren we aan de tien speerpunten zoals die zijn benoemd in het
‘format transparante corporaties’, te vinden op www.aedesnet.nl. Uiteraard zijn deze voor
discussie vatbaar, maar ze geven een goed idee van het spectrum van de door de maatschappij verlangde prestaties.
Maatschappelijke prestaties van corporaties:
1. Het bevorderen van de slaagkansen en keuzemogelijkheden van kwetsbare
groepen op de woningmarkt.
2. Het bevorderen van een voldoende voorraad betaalbare woningen met een daarbij
passende kwaliteit.
3. Het bevorderen van het passend kunnen wonen van dak- en thuislozen, asielzoekers en andere speciale groepen (zoals ouderen, statushouders, geestelijk en
verstandelijk gehandicapten en (ex-) psychiatrische patiënten).
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4. Het versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten, welzijn en het
verbreden van het assortiment aan woondiensten.
5. Het bevorderen van de differentiatie van het woningaanbod.
6. Het bevorderen van een goede afstemming met de woonwensen van bewoners.
7. Het werken aan behoud of verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van
wijken en buurten en het realiseren van gevarieerde woonmilieus.
8. Het duurzaam en milieubewust bouwen, verbouwen en onderhouden.
9. Het bevorderen van de participatie van bewoners bij woning en woonmilieu,
zowel bij de ontwikkeling van nieuwe als bij het beheer van bestaande.
10. Het bevorderen van interactieve beleidsvorming met de lokale stakeholders en een
transparante verantwoording over de geleverde prestaties.
Een conclusie springt eruit na lezing van deze tien punten: de prestaties van een corporatie
zijn zeer heterogeen en zijn terug te vinden op meerdere maatschappelijke velden. Het gaat
niet alleen om betaalbare woningen, de ‘core-business’ van corporaties, maar ook om ‘participatie’ en ‘duurzaam bouwen’. Dat brengt ons bij de eerste karakteristiek van het begrip
maatschappelijk rendement: we hebben het niet over ‘één soort prestaties’, maar over een
verzameling van ongelijksoortige prestaties op verschillende dimensies.
Er is echter wel een gezamenlijk kenmerk te benoemen: er is een positief effect op de
samenleving. Soms ten voordele van bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld dak- en thuislozen), soms met een positief effect op de lokale samenleving (leefbaarder wijken) en soms
met winst voor de maatschappij als geheel (bijvoorbeeld een beter milieu). De maatschappij
is daarbij dus onderverdeeld in verschillende segmenten, op verschillende abstractieniveaus.
Verder is duidelijk dat we de maatschappelijke prestatie definiëren buiten de corporatie, in
de samenleving. Welke verandering (verbetering) zien we voor de mensen, families, gemeenschappen, wijken? Of: hoe zou de situatie zijn als de corporatie niets zou ondernemen? Het
antwoord op die vragen geeft invulling aan de maatschappelijke prestatie van de corporatie.
Hier ligt ook het onderscheid met andersoortige prestaties van corporaties. Niet alle prestaties van een corporatie zijn immers maatschappelijke prestaties. Zo levert een corporatie
prestaties met haar vastgoed (haar kerncompetentie), uitgedrukt in grootheden als leegstand,
mutatieduur en -kosten. Dat zijn echter maar voor een deel prestaties die een (direct) positief
effect op de samenleving hebben.
Daarnaast presteert de corporatie ook in financiële zin: het financieel rendement op het vermogen moet voldoende zijn, de solvabiliteit moet aan normen voldoen, et cetera. En ook
van de interne organisatie worden vaak prestaties verlangd: een beperkt ziekteverzuim, een
niet te hoog verloop van personeel. Dit zijn prestaties die nodig zijn om de corporatie financieel en operationeel gezond te houden. Deze laatste twee prestatievelden kunnen we echter
niet als maatschappelijke prestaties bestempelen omdat ze geen direct positief effect op de
samenleving hebben.
We kunnen maatschappelijke prestaties daarmee typeren als prestaties die niet of niet uitsluitend met het oog op de bedrijfseconomische of continuïteitsdoelstelling van de onderneming worden geleverd. De maatschappelijke prestatie is gericht op een positief maatschappelijk effect.

2.2 De investering
Welke investering van de corporatie is nu nodig om maatschappelijke prestaties neer te
zetten? Dat is het tweede ingrediënt voor het samenstellen van maatschappelijk rendement.
Het gaat daarbij niet alleen om de financiële investering. Het leveren van een maatschappelijke prestatie vereist ook de inzet van medewerkers, van het netwerk van de corporatie, van
materiële bedrijfsmiddelen, van kennis van de lokale situatie, van goodwill, et cetera. Net als
de prestatievelden bestaat de benodigde investering uit meerdere elementen.
Binnen de huidige aandacht voor corporaties is de belangstelling voor dit tweede ingrediënt
wel groot, maar is de focus tegelijkertijd beperkt. Ze is met name gericht op de financiële
middelen die de corporatie ter beschikking staan, zonder nu precies te duiden hoe ruim de
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investeringsruimte is en zonder aandacht te besteden aan de andere middelen die de corporatie tot haar beschikking heeft. Hier is in de ontwikkeling van het begrip van maatschappelijk rendement dan ook nog een wereld te winnen: uit welke bronnen put de corporatie nu
precies om haar prestaties neer te zetten? Aan de investeringskant speelt dan ook een vergelijkbare uitdaging als bij de maatschappelijke prestatie: hoe kunnen we alle elementen van
de investering (financieel en niet-financieel, materieel en niet-materieel) op een werkbare
wijze betrekken in de bepaling van maatschappelijk rendement?

2.3 Enkele begrippen naast elkaar
Nu in de voorgaande paragrafen is ontleed uit welke twee elementen maatschappelijk rendement voor de corporaties bestaat, kan het begrip verder worden aangescherpt door het te
spiegelen aan andere begrippen: waarin verschillen ze en hoe verhouden ze zich tot elkaar?
En welke begrippen kunnen we gebruiken om het bijzondere van de corporatie aan te
duiden? Figuur 2.1 biedt hiervan een schematisch overzicht.
Hierbij gaan we, passend bij het karakter van deze verkenning, uit van de algemene betekenis van begrippen zoals die opdoemt uit de verschillende gebruikte bronnen, zonder ons
uit te putten in methodische fijnslijperij in exact geformuleerde en verantwoorde bronnen.
Input – output – outcome
Belangrijke terugkerende begrippen in relatie tot maatschappelijk rendement vormen
de ‘drie-eenheid’ input-output-outcome (zie figuur 2.1). Deze refereren aan het
bedrijfsproces van de doorsnee organisatie en weerspiegelen in zekere zin het ‘productieproces’ van maatschappelijk rendement.
De ‘input’ bestaat uit de bronnen (‘resources’) die een organisatie ter beschikking
staan om haar activiteiten te ontplooien. Het gaat om financiële, personele en materiële bronnen, maar ook om immateriële zaken als het beschikbare netwerk en goodwill. In de voorlopige en grove definitie van maatschappelijk rendement in § 2.2
hebben we deze bij elkaar aangeduid als de ‘investering’.
De ‘output’ bestaat uit de tastbare resultaten die de corporatie via haar activiteiten
voortbrengt en levert aan haar klanten en de maatschappij in het algemeen. De uiteindelijke effecten die de output weet te bewerkstelligen in de maatschappij, bij de
mensen, vormt de ‘outcome’ (te vertalen als de ‘uitwerking’). Wat verandert er bijvoorbeeld in hun gedrag, hun functioneren, hun mogelijkheden of hun kennis?
Rondom het begrip outcome kunnen we verschillende onderscheidingen aanbrengen.
Zo bestaat outcome uit de maatschappelijke effecten die in de tijd direct gerelateerd
zijn aan de output: het bieden van een kamer in een daklozenopvang levert direct een
bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van een dakloze. Maar de
gewenste outcome kan ook indirect, op langere termijn zichtbaar worden: de begeleiding van huurders met schuldproblemen levert pas na verloop van tijd – soms jaren –
de gewenste zelfstandigheid op. Bij het meten van outcome en het bepalen van maatschappelijk rendement is dat lastig.
Een ander onderscheid is dat niet alle outcome bedoeld hoeft te zijn. Soms treden
onverwachte maatschappelijke effecten op. En bovendien is ook niet alle outcome per
definitie positief. Maatschappelijke effecten van een maatregel of een project kunnen
ook negatief uitpakken. En ten slotte: niet alle outcome hoeft het directe effect te zijn
van de output. Soms is de geconstateerde outcome (mede) het gevolg van projecten
van andere organisaties of van externe factoren.
Diverse onderscheidingen omtrent outcome
Direct
– Indirect
Bedoeld
– Onbedoeld
Positief
– Negatief
Gevolg output – Gevolg externe factoren
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Om van input output te maken, ontplooit de corporatie activiteiten: ze bouwt vastgoed, begeleidt mensen of biedt diensten aan. De processen, evenementen, technologie, inzet, et cetera die daarvoor nodig zijn, kunnen onderdeel zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar het kan ook gaan om op zichzelf staande projecten.
Hiervoor gebruikt men de term ‘throughput’. In deze ‘productie’ van maatschappelijk
rendement voegt de corporatie haar meerwaarde toe (al dan niet in samenwerking met
andere organisaties). Dit is het moment waarop de corporatie vorm kan geven aan de
outcome. Juist de wijze waarop de output tot stand komt (bijvoorbeeld het proces van
hulpverlening) is vaak bepalend voor de outcome. Niet alleen het feit dat er hulpverlening is (te meten als output), maar vooral de wijze waarop die is aangeboden (de
duur, de frequentie, de mate waarin de hulp beantwoordt aan de werkelijke vraag) is
van invloed op de outcome.
Tussen output en outcome zit een stap die wel ‘throughcome’7 wordt genoemd: de
doorwerking van de tastbare resultaten in de maatschappij. Deze doorwerking kan
direct plaatsvinden, maar kan ook enige tijd vergen. Sommige outcome is zelfs pas
jaren later goed zichtbaar.
De inhoudelijke argumentatie van de doorwerking is verwoord in een ‘theory of
change’ (theorie van verandering). Dit impliciete of expliciete logische model
beschrijft hoe de maatschappelijke effecten die de corporatie uiteindelijk wil bereiken
door de output worden bewerkstelligd.8 In hoofdstuk 7, bij het uitwerken van het toepassingskader, komen we hierop terug.
Rendement, efficiency en effectiviteit?
Nu kwam bij u als lezer misschien al de vraag op of rendement niet hetzelfde is als
efficiency? In een woordenboek ‘nederlands-engels’ vindt u bij rendement niet voor
niets de engelse term efficiency terug. De termen kennen ook dezelfde elementen: de
verhouding tussen het resultaat dat moet worden bereikt en de investering die daarvoor is vereist.
Rendement en efficiency zijn inderdaad verwant, alleen zijn er in onze ogen twee
verschillen. Ten eerste refereert het gebruik van de term efficiency veelal aan (het
minimaliseren van) de kosten, terwijl het bij de term rendement vaak gaat over (het
optimaliseren van) het resultaat. Dit is meer een semantisch verschil. Ten tweede gaat
het bij efficiency vooral over het voortbrengingsproces van de output (de fase van
‘throughput/activiteiten’). Met (maatschappelijk) rendement gaat het ons echter vooral
om de doorwerking en het uiteindelijke effect van die output in de maatschappij: de
outcome.
Effectiviteit is een andere term die dicht tegen rendement aan ligt. Dit begrip kan op
twee manieren betekenis krijgen. Zo kan effectiviteit worden ingevuld als de mate
waarin activiteiten van de corporatie bijdragen aan een beoogd (maatschappelijk)
doel. Dan nemen we de relatie tussen de output en outcome onder de loep: welke verandering levert de concrete ‘productie’ op in de maatschappij?
Een andere invulling van effectiviteit betreft de mate waarin vooraf gestelde doelen
worden gerealiseerd. Dit kunnen doelstellingen voor de output en voor de outcome
zijn. Een synoniem voor deze betekenis van effectiviteit is ‘doelbereiking’.
Een conclusie die letterlijk zichtbaar wordt in de schematische weergave van
figuur 2.1 is dat maatschappelijk rendement wordt bepaald door input te relateren
aan de outcome. Het bepalen van maatschappelijk rendement op basis van output kan
alleen via de indirecte weg van ‘throughcome’ en de ‘theory of change’. Ook in de
methoden klinkt dit onderscheid door. Sommige methoden richten zich op het meten
en weten van maatschappelijk rendement volgens ‘de letter van de definitie’ en

7
8

Doevendans en Driever, 1997, De maatschappij op viSite, Site.
Zie voor een uitgebreid handboek voor het gebruik van een ‘theorie of change’ als logisch model: W.K. Kellogg
Foundation (2004), Logic Model Development Guide: www.wkkf.org/pubs/tools/evaluation/pub3669.pdf
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betrekken rechtstreeks de input en outcome op elkaar. Andere methoden doen het
via een indirecte weg, vaak vanuit pragmatische overwegingen: output is een stuk
makkelijker te meten dan outcome.
INTERN
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Figuur 2.1: Schematisch overzicht relevante begrippen

2.4 Meer dan financieel rendement
Als in andere sectoren wordt gesproken over maatschappelijk rendement, dan wordt hieraan
veelal een financiële invulling gegeven. Zo zijn er onderzoeken naar het maatschappelijk
rendement van investeringen in onderwijs of ‘research and development’, of het maatschappelijk rendement van infrastructuur. De onderliggende vraag is dan altijd: brengen die
investeringen wel voldoende op? Hierbij worden de totale financiële baten die de maatschappij als geheel op verschillende fronten ontvangt, afgezet tegen de totale (financiële)
investering die de maatschappij moet plegen (bijvoorbeeld als subsidie voor R&D-projecten
of als investering in de nieuwe infrastructuur).
Een poging hiertoe voor de corporatiesector is omschreven in het SEO-onderzoek ‘Effectiviteit en efficiëntie van woningcorporaties’ dat op basis van de beschikbare gegevens een
inschatting heeft gemaakt van de efficiëntie van woningcorporaties (SEO, 2001).
Een (andere) financiële invulling van het begrip maatschappelijk rendement geeft de Aedexmethodiek. Deze benchmark op basis van financiële kengetallen spreekt over het ‘maatschappelijk dividend’ dat de corporatie aan de maatschappij uitkeert in de vorm van het
verschil tussen het gerealiseerde rendement en het rendement dat mogelijk was geweest als
enkel vanuit puur commerciële overweging was gehandeld (zie www.aedex.nl). De methodiek meet het verschil met het rendementsoptimum dat de corporatie had kunnen bereiken
als ze zuiver commercieel had gehandeld. De Aedex gebruikt daarvoor de IPD-index – een
bekende, internationale vastgoedindex – als norm. Door dit rendementsverschil te koppelen
aan de activiteiten die de corporatie als ‘maatschappelijk’ aanmerkt en aan het vastgoed
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waarop dit betrekking heeft, brengt de methodiek in kaart wat het effect van maatschappelijk gemotiveerd handelen is op het (financiële) rendement van de corporatie.
Deze financiële invullingen van maatschappelijk rendement hebben echter een tekortkoming:
ze zeggen niets over wat is bereikt in de maatschappij zelf met een investering. Wat is de
niet-financiële, maatschappelijke opbrengst?
In deze verkenning willen we ‘het maatschappelijke’ zoveel mogelijk op een eigen, nietfinanciële manier invullen door ons te richten op outcome. Tegelijkertijd zullen we het
financiële niet uitsluiten. De meeste maatschappelijke prestaties zullen immers alleen totstandkomen als er ook financiële middelen worden ingezet. En eigenlijk zijn financiële middelen van een corporatie (in formele zin) altijd gericht op ‘het maatschappelijke’, omdat dit
ingebakken zit in de missie van een corporatie. Ook de dure koopwoningen die corporaties
bouwen voor de markt zouden bedoeld moeten zijn om de doorstroming te bevorderen of de
onrendabele top van sociale woningbouw te financieren. ‘Het maatschappelijke’ en ‘het
financiële’ zijn op die manier dus altijd met elkaar verbonden en op elkaar betrokken.

2.5 De verhalende weg
De verhouding tussen prestatie en investering bepaalt het rendement. Het heterogene
karakter van prestaties, en in iets mindere mate van investeringen, maakt echter dat ze niet
makkelijk bij elkaar ‘op te tellen’ zijn. Bij het bepalen van maatschappelijk rendement is dit
misschien wel de grootste horde. Hoe bewonersparticipatie af te zetten tegen een voldoende
voorraad van betaalbare woningen? Sommige methoden doen een poging om prestaties te
kwantificeren met indicatoren (zie § 7.3) en ze op één bekende noemer te brengen (zoals bijvoorbeeld gebeurt in de methode van Social Return on Investment, zie hoofdstuk 9).
Deze insteek past bij de economische, zakelijke cultuur op dit moment en heeft onmiskenbaar voordelen door onder meer de helderheid van een simpel getal. Tegelijkertijd blijft een
dergelijke benadering beperkt omdat het nooit de volledige waarde van de prestatie kan uitdrukken: alleen de elementen die te tellen zijn, tellen mee. De vraagstukken waar corporaties
mee worstelen en waarvoor ze graag inzicht in het maatschappelijk rendement willen
hebben, zijn echter minder eenduidig en minder simpel dan de score op een bepaalde indicator. Bestuurders en stakeholders zullen een verschillende kijk hebben op vragen als welke
maatschappelijke investering voorrang verdient of welke maatschappelijke prestaties gewenst
zijn. Methoden die deze vraagstukken willen oplossen door ze alleen te vangen in cijfers of
een overzicht van indicatoren, doen geen recht aan de complexe afwegingen.
Staan we dan niet met lege handen als we het volledige maatschappelijke rendement in
beeld willen hebben? Niet helemaal, want in deze verkenning willen we ook een andere strategie inzetten. Een strategie die minder een beroep doet op onze cijfermatige instelling, maar
meer op ons verhalend vermogen.
Zoals elke organisatie streeft ook een corporatie doelen na. Doelen die wezenlijk zijn voor
het doen en laten van een corporatie, die geworteld zijn in een missie en die zich niet laten
uitdrukken in geld. De doelstellingen zijn beschreven in hun eigen termen en gericht op wat
de corporatie wil bewerkstelligen ín de maatschappij. Ook al kunnen we geen cijfers hangen
aan deze doelstellingen, toch gelden ze als ‘hard’ en zijn ze sturend. We kunnen ze uitstekend beschrijven en bespreken in hun eigen termen. Ze geven inzicht in de prestaties die de
corporatie wil neerzetten. En daar ligt dan ook de sleutel voor een meer kwalitatieve, verhalende benadering van maatschappelijk rendement.
Om het rendement te bepalen, benoemen we de prestaties, vanuit de doelstellingen, zo concreet mogelijk. Daarvoor kijken we buiten de corporatie, in de maatschappij. Vervolgens
kunnen we bepalen welke middelen nodig zijn om die prestatie neer te zetten. Deze zijn
binnen de corporatie zelf te vinden. En zodra we deze twee ingrediënten spiegelen, kunnen
we ook uitspraken doen over het rendement, zonder ze nu direct in getallen te moeten
vangen.
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Deze benadering van maatschappelijk rendement sluit aan bij de steeds breder gedragen
constatering in de (Angelsaksische) literatuur dat termen als ‘efficiency’ en ‘maatschappelijk
rendement’ moeten worden gezien als een ‘sociaal construct’. Maatschappelijk rendement op
zich bestaat eigenlijk niet; in tegenstelling tot een object zoals bijvoorbeeld een stoel of
boom is maatschappelijk rendement niet tastbaar, is het niet ‘echt’. Het bestaat omdat we
met elkaar hebben afgesproken dat het bestaat.
Dit besef opent de weg om meer aandacht te besteden aan de verschillende invullingen die
mensen aan het begrip geven. Dit past ook bij de discussie die vaak in de dagelijkse praktijk
wordt gevoerd, over wat de corporatie doet, of ze dat goed doet en of ze dat efficiënt doet.
Verschillende (impliciete) invullingen van maatschappelijk rendement vliegen daar bij wijze
van spreken over tafel. De verhalende strategie die we in deze verkenning willen volgen,
geeft een plek aan methoden die ruimte bieden voor die verschillende interpretaties.
Deze ‘verhalende weg’ – geplaveid met woorden in plaats van cijfers – lijkt misschien
omslachtig in vergelijking met de rekensommen waarmee we financieel en energetisch rendement bepalen. De uitkomst is immers niet klip en klaar. De uitdaging is dan ook hier zo
concreet mogelijk in te worden. Concreet in de zin van het vinden van de juiste begrippen
die de maatschappelijk doelen en de outcome weerspiegelen. En concreet in de zin dat de
kwalitatieve beschrijving herkenbaar en beknopt is. Is dat niet het geval, dan vertroebelt het
inzicht in het rendement al snel in een woordenbrij.
Door oefening kunnen we deze strategie tot een goed begaanbaar en bekend pad maken. In
de volgende hoofdstukken zullen we daar vast enkele wegwijzers bij plaatsen.

2.6 Aanvullende opmerkingen over maatschappelijk rendement
In de voorgaande paragrafen hebben we meer zicht gekregen op het begrip maatschappelijk
rendement. Vanuit dit inzicht kunnen we kort enkele zijwegen inslaan die wat meer zicht
geven op het landschap van maatschappelijk rendement.
Maatschappelijk rendement is relatief
Maatschappelijk rendement krijgt pas betekenis als er een norm is om te beoordelen
of het een hoog of laag rendement is. Maar wat de één voldoende vindt, vindt de
ander maar matig. Van belang is wie die norm stelt. Is dat de corporatie zelf of een
stakeholder? En welke stakeholder dan? Zeker als maatschappelijk rendement als een
vorm van verantwoording wordt gebruikt of in de communicatie met derden, zullen
de stakeholders een idee moeten hebben van wat zij een voldoende rendement
vinden. Hiervoor moeten ze niet alleen een beeld hebben van de maatschappelijke
prestatie, maar ook van de benodigde investering. En een goed oordeel vereist bovendien een goed en helder referentiekader. Pas als dit referentiekader bij alle betrokkenen aanwezig is, kan het gesprek worden gevoerd over de waardering van de prestatie, investering en het rendement.
Daarnaast verschuift de urgentie die door de maatschappij wordt toegekend aan
maatschappelijke thema’s als woningtekort, daklozen, reïntegratie, et cetera. De verwachtingen die de maatschappij heeft ten opzichte van de prestaties van de corporatie
veranderen. De beoordeling van de behaalde prestaties en het rendement zal tegen
deze schuivende achtergrond ook meeveranderen. Maatschappelijk rendement is dan
ook in de tijd relatief: wat dit jaar een goed maatschappelijk rendement is, hoeft dat
over vijf jaar niet meer te zijn.
Wat voldoende rendement is, is daarmee voor een deel afhankelijk van het oordeel
van de stakeholder en bovendien zal dit oordeel ook nog eens verschuiven in tijd.
Sommige methoden proberen hiervoor ‘resistent’ te worden door het vaststellen van
een harde, objectieve norm en een harde ‘eenheid’ waar het rendement in wordt uitgedrukt. Ook het bieden van een objectief referentiekader, bijvoorbeeld door de
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vergelijking met andere corporaties, kan een weg zijn om met deze relativiteit om te
gaan. Daarnaast zijn er methoden die zich richten op de communicatie. De corporatie
kan het referentiekader en de beoordeling van de stakeholder immers beïnvloeden en
mede vorm geven.
Overigens is deze relativiteit niet (alleen) iets negatiefs. Zo draagt de verscheidenheid
aan oordelen uit de maatschappij juist bij aan rijkere besluitvorming en afgewogen
beslissingen. En een kritisch oog voor de waardering van het rendement door de jaren
heen, zorgt dat de corporatie bij de tijd blijft.
Maatschappelijk rendement en risico
Bij financieel rendement staat rendement in verhouding tot het risico. Hoe hoger het
risico dat gepaard gaat met een investering, hoe hoger het rendement dat de investeerder zal verlangen. Ook bij investeringen met het oog op maatschappelijk rendement lopen corporaties risico: de kans dat de beoogde prestatie niet wordt gerealiseerd of dat een veel hogere input nodig is dan vooraf werd gedacht. Hoe hoger deze
kans bij aanvang van project wordt ingeschat, hoe hoger het beoogde rendement zou
moeten zijn.
Bij bijvoorbeeld vastgoedinvesteringen komt de mogelijke winst én het mogelijke verlies als gevolg van de genomen risico’s terecht bij de organisatie die de investering
pleegt en daar besluiten over neemt. Bij het risico van maatschappelijke investeringen
is dat niet het geval. Daar neemt de corporatie in principe de beslissingen, maar
draagt de maatschappij in zekere zin het risico: zij worden geconfronteerd met de
winst of het verlies.
Dat een activiteit wellicht ook negatieve gevolgen heeft, hoort vooraf bekend te zijn.
Dit hoort dus in het rendement verdisconteerd te zijn en vormt daarmee geen risico.
Om te bepalen welk risico’s een corporatie wil lopen, is een goed risicomanagement
nodig en moet het risicoprofiel van de corporatie helder zijn: risicovol of -mijdend?
Bij het spreken over maatschappelijk rendement, bijvoorbeeld bij het afwegen van
verschillende investeringsopties, zou het risico ook altijd moeten worden meegenomen, bij voorkeur in goede dialoog met (vertegenwoordigers van) de maatschappij.
Het rendement van de sector: ‘matching’
Maatschappelijk rendement begint bij een (maatschappelijke) opgave om te komen tot
prestaties, in combinatie met een (financieel) vermogen om iets te kunnen doen. Sommige corporaties hebben een behoorlijk vermogen, maar een beperkte lokale opgave.
Andere corporatie kennen wel een flinke opgave, maar ontberen het kapitaal om te
investeren.
Als we naar het maatschappelijk rendement van de corporatiesector als geheel kijken,
dan is het vanuit een optimalisatiegedachte – hoe krijg ik een zo een groot mogelijk
maatschappelijk rendement – verstandig taken en middelen te ‘matchen’: wanneer
met hetzelfde geld van de rijkere corporatie meer effect is te behalen bij de armere
buurman, wordt het totale rendement voor de corporatiesector beter.
Door inzicht te geven in het maatschappelijk rendement dient zich ook de ruimte voor
‘matching’ aan. Dat geldt niet alleen in financieel opzicht. Er valt zelfs te denken aan
‘matching’ van ondernemerschap, bouwopgaven en grond.
Maatschappelijk rendement maak je niet alleen
Corporaties maken maatschappelijk rendement niet alleen. Om de maatschappelijke
uitdagingen op te pakken, werken ze veel samen met andere organisaties: gemeente,
welzijnsorganisaties, politie, buurtwerk, instellingen in de gezondheidszorg, enzovoort. Dat maakt de maatschappelijke prestatie vaak tot een co-productie. Daardoor
kan het lastig worden om precies te bepalen welk aandeel de corporatie heeft in de
investering en de prestatie.
Soms kan het onwenselijk zijn om dit te ontvlechten, omdat deze kennis juist de
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gezamenlijkheid zou kunnen ondermijnen. Het denken over maatschappelijk rendement kan een gezamenlijke aanpak ook bevorderen. Door gezamenlijk een gedegen
‘theory of change’ te ontwikkelen en te toetsen, kan een gemeenschappelijk basisidee
ontstaan over wat werkt en wat niet werkt. Dit maakt samenwerken naar verwachting
een stuk effectiever en efficiënter.
Financieel rendement nu, voor maatschappelijk rendement later
Een veelgehoord verwijt aan het adres van woningcorporaties is dat ze wel dure
woningen voor de verkoop bouwen, maar te weinig investeren in sociale woningbouw. Het weerwoord van corporaties is dan vaak dat ze dit doen om geld te verdienen, dat ze op een later moment (als er geschikte bouwgrond is, of als de langdurige procedures zijn doorlopen) kunnen investeren.
Bij deze strategie richt de corporatie zich op de korte termijn enkel op het financiële
rendement, om later meer armslag te hebben voor maatschappelijke investeringen.
Daarmee heeft de bouw en verkoop van dure woningen in eerste instantie een beperkt
maatschappelijk rendement: hooguit in termen van een leefbaarder wijk door spreiding of een betere woningmarkt door meer doorstroommogelijkheden. Wel kan de
corporatie op de langere termijn grotere maatschappelijke investeringen doen, hopelijk met goede maatschappelijke prestaties. Pas op dat latere moment kan worden
gesproken over een goed maatschappelijk rendement.

2.7 Conclusies ten aanzien van maatschappelijk rendement
Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken ten aanzien van het begrip maatschappelijk rendement, in de context van de corporatiesector:
- Maatschappelijk rendement wordt bepaald door twee bestanddelen: de maatschappelijke
prestatie (outcome) en de investering (input).
- De prestaties van een corporatie zijn heterogeen en worden geleverd in verschillende maatschappelijke dimensies, met één gezamenlijk kenmerk: een overwegend positief effect op
de maatschappij.
- Het tweede ingrediënt bestaat uit de hiervoor vereiste investering. Hierbij gaat het om
financiële en niet-financiële, materiële en immateriële middelen (zoals inzet van goodwill
en kennis).
- Voor het benoemen van de prestaties kijken we buiten de corporatie, in de maatschappij.
Voor het bepalen van de middelen kijken we juist binnen de corporatie.
- Maatschappelijk rendement kan volgens deze definitie niet worden bepaald op basis van
financiële gegevens alleen.
- Maatschappelijk rendement is slechts tot op beperkte hoogte te becijferen. Meer inzicht
kan alleen worden ontleend via een ‘verhalende weg’, die vanuit de organisatiedoelen de
prestaties ín de maatschappij benoemt en betrekt op de daarvoor benodigde middelen.
Een voorbeeld...
Een herstructureringsproject is een goed voorbeeld van een moment waarbij inzicht in
maatschappelijk rendement van grote meerwaarde kan zijn. Vaak staat men voor de
keuze renovatie of sloop. Daarvoor zijn financiële scenario’s op te stellen, met investeringskosten, terugverdientijden, et cetera.
Voor bewoners zijn dit echter geen relevante overwegingen. Ze maken zich zorgen of
ze terug kunnen keren, of de buren er dan ook nog zijn, of de buurtwinkel er nog is
voor de boodschappen en het praatje, of de huren niet onbetaalbaar worden en of de
wijk niet wordt overspoeld door ‘yuppen’ die in de onbetaalbare koopwoningen
komen wonen.
Inzicht in het maatschappelijk rendement kan helpen om het hele spectrum van overwegingen over sloop of renovatie op een rij te zetten en daar met huurders en stakeholders over te praten. Niet alleen wat betreft de maatschappelijke effecten (waar de
bewoners hun eerste interesse hebben liggen), maar ook over de daarvoor vereiste
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investeringen (waar de corporaties op hun beurt zorg(en) over hebben). Het helpt
gezamenlijk een vollediger afweging te maken en geeft bewoners het vertrouwen dat
hun belangen serieus worden meegenomen.
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3

Waarom ‘weten van renderen’?

Organisaties in het Nederlandse maatschappelijke middenveld – grofweg tussen overheid en
bedrijfsleven – vinden zichzelf opnieuw uit. ‘Maatschappelijke onderneming’ is hun nieuwe roepnaam. Dit begrip drukt uit dat het gaat om organisaties met een bepaalde vrijheid om te ondernemen, maar met een gerichtheid op het maatschappelijke. Ze ondernemen vóór de maatschappij,
ín de maatschappij en mèt de maatschappij. Ook de corporatie bevindt zich midden in deze omslag.
De belangstelling voor maatschappelijk rendement hangt nauw samen met de ontwikkeling van de
corporatie als maatschappelijk ondernemer. Zoals we in de inleiding schetsten, heeft deze behoefte
drie dimensies:
- de institutionele dimensie;
- de maatschappelijke dimensie;
- de dimensie van ondernemerschap.

3.1 De institutionele dimensie
Net als andere maatschappelijke ondernemers ondervinden corporaties druk vanuit de
samenleving om hun maatschappelijk rendement zichtbaar te maken. Maar daarnaast zijn er
ook enkele bijzondere karakteristieken van het corporatiebestel die inzicht in het maatschappelijk rendement gewenst maken. De relatie met de overheid (rijk en gemeente) staat hierin
centraal. Het betreffen institutionele karakteristieken die voor de individuele corporatie een
gegeven zijn, maar wel het reilen en zeilen van elke corporatie voor een groot deel bepalen.
En de gemoederen, zeker de laatste maanden, danig bezig houden.
Relatie overheid
Corporaties onderscheiden zich van andere maatschappelijke ondernemingen, zoals
ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, door het relatief grote vermogen waarover ze
beschikken sinds de bruteringsoperatie halverwege de jaren ‘90 en het feit dat ze voor
hun lopende inkomsten financieel onafhankelijk zijn van de overheid of andere
instanties. Dat maakt corporaties zelfstandig. Als rechtspersoon (meestal stichting)
hebben ze zelf de beschikking over hun vermogen en kunnen ze tot op zekere hoogte
de dingen doen die ze willen doen. Uiteraard binnen de zelfopgelegde kaders en de
formele kaders zoals die zijn gesteld in het BBSH.
De overheid ziet graag dat bepaalde maatschappelijke opgaven worden opgepakt, bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke vernieuwing of de woningbouwproductie.
Daarvoor wil zij de corporaties, en hun vermogen, inzetten. De overheid kan dit bij
corporaties afdwingen met regels via het BBSH. In de huidige vorm zijn deze tamelijk
ruim gedefinieerd. Een andere optie is het maken ban afspraken en het opstellen van
contracten. Het overleg en de afspraken tussen Aedes en de minister van VROM (in
het kader van ‘De Grote Beweging’) is daar een voorbeeld van, maar ook de prestatieafspraken tussen een corporatie en een gemeente zijn uit te leggen als een poging van
de overheid om de inzet van corporaties te sturen. Sturing door middel van subsidie,
met bijbehorende voorwaarden, is sinds de bruteringsoperatie bij corporaties alleen
nog maar op projectniveau aan de orde.
Nu bestaat er een spanning tussen het ‘vrije’ ondernemerschap van corporaties en de
door de overheid gewenste inzet van corporaties. Simpel gezegd: corporaties vinden
dat de overheid te sterk wil sturen en de vrijheid van hun ondernemerschap aantast,
en de overheid vindt op haar beurt dat de corporaties meer kunnen doen of andere
dingen (ook) kunnen doen. Inzicht in maatschappelijk rendement kan deze spanning
verlichten omdat het duidelijk kan maken in hoeverre corporaties tegemoet komen
aan de maatschappelijke opgaven waar de overheid aan wil werken.

23

In de huidige constellatie krijgt maatschappelijk rendement nog weinig aandacht. De
bestuurders van een corporatie leggen verantwoording af aan hun eigen raad van toezicht. En de corporatie als rechtspersoon legt, in het kader van extern toezicht, verantwoording af aan de minister. De bestaande toezichtstructuur is in belangrijke mate
op financiële aspecten gericht en functioneert nog niet optimaal, zo is te lezen in een
recent onderzoek van Companen in opdracht van het ministerie van VROM (Companen, 2005) en van het CFV (CFV, 2005).
Het ontbreken van markttucht: wat is succes?
Hierbij speelt ook het gegeven dat niet vanzelf duidelijk is wanneer een corporatie
succesvol is en wanneer niet. De kracht én de zwakte van de sector is dat er nauwelijks sprake is van markttucht. Het ontbreken van de tucht van de markt is een kracht
omdat corporaties daardoor initiatieven kunnen ontplooien en mensen kunnen
bedienen die voor commerciële aanbieders niet aantrekkelijk zijn. Ze zijn in staat
financieel niet-rendabele activiteiten te ondernemen. Sterker nog: daarvoor zijn ze
corporatie en daarvoor zijn ze bedoeld.
Tegelijkertijd is het ontbreken van markttucht een zwakte. Er is momenteel een groot
tekort aan betaalbare woningen. De consument heeft feitelijk geen keuze, waardoor
corporaties niet hoeven te concurreren met elkaar (zie bijvoorbeeld WRR, 2004, pag.
166). Bewoners lopen niet weg als ze ontevreden zijn en potentiële huurders laten
een woning niet aan hun neus voorbijgaan als ze weten dat de verhurende corporatie
slecht presteert. De inkomsten van de corporatie representeren daardoor niet de waardering die de consument heeft voor de (producten van de) corporatie, zoals dat bij
bedrijven over het algemeen wel is. Bij bedrijven geldt dat tevreden klanten meer
producten kopen, waardoor het marktaandeel groeit en de aandeelhouder stijgende
koersen ziet en dividend ontvangt. De normen voor succes zijn duidelijk en bekend.
Het succes van corporaties laat zich echter maar zeer beperkt uitdrukken in winst,
marktdeel en Return on Investment (ROI: een financiële graadmeter om de opbrengst
van een investering uit te drukken). Kortom, het is niet ‘van nature’ duidelijk of een
corporatie goed presteert. Standaarden daarvoor ontbreken (nog) (Herman en Renz,
1999, pag.112).
Het maatschappelijk rendement kan een belangrijke invulling zijn voor de mate van
succes. Het geeft immers weer waar het bij corporaties om draait: het op een efficiënte wijze waarde toevoegen aan de maatschappij. Tegelijkertijd moeten we wel in
ogenschouw nemen dat het een ander soort maatstaf voor succes is, dan harde
bedrijfsresultaten. In hoofdstuk 1 en 2 constateerden we al dat het maatschappelijk
rendement (nog) moeilijk meetbaar is en nauwelijks uit te drukken is in enkele kerncijfers.

3.2 De maatschappelijke dimensie
Een belangrijk element in het maatschappelijk ondernemen is de relatie tussen corporatie en
samenleving. Enerzijds gaat het daarbij om het afleggen van verantwoording, anderzijds om
het gezamenlijk bepalen van de gewenste maatschappelijke prestaties om zo te garanderen
dat de activiteiten die de corporatie ontplooit optimaal aansluiten bij de maatschappelijke
wensen. Juist als maatschappelijk ondernemer is deze interactie met de maatschappij cruciaal. De maatschappij kan draagvlak bieden voor de activiteiten van een corporatie en
daarmee het vertrouwen en de ondernemingsruimte geven om deze activiteiten op een goede
wijze te ontplooien.
Voor het afleggen van verantwoording aan de samenleving of aan stakeholders bestaat op
dit moment geen rechtsgrond. Het is een eigen keus van de corporaties of en hoe ze hier
invulling aan geven (Groeneveld-Louwerse, 2004, pag. 386-390). De ene corporatie gaat
hier in de praktijk dan ook veel actiever mee om dan de andere. Wel circuleren er verschillende voorstellen om de maatschappelijke invloed op corporaties te vergroten (al dan niet
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vanuit het motief hardere sturing van de overheid voor te zijn). En met de twee huurderzetels in de raad van toezicht krijgt de maatschappelijke invloed ook al concreet vorm. Hoe
de discussie hierover op sectorniveau ook verloopt, in alle gevallen zal beter inzicht in het
maatschappelijk rendement (de consequenties van) keuzes helder maken en een dialoog
daarover voeden.
Voor een goede dialoog moet beide partijen scherp voor ogen staan wat de bijdrage van de
corporatie kan zijn in de buurt, in de stad, in de samenleving. Daarbij zullen ook de te
maken keuzes aan bod moeten komen: niet alles kan, en soms gaan lange-termijn of stedelijke belangen boven de belangen die vanuit bewoner, buurt of wijk naar voren worden
gebracht.
‘De maatschappij’ bestaat in deze dialoog niet. Het zijn verschillende partijen die verschillende verwachtingen koesteren over de maatschappelijke prestatie die de corporatie moet
neerzetten. De ene stakeholder kan zwaar tillen aan de leefbaarheid, de andere aan de huisvesting van ouderen, en weer een ander aan de verslavingszorg. Dat maakt dat ze de maatschappelijke prestaties en dus het maatschappelijk rendement van een corporatie anders
beoordelen. Het gesprek tussen corporatie en maatschappij is dus altijd gedifferentieerd.
Gezien deze differentiatie in stakeholders en de complexe maatschappelijke problematiek
waarmee corporaties worden geconfronteerd, zal het altijd een lokaal gesprek zijn, in de
eigen stad, met bekende buurten en wijken. Bij het handen en voeten geven aan maatschappelijk rendement vanuit deze dimensie, is en blijft deze differentiatie wel een lastige horde.

3.3 De dimensie van ondernemerschap
Ook vanuit de corporatie zelf bestaat er behoefte om inzicht te hebben in maatschappelijk
rendement. Zo onderneemt een corporatie op een steeds breder terrein activiteiten. Ze vraagt
zich daarbij af wat de meerwaarde hiervan is en hoe die ‘brede’ initiatieven onderling
kunnen worden vergeleken. Leveren die investeringen in leefbaarheid nu wel op wat we
hadden gehoopt ? Had bij een herstructurering een investering in het sociale niet meer opgeleverd dan de investering in het fysieke? En in het verlengde hiervan, hoe doen we dat een
volgende keer beter? Een drang naar verbetering die (als het goed is) inherent is aan het
ondernemerschap.
Passend bij het maatschappelijk ondernemerschap is dat de corporatie zich niet beperkt tot
alleen de woning. De corporatie trekt zich in toenemende mate ook het wonen en de
bewoner zelf aan. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de breedte van de prestatievelden zoals
we die hiervoor schetsten. Voorbeelden hiervan zijn corporaties die woningen ‘te woon’ aanbieden voor huurders (in allerlei vormen), die zich inzetten voor schuldsanering of voor de
huisvesting van andere maatschappelijke partners, zoals scholen. De corporatie is dan de
maatschappelijk ondernemer in de zin dat ze op eigen initiatief activiteiten onderneemt die
ze zinvol en nodig vindt om invulling te geven aan haar maatschappelijke missie. Het is
veelal een eigen invulling, vanuit de eigen identiteit en ambitie, bovenop de minimale vereisten die worden gesteld aan een corporatie.
Juist bij deze maatschappelijke activiteiten is het financiële rendement niet groot of zelfs
negatief. Toch worden ze ontplooid omdat ze in de ogen van de corporatie nodig zijn: er zit
een maatschappelijk rendement in. Door dit maatschappelijk rendement zichtbaar te maken
naast het financiële plaatje – dat vaak al te duidelijk is – kunnen dit soort initiatieven beter
worden onderbouwd en afgewogen. Het kan zelfs de lust tot ondernemen en investeren aanwakkeren omdat het perspectief van maatschappelijk ondernemen helderder en daardoor
aantrekkelijker wordt; voor de corporatie zelf, maar ook voor de betrokken buitenwereld.
Deze maatschappelijke inzet kan de corporatie zelf invullen, maar ze kan daarvoor ook
actief het gesprek aanknopen met de maatschappij. In het eerste geval kan maatschappelijk
rendement bijvoorbeeld worden gebruikt in de verantwoording achteraf, bijvoorbeeld aan de
eigen raad van toezicht. Hiermee ontstijgen de maatschappelijke projecten het niveau van
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(bij wijze van spreken) ‘het doen van leuke dingen voor de mensen’, opgepakt als ‘hobby’
van een bestuurder. Methoden passen dan in een verdere professionaliseringsslag. Ondernemen is een leerproces en het investeren in de maatschappij moet zo effectief en efficiënt
mogelijk gebeuren. Door het maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken en dit af te
zetten tegen een maatstaf (bijvoorbeeld het rendement uit het eigen verleden, dat van collega-corporaties of van andere projecten) kan dit de aanzet geven om het eigen functioneren
te verbeteren.
In het tweede geval, het ontplooien van maatschappelijke initiatieven in samenspraak met
de maatschappij, kan maatschappelijk rendement worden gebruikt als brandstof voor de dialoog hierover. Zo kan bijvoorbeeld het maatschappelijk rendement van mogelijke projecten
worden bepaald en kan op basis hiervan in onderlinge afweging een gezamenlijke keuze
worden gemaakt. Hiermee geeft de corporatie vanuit haar ondernemerschap invulling aan de
hiervoor genoemde maatschappelijke dimensie. In onze ogen geeft dit een betere invulling
van het maatschappelijk ondernemerschap dan het zelf invullen van de maatschappelijke
inzet, omdat de maatschappij op deze manier zo duidelijk en concreet mogelijk bepaalt wat
ze van de corporatie verwacht. De corporatie kan op haar beurt zo concreet en gemotiveerd
mogelijk aangeven hoe ze daarop ingaat.
Of en hoe de corporatie maatschappelijk rendement inzet vanuit de dimensie van ondernemerschap is en blijft (voorlopig) een eigen keuze en verantwoordelijkheid.
Het uitgangspunt van deze verkenning is het vinden van nieuwe methoden die corporaties
kunnen inzetten voor het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement. Dit maakt dat
we de behoefte aan inzicht in maatschappelijk rendement vanuit de institutionele dimensie
in deze verkenning niet expliciet zullen betrekken. De overige twee dimensies – de maatschappelijke dimensie en de dimensie vanuit het ondernemerschap – zullen we in de
komende hoofdstukken verder uitwerken in een ontwikkelingsmodel van drie functies en in
het ‘vliegwiel van maatschappelijk rendement’.
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4

Drie functies van inzicht in maatschappelijk rendement

Nu we zicht hebben op wat maatschappelijk rendement inhoudt en waar de behoefte vandaan komt
om hier meer van te weten, kunnen we de toepassing van maatschappelijk rendement dichter bij de
dagelijkse praktijk van corporaties brengen. Om methoden goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk te weten hoe corporaties maatschappelijk rendement kunnen betrekken in hun bedrijfsvoering. Kennis over het maatschappelijk rendement kan namelijk in verschillende functies een bijdrage leveren aan het functioneren van de corporatie.
De functies zijn in zekere zin op te vatten als een ontwikkelmodel. Afhankelijk van de eigen
ambitie, kan een corporatie zich ontwikkelen in de mate waarin deze het maatschappelijk rendement weet te betrekken in haar doen en laten (zie figuur 4.1). In eerste instantie voor eigen, intern
gebruik. Hierbij zal het in eerste instantie gaan om een fragmentarische inzet, die uitgroeit naar
een meer afgewogen aanpak, die is ingebed in de bedrijfsvoering. In een vervolgstap kan maatschappelijk rendement ook een externe functie krijgen, bijvoorbeeld om stakeholders te informeren
of om verantwoording af te leggen. In laatste instantie kan maatschappelijk rendement ook worden
ingezet om in samenspraak met stakeholders de corporatie te ‘besturen’ (‘governance’).
onbekend

intern, op onderdelen
bekend

intern, als systeem

extern, ter informatie

extern,
ter verantwoording

extern, governance

Figuur 4.1: Drie functies van inzicht
Hoewel het logisch lijkt dat de corporatie zich geleidelijk ontwikkelt volgens dit ideaaltypische ontwikkelmodel en maatschappelijk rendement voor steeds meer functies weet in te zetten, kan dit
door externe invloeden ook schoksgewijs verlopen. Zo kan een gemeente een corporatie in het
kader van prestatieafspraken dwingen inzicht te geven in het maatschappelijk rendement, terwijl ze
dit intern nog nauwelijks op orde heeft. Ook kunnen stakeholders zelf methoden gebruiken om
inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van een project of van de gehele bedrijfsvoering en zo een stuk governance afdwingen. In reactie hierop zal de corporatie zelf bepaalde
functies van maatschappelijk rendement (ver)snel(d) eigen moeten maken.

4.1 Interne functie
Zoals elke (maatschappelijke) ondernemer is de corporatie erop gericht zichzelf voortdurend
te verbeteren. Maatschappelijk rendement raakt de kern van de corporatie. Kennis hierover is
dan ook onontbeerlijk om als een corporatie een goed beeld te krijgen van het eigen functioneren en de impact van activiteiten in de maatschappij: halen we onze maatschappelijke
doelen, zijn het nog wel de goede doelstellingen, leveren onze maatschappelijke investeringen nog wel voldoende op of zijn ze op andere plekken in de samenleving zinvoller in te
zetten?
Zeker nu de maatschappelijke opgaven voor het oprapen liggen, zal de corporatie behoefte
hebben aan een helder afwegingskader om te bepalen waar ze haar middelen zal inzetten. Is
het verstandiger in te zetten op het huisvesten van jongeren of op het ontwikkelen van
woon-zorgcomplexen? Is de leefbaarheid gebaat bij een fysiek ingrijpen of bieden sociale
activiteiten meer soelaas? Omdat een corporatie niet alles kan oppakken is het maken van
keuzes onvermijdelijk. Inzicht in maatschappelijk rendement kan dan helpen om prioriteiten
te stellen en keuzes (intern) te verantwoorden.
Het inzetten van kennis over maatschappelijk rendement zal in eerste instantie fragmentarisch gebeuren: bijvoorbeeld voor een enkel project, aan de hand van een bepaalde methode.
Gaandeweg zal de behoefte groeien om dit structureler op te pakken zodat informatie te vergelijken is en de informatie betrouwbaarder of preciezer wordt. De corporatie wil zichzelf
bijvoorbeeld ‘benchmarken’ met andere gelijksoortige corporaties. Maatschappelijk rendement wordt een vast onderdeel van afwegingen. De corporatie bouwt op dat moment aan
een eigen ‘rendementssysteem’. In een volgend hoofdstuk komen we hierop terug.
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4.2 Externe functie: verantwoording
In hoofdstuk 3 constateerden we dat de formele verantwoordingsplicht van een corporatie
beperkt is. Toch voelen veel corporaties een moreel-maatschappelijke plicht een stap verder
te zetten. Kennis over het maatschappelijk rendement kan worden ingezet om een bredere
verantwoording af te leggen aan anderen over de bedrijfsvoering of uitgevoerde projecten.
Daarmee beantwoordt de corporatie aan de (latente) vraag uit de maatschappij: huurders die
willen weten wat ‘hun’ corporatie doet met het vermogen, maatschappelijke partners die
willen toetsen of de corporatie wel de ondernemende corporatie is die ze zegt te zijn, de
gemeente die wil weten of het corporatievermogen niet beter in andere zaken in de stad kan
worden gestoken. Het gaat daarmee dus om het ‘bewijzen’ van het maatschappelijk rendement: is het het juiste rendement (kwalitatief) en is het voldoende (kwantitatief)? De corporatie gebruikt de informatie niet alleen om haar eigen organisatie en activiteiten te verbeteren, ze brengt de informatie actief naar buiten, zodat anderen zich daar ook een oordeel
over kunnen vormen. De minst vergaande vorm van verantwoording is het aanbieden ‘ter
informatie’. Maar de corporatie kan ook bewust om reactie van stakeholders vragen. Bijvoorbeeld jaarlijks, bij de presentatie van het jaarverslag.
In relatie tot de stakeholders geeft dit in eerste instantie een passieve betrokkenheid. De
prestaties zijn immers geleverd en stakeholders kunnen ze als goed of slecht beoordelen. Het
geeft stakeholders nog geen mogelijkheid om actief bij te dragen aan een beter rendement.
Wel geeft inzicht in het rendement vertrouwen. Vertrouwen van bijvoorbeeld de maatschappelijke partners en de gemeente dat de corporatie goed werk levert. Dit vertrouwen kan ontstaan als de corporatie open is in haar presteren, zeker als het maatschappelijk rendement
als positief wordt beoordeeld of zich positief ontwikkelt. Het vertrouwen kan zich uitbetalen
in een constructievere samenwerking en creëert de noodzakelijke ondernemingsruimte om
slagvaardig lokale problemen op te pakken. Indirect (en beperkt) uit zich dit in een hoger
maatschappelijk rendement.

4.3 Externe functie: governance
De strategie van een corporatie wordt aan de directietafel uitgestippeld. Ook de strategische
beslissingen, bijvoorbeeld omtrent een herstructureringsproject, worden genomen aan die
tafel. De laatste tijd is er discussie, onder de titel ‘governance’, in hoeverre de maatschappij
invloed moet krijgen op de ‘sturing’ van de corporatie. Zo staat de samenstelling en het aandachtsgebied van de raad van toezicht in de belangstelling. Wat de uitkomst van de discussie ook zal zijn, de kans is groot dat de stem van stakeholders vaker en luider zal klinken
in de directiekamer.
Om stakeholders op strategische momenten vruchtbaar te betrekken is inzicht nodig in de
maatschappelijke effecten van strategische keuzes. Met algemene uitspraken of onbetrouwbare, vage gegevens hierover kan het brede gesprek niet goed worden gevoerd. Maatschappelijk rendement kan dan van waarde zijn op verschillende belangrijke momenten:
- Bij het (vanuit een missie) uitstippelen van de corporatiestrategie: welk soort rendement
willen we de komende jaren behalen?
- Bij de selectie van investeringsprojecten: welke project biedt het hoogste maatschappelijk
rendement?
- Bij het aangaan van samenwerking met andere maatschappelijke/lokale partners: wie levert
welke input en welk maatschappelijk rendement verwachten we te halen door de samenwerking?
- Bij het invullen en bewaken van de reguliere bedrijfsvoering: wat is het maatschappelijk
rendement van de ‘gewone gang van zaken’ en ontwikkelt dat goed?
Een belangrijk element in deze invulling van ‘governance’ is dat er een gezamenlijk verhaal
ontstaat over wat goed is voor de lokale maatschappij en wat goed is voor de corporatie; nu,
maar ook over een aantal jaar. Het is ook een kwestie van goede onderlinge communicatie
en bouwen aan vertrouwen.
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5

Het vliegwiel van maatschappelijk rendement

In het voorgaande hebben we inzicht gekregen in de achtergronden van maatschappelijk rendement, hebben we gezien vanuit welke motieven corporaties meer willen weten van hun maatschappelijk rendement en wat ze met die kennis kunnen doen. Deze inzichten zijn bij elkaar te brengen
in een denkmodel: het vliegwiel van maatschappelijk rendement.
Het verkrijgen en gebruiken van inzicht in maatschappelijk rendement kent een aantal centrale
‘bouwstenen’:
- De organisatiedoelen: wat wil de corporatie?
- De maatschappelijke outcome: wat wil de corporatie bewerkstelligen in de maatschappij?
- De output: wat moet de corporatie daarvoor ‘leveren’?
- De investering: wat kost dat?
- De activiteiten/het project: hoe moet de dagelijkse bedrijfsvoering eruit zien en welke projecten
moeten daadwerkelijk worden uitgevoerd?
Stuk voor stuk zijn dit geen vreemde ‘bouwstenen’ voor een corporatie. Als maatschappelijk ondernemer heeft elke corporatie daar al over nagedacht. Ze zijn al dan niet expliciet gemaakt in beleid
en worden regelmatig aangescherpt en bijgesteld.
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Figuur 5.1: Het vliegwiel van maatschappelijk rendement
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De in het voorgaande hoofdstuk geschetste functies – van intern gebruik, via (externe) verantwoording, naar governance – laten zich goed combineren met deze bouwstenen. De bouwstenen komen
namelijk in alle functies terug, maar wel in een andere volgorde en samenhang. Dit laat zich het
best verbeelden als een vliegwiel dat start binnen de corporatie zelf en naarmate het in beweging
komt steeds meer de omgeving van de corporatie, de stakeholders betrekt.
De term vliegwiel geldt ook in overdrachtelijke zin. Een vliegwiel is de omschrijving voor een
zwaar wiel dat wordt gebruikt om een machine gelijkmatiger te laten lopen. Het is moeilijk op
gang te brengen, maar eenmaal draaiend ook weer moeilijk af te remmen.9 Het vliegwiel is in staat
om energie die vrijkomt bij het remmen tijdelijk op te slaan en bijvoorbeeld in te zetten als een
korte krachtsinspanning nodig is (bijvoorbeeld bij accelereren van een bus). Eigenschappen die, als
metafoor, ook gelden voor het gebruik van maatschappelijk rendement door een corporatie.
Het vliegwiel komt in beweging vanuit de functie van inzicht in maatschappelijk rendement voor
eigen, intern gebruik. Vanuit de gestelde organisatiedoelen (1), is de gewenste outcome te bepalen
(2). Op basis van een gedegen ‘theory of change’ kan deze worden vertaald in de vereiste output
(3). En op basis daarvan kan de corporatie een beeld krijgen van de benodigde investering (4). Vervolgens kunnen de activiteiten uitgevoerd worden in de maatschappij (5). Dat is eigenlijk het creatie-moment van maatschappelijk rendement.
Over deze activiteiten wil de corporatie ook verantwoording afleggen, de tweede functie. Daartoe
zet ze met dezelfde bouwstenen dezelfde stappen, maar dan in omgekeerde volgorde en in relatie
met de stakeholders in de omgeving van de corporatie.
Met de kennis die in deze stappen (6-8) is opgedaan, kunnen de organisatiedoelen (1) opnieuw
tegen het licht worden gehouden. Ziet de corporatie dat als een interne kwestie, dan pakt ze de
eerste, interne functie weer op. Maar ze kan ook de derde functie van inzicht in maatschappelijk
rendement – ‘governance’ – gebruiken door met stakeholders dezelfde ‘bouwstenen’ (1-4) opnieuw
te doorlopen om zo te komen tot activiteiten die optimaal zijn afgestemd op de maatschappelijke
wensen.
Dit denkmodel kan corporaties helpen de in deel B geschetste methoden gerichter en in de juiste
combinatie in te zetten, gekoppeld aan de eigen ambitie.

5.1 Drie impulsen om het vliegwiel in beweging te krijgen
Bij een vliegwiel is het de kunst het in beweging te krijgen. Deze aanzet kost de meeste
kracht. In het vliegwiel van rendement start de corporatie (in theorie) vanuit de eerste
functie: inzicht in maatschappelijk rendement voor intern gebruik (zie § 4.1). Om het vliegwiel vanaf dit moment draaiend te krijgen en te houden, beschrijven we drie impulsen.
Vaststellen bijdrage aan de maatschappij
Het begint met het bepalen van de bijdrage die de corporatie wil en kan leveren aan
de maatschappij. Deze eerste, primaire vraag (over bouwstenen 1 en 2) is misschien
ook wel gelijk de moeilijkste. Het antwoord is afhankelijk van de doelen die de corporatie zich stelt, van de middelen die haar ter beschikking staan en van de maatschappelijke slagkracht die ze in de lokale situatie kan ontwikkelen.
Sinds de bruteringsoperatie bezinnen corporaties zich hier op. Dit heeft zijn weerslag
op de geformuleerde missies en strategieën. Corporaties bewandelen daarin verschillende wegen. De SEV ontwikkelde een model (zie figuur 5.2) waarin mogelijke ‘typen’
corporaties afgezet worden tegen het rendement waar het om gaat (financieel of
maatschappelijk) en hun taakopvatting (smal en gericht op vastgoed of breed en
gericht op mensen). Afhankelijk van de gekozen doelen staat maatschappelijk rendement meer of minder centraal. Van corporaties die zichzelf zien als een emancipatiemachine is een grotere maatschappelijke prestatie te verwachten en is het belang om
het rendement hiervan inzichtelijk te maken, navenant groter.

9

Zie voor een technische verhandeling: http://nl.wikipedia.org/wiki/vliegwiel
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De corporatie die zichzelf daarentegen als vastgoedondernemer ziet, heeft een
beperkter werkveld (alleen vastgoed) en heeft ook een nauwer gedefinieerde bijdrage
aan de maatschappij. Inzicht in maatschappelijk rendement blijft van belang, maar is
minder cruciaal dan voor de corporatie als emancipatie-machine.
financieel economisch
rendement
vastgoedvastgoedonderneming
onderneming

klantencorporatie
klantencorporatie

breed:
mensen

smal:
vastgoed
wijkregisseur
wijkregisseur

voorzieningenvoorzieningencorporatie
corporatie

emancipatieemancipatiemachine
machine

maatschappelijk
rendement

Figuur 5.2: Model met verschillende ‘typen’ corporaties

Uit de doelstelling kan worden afgeleid wat de corporatie wil bewerkstelligen in de
maatschappij. Welke effecten wil ze veroorzaken, welke bijdrage wil ze leveren? Hierover positie innemen en dit zo concreet mogelijk benoemen is de eerste impuls om
het vliegwiel in beweging te krijgen.
Ontdekken van het causale verband tussen de benodigde activiteiten en de gewenste
maatschappelijke bijdrage
Als de corporatie voor ogen staat welke bijdrage aan de maatschappij ze levert en wil
gaan leveren, kan worden gezocht naar de activiteiten die de bijdrage tot werkelijkheid maken. Daarvoor moet duidelijk zijn wat de uitwerking van activiteiten is, wat
ze in beweging zetten, welke (neven)effecten ze hebben, et cetera. Kortom, er moet
begrip zijn van de ‘theory of change’, zoals het in de Angelsaksische theorievorming
wordt genoemd. Als de corporatie hier op geen enkele wijze invulling aan zou geven,
doet ze eigenlijk maar wat en handelt ze feitelijk in goed geloof en/of willekeur.
Een goede ‘theory of change’ vereist ervaring: al doende leert men. Een goede theorie
staat niet alleen mooi op papier, maar bewijst zich in de praktijk.
De stakeholders (huurders, gemeente, maatschappelijke partners) hebben een eigen
kijk op de maatschappij en de doorwerking van activiteiten. Zonder hun ondersteuning van de ‘theory of change’ zal er veel discussie (blijven) ontstaan over wat de
corporatie doet en niet doet. Hun handtekening onder de ‘theory of change’, oftewel
overeenstemming over wat wel en niet werkt, is een belangrijke basis voor samenwerking.
Wanneer het causale verband helder is met een getoetste ‘theory of change’, weet de
corporatie sneller te benoemen welke activiteiten ze (in grote lijnen) kan ondernemen
om haar doelen te realiseren, met steun van de stakeholders.
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Bouwen aan een eigen rendementssysteem
De derde stap bestaat uit het bouwen aan een eigen ‘rendementssysteem’. Er is niet
één methode die alle kennis over maatschappelijk rendement kan verschaffen. En aan
alle methoden kleven voor- en nadelen. Gaat een corporatie aan de slag dan zal het
in de praktijk altijd uitdraaien op een combinatie van verschillende methoden en het
aanpassen van deze methoden aan de specifieke, eigen situatie. Met name de inbedding in de bestaande bedrijfsvoering is cruciaal om het vliegwiel van maatschappelijk
rendement in beweging te krijgen en te houden. Deze inbedding is altijd maatwerk.
Een aantal factoren is daarbij van belang.
- Welke relaties wil de corporatie onderhouden met stakeholders? En welke wensen en
eisen hebben deze met betrekking tot het inzicht in maatschappelijk rendement?
- De eigen rendementscultuur: durft men het aan prestatie inzichtelijk te maken, dit te
koppelen aan de benodigde investeringen, en daarover te communiceren? En kan
men omgaan met de reactie die hierop volgt van stakeholders?
- De kwaliteit van de eigen ‘controlling’: heeft de corporatie ervaring met het inzichtelijk maken van niet-financiële prestaties, zijn daar al methoden en systemen voor
beschikbaar?
- De eigen ambitie, en als concreet uitvloeisel daarvan, de middelen (personeel, tijd,
geld) die men wil vrijmaken om het rendement inzichtelijk te maken. Gaat men aan
de slag met enkele projecten, of wil men over meerdere jaren systematische uitspraken doen over de gehele bedrijfsvoering?
- Hoe kan het systeem worden verankerd in bestaande werkprocessen, procedures,
overlegmomenten, et cetera, en hier een goede bijdrage aan leveren?
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6

Enkele valkuilen

Corporaties kunnen met verschillende methodes aan de slag. In deel B zullen we hiermee kennis
maken. Elke methode heeft zijn beperkingen en specifieke karakteristieken. En bij het inzetten van
een methode, in de opbouw van een eigen rendementssysteem, werkt elke corporatie vanuit zijn
eigen sterkten en zwakten. Toch zijn er wel enkele algemene valkuilen aan te wijzen, waar corporaties niet in moeten stappen als ze actief aan de slag gaan met maatschappelijk rendement. In willekeurige volgorde noemen we in dit laatste hoofdstuk van deel A de gevaarlijkste valkuilen op het
pad naar meer inzicht in maatschappelijk rendement.

Valkuil 1: slecht rendement van de methode zelf
Het is een uitdaging de in deze verkenning gepresenteerde methoden op te pakken en uit te
werken. De corporaties kunnen hierop hun tanden stuk bijten. Daarbij moet voortdurend het
uiteindelijke doel op het netvlies staan: wat willen we bereiken door toepassing van de
methode en waarom willen we inzicht in maatschappelijk rendement?
Juist omdat veel methoden nog niet zijn uit-ontwikkeld en soms maatwerktrajecten vragen,
bestaat het gevaar dat onevenredig veel energie in de ontwikkeling en toepassing van de
methode gaat zitten. Het is dan moeilijk een grens te trekken: meer indicatoren geven altijd
beter inzicht, meetsystemen kunnen altijd betrouwbaarder, de dialoog met stakeholders kan
altijd steviger. Daarbij komt dat sommige prestatievelden moeilijk zijn te becijferen. Ze
kunnen bijvoorbeeld breed worden opgevat (zoals leefbaarheid) of zijn subjectief (veiligheid).
Ook kan vergelijkbaarheid door de tijd hoge eisen stellen aan een methode. Daarnaast
kunnen methoden een wissel trekken op het dagelijkse werk van de organisatie. Zo kan het
verzamelen van informatie extra bureaucratie met zich meebrengen. Overigens kan de inzet
van ICT-middelen de organisatorische last wel aanzienlijk verminderen.
De corporatie moet ergens een grens trekken en bepalen wanneer ze genoeg weet (voor dit
moment). Om deze valkuil te omzeilen is een ‘pragmatische reflectie’ vereist. Ook het rendement van een methode om inzicht te krijgen in maatschappelijk rendement moet optimaal
zijn.

Valkuil 2: ondoordachte uitvoering
Deze valkuil bevindt zich eigenlijk naast de vorige valkuil. In plaats van te ‘diep’ in een
methode te duiken, kun je er ook te makkelijk mee omgaan. Als er bijvoorbeeld te weinig
aandacht is besteed aan het goed en betrouwbaar meten van indicatoren, is het twijfelachtig
of de uiteindelijke gegevens wel echt weerspiegelen wat we denken dat ze weerspiegelen. De
gegevens zijn dan drijfzand voor de besluitvorming. Of trekken een mist over een goed
gesprek met lokale stakeholders.

Valkuil 3: te weinig draagvlak
Veel methoden komen alleen tot hun recht als betrokkenen (binnen of buiten de organisatie)
er ook achter staan. Soms vraagt een methode een bijzondere inzet, die alleen (met voldoende kwaliteit) wordt geleverd als mensen het belang ervan inzien. En soms hebben de
uitkomsten van een methode alleen voldoende betekenis, als mensen betrokken zijn bij het
ontwikkelen en uitvoeren van de methode. De directie en het management moeten het
gebruik van de methoden met enthousiasme dragen en medewerkers faciliteren; niet alleen
in het begin, maar ook later. Medewerkers moeten zich vertrouwd voelen met de methode.
En stakeholders moeten zich gehoord voelen en zich bijvoorbeeld herkennen in de indicatoren die worden gebruikt.
Dit draagvlak creëert de corporatie in de implementatiefase van een methode, door mensen
te betrekken bij keuze, ontwikkeling en daadwerkelijk gebruik van een methode. Het klakkeloos uitrollen van een bestaande methode kan zelfs averechts werken.
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Valkuil 4: te weinig aansluiting met de dagelijkse gang van zaken
Het gevaar is reëel dat de methoden worden ingezet als een apart project, dat losstaat van
de dagelijkse bedrijfsvoering, en dat ook blijft. Dat zou voor sommige methoden jammer
zijn. Ten eerste om de principiële reden dat juist het maatschappelijk rendement raakt aan
het wezen van de corporatie en dus ook zou moeten worden betrokken op de (dagelijkse)
bedrijfsvoering. Maar ook om pragmatische redenen is het handiger een methode in te
vlechten in de bestaande routines. Zo kan dit kostenbesparend werken en zien medewerkers
het eerder als een normale gang van zaken, wat weer het draagvlak vergroot.

Valkuil 5: te weinig geduld
Alle methoden vragen een zorgvuldige toepassing, soms in combinatie met een flinke investering voor een goede ontwikkeling en inpassing. Methoden moeten groeien. De werking
ervan toont zich vooral op termijn, na een periode van investeren. Bovendien zijn de directe
resultaten misschien niet altijd helder. Is bijvoorbeeld een betere dialoog doordat stakeholders een beter inzicht hebben in maatschappelijk rendement, na een aantal jaren nog
herkenbaar als het positieve resultaat van een destijds ingezette methode; of is het voor
betrokkenen een gewone zaak geworden? Resultaten moeten dus meestal niet op korte termijn worden verwacht en zijn (zeker in eerste instantie) minder concreet.

Valkuil 6: te veel harde informatie, te weinig zachte informatie
Een veelgehoorde wens is maatschappelijk rendement dezelfde hardheid te geven als financiële gegevens: ‘pas door het te meten, kunnen we het weten’. Op zich is dit een goed
streven en met de nodige inspanning kunnen corporaties de komende jaren hierin een eind
komen.
Tegelijkertijd schuilt hierin een gevaar, omdat de verkenning ook duidelijk heeft gemaakt dat
goed ‘meten’ en goed ‘weten’ niet zo simpel is. Informatie kan incompleet zijn, niet correct
zijn of zelfs ontbreken. Het hard willen maken van maatschappelijk rendement kan dan, in
plaats van het vertrouwen versterken, wantrouwen aanwakkeren. De meer kwalitatief
gerichte methoden kunnen dan geschikter en simpeler blijken.

Valkuil 7: niet voorbereid zijn op de reactie uit de maatschappij
Zodra inzicht in het maatschappelijk rendement wordt gedeeld met stakeholders, moet de
corporatie ook klaar zijn voor de reactie die dat oplevert. Stakeholders kunnen vinden dat te
veel middelen naar een bepaalde prestaties gaan. Of ze vinden de outcome onvoldoende. Of
ze willen betrokken zijn bij de keuze van investeringen. Voordat het inzicht wordt gedeeld,
is het verstandig dat de corporatie zich ook voorbereidt op een goede dialoog: waarom deel
ik het inzicht en geeft de beschikbare informatie over maatschappelijk rendement ook goed
inzicht aan stakeholders? En op welke wijze wil ik hen betrekken bij de bedrijfsvoering?
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Deel B
De methoden

“If you can’t measure it, you can’t manage it”
Peter Drucker

35

Weten van renderen

7

Toepassingskader

In deel B richten we ons op de methoden om inzicht te krijgen in maatschappelijk rendement. Wat
zijn nu de belangrijkste aspecten van de bestaande en nieuwe methoden die corporaties kunnen
gebruiken voor het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement? Om daar een beeld van
te krijgen, stellen we een kader samen: het toepassingskader. Aan de hand van het kader kunnen
we zeggen voor welke toepassing methodes geschikt zijn. Dit helpt bij een goede beschrijving van
elke methode en geeft de mogelijkheid om methoden met elkaar te vergelijken en een overzicht te
krijgen.
Het toepassingskader kan daarnaast door corporaties worden gebruikt als een zoekinstrument voor
een passende methode. Het bouwen aan een eigen rendementssysteem (zie hoofdstuk 5) betekent
dat er vanuit een bepaalde ambitie wordt voortgebouwd op wat al aanwezig is aan methoden.
Vanuit deze specifieke vraag kan de corporatie vaststellen welke aspecten van belang zijn voor een
nieuwe, aanvullende methode. Door middel van het toepassingskader is daar dan snel een passende
methode bij te vinden. Met het oog hierop, noemen we het kader dan ook een toepassingskader.

7.1 Toelichting gebruik toepassingskader
Voor een deel volgen de aspecten in het toepassingskader uit de eerdere hoofdstukken, deels
zijn ze ontleend aan de ervaring met specifieke methoden en worden ze ook ingezet om
beter grip te krijgen op de andere methoden. Ze vallen uiteen in twee soorten. Het eerste
soort aspecten inventariseert de mogelijkheden van methoden: waarvoor kan een corporatie
de methoden inzetten? De tweede soort aspecten – methodologische aspecten – inventariseert de methoden meer inhoudelijk. Welke soort methode is het, welke informatie is vereist,
wat zijn de kosten, et cetera?
Een aantal van de aspecten hangt nauw met elkaar samen. Als een methode bijvoorbeeld
wordt ingezet om een gevoerd beleid te verantwoorden, dan ligt het voor de hand dat de
methode eveneens retrospectief is en geschikt is om te communiceren. Toch zijn deze
aspecten apart benoemd in het toepassingskader om het ook in te kunnen zetten als een
breed zoekinstrument en omdat deze aspecten niet op alle fronten en bij alle methoden zo
duidelijk één-op-één met elkaar samenvallen. Hierdoor kan echter niet worden voorkomen
dat aspecten soms op elkaar lijken en in elkaars verlengde liggen.
In een schematisch overzicht worden de aspecten vervolgens op een rij gezet en ingevuld
voor de bestaande en nieuwe methoden. Per methode wordt zo de ‘score’ per aspect weergegeven. Het laatste hoofdstuk van deze verkenning sluit af met een voor alle methoden ingevuld overzicht van het toepassingskader. In dit overzicht zijn de aspecten in het toepassingskader verwoord als een stelling. Als deze stelling geldt voor een methode, dan wordt dit
aangegeven met een kruisje (‘x’). Een leeg veld betekent dat de methode niet geschikt is voor
een bepaalde toepassing, of bepaalde informatie niet wordt gebruikt.
Dit is een grove aanduiding. Een fijnere score, bijvoorbeeld op een vijfpuntsschaal, zou
echter eerst uitwerking behoeven van de methoden, wat niet past bij het karakter van deze
verkenning. Maar door deze ‘binaire’ manier van scoren ontstaat wel een grijs gebied, waarover kan worden getwist. Zeker met een gerichte uitwerking zouden sommige methoden zo
kunnen worden ingezet, dat bepaalde ‘kruisjes’ wel zouden kunnen worden geplaatst. Een
leeg vakje bij een methode betekent dus nog niet dat een methode voor een bepaald aspect
volledig ongeschikt is. Dergelijke twijfelgevallen worden met een ‘o’ aangegeven.
De enige uitzondering hierop is het aspect van de kosten, waar methoden worden gescoord
op een vijfpuntsschaal (van ‘duur’ tot ‘goedkoop’).
Het afsluitende totaaloverzicht (zie hoofdstuk 10) kan op twee manieren worden gebruikt.
Om een beeld te krijgen van de toepassingsmogelijkheden van een methode, of om
methoden met elkaar te kunnen vergelijken, laat het overzicht zich van links naar rechts
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lezen, startend bij de methoden. Om te kijken welke methode geschikt is voor een specifieke
toepassing, laat het schema zich ook van boven naar beneden lezen, startend bij een
bepaald aspect.
Welke aspecten zijn nu van belang als we praten over de toepassing van deze methoden?

7.2 Gebruiksaspecten
De methode is in te zetten voor intern gebruik, verantwoording en/of governance
Zoals we in hoofdstuk 4 zagen kan inzicht in maatschappelijk rendement vanuit verschillende functies worden ingezet.
De corporatie kan inzicht in maatschappelijk rendement gebruiken voor zichzelf, bijvoorbeeld omdat de corporatie zichzelf doelen heeft gesteld en jaarlijks wil beoordelen of deze zijn gehaald. Of omdat het management bij investeringsbeslissingen
graag een zo breed mogelijk inzicht wil hebben in alle investeringen en opbrengsten,
zowel financieel als maatschappelijk. Methoden worden dan ingezet voor intern
gebruik.
Maatschappelijk rendement kan daarnaast worden ingezet om verantwoording af te
leggen. Inzicht in het rendement moet ‘buitenstaanders’, zoals huurders of maatschappelijke partners, in staat stellen te beoordelen of de corporatie voldoende gepresteerd
heeft gezien de investeringen.
Daarnaast kan inzicht in het maatschappelijk rendement worden gebruikt om stakeholders te betrekken in besluitvorming over projecten, beleid of strategie en zo een
stuk mede-sturing te geven. Een corporatie kan immers altijd meerdere paden bewandelen om invulling te geven aan haar strategie en missie. Van verschillende investeringsopties kan bijvoorbeeld het maatschappelijk rendement worden bepaald. Op basis
van deze uitkomsten is te bepalen welke weg de beste is.
Extern gebruik stelt eisen aan de uitkomsten van de methoden. Stakeholders
beschikken lang niet altijd over de professionaliteit en de deskundigheid die soms
nodig is om de uitkomsten goed te interpreteren. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de
betrokkenheid wordt gefrustreerd. De methode moet hiermee rekening houden. Helderheid en het vermogen resultaten te communiceren zijn vereisten voor deze
methoden.
De methode kan meten, weten, vertellen of katalyseren
Om een compleet beeld te krijgen van maatschappelijk rendement moeten verschillende stappen worden gezet: informatie moet worden verzameld, moet worden geïnterpreteerd en moet worden gecommuniceerd. Niet elke methode is even krachtig in
elke stap.
Om te beginnen onderscheiden we ‘meet-methoden’. Dit zijn de methoden waarmee
het maatschappelijk rendement zichtbaar wordt, al dan niet gevangen in getallen.
Weet-methoden geven diepte aan deze gegevens. Ze besteden aandacht aan het kader
waarin bijvoorbeeld getallen betekenis krijgen. Is het resultaat een goed resultaat? Is
het beter dan in andere projecten, of beter dan in voorgaande jaren? Of geeft de
informatie inzicht in de ‘theory of change’?
Daarnaast zijn er ‘vertel-methoden’. Deze stellen de corporatie in staat het maatschappelijk rendement te communiceren. Het maatschappelijk rendement dat de corporatie
met behulp van ‘weet-methoden’ vaststelt, kan met ‘vertel-methoden’ een inbedding,
een achtergrond krijgen, zodat bijvoorbeeld stakeholders zich een beeld en oordeel
kunnen vormen.
Tot slot onderscheiden we de ‘katalysator-methoden’. Zij maken het voor de corporatie
wenselijk of zelfs noodzakelijk het maatschappelijk rendement te gaan bepalen (met
behulp van de ‘weet-, meet- en vertelmethoden’). In die zin zijn het niet echt
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methoden om maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken, maar in het gehele
proces van de ontwikkeling van het maatschappelijk ondernemerschap dienen ze als
katalysator en zijn in die zin onmisbaar (zie het vliegwiel van maatschappelijk rendement in hoofdstuk 5).
De methode is in te zetten voor projecten of voor de bedrijfsvoering
Het maatschappelijk rendement van het doen en laten van de corporatie kan op twee
manieren worden bekeken. Om te beginnen op het niveau van projecten. Wat is het
maatschappelijk rendement van een herstructureringsproject, van een experiment
voor een grotere inzet van huismeesters of een initiatief om de leefbaarheid in een
buurt te verbeteren? Of kan met de methode een keuze worden gemaakt uit alternatieve projecten? De investeringen zijn op projectbasis vaak relatief goed af te
bakenen, evenals de beoogde prestaties.
Daarnaast kan het maatschappelijk rendement van de corporatie als geheel worden
bekeken. Wat zijn de geleverde prestaties en welke inzet was daarvoor nodig? Een
jaarlijkse terugblik in een jaarverslag, is een logische en veelgebruikte uiting hiervan.
De methode kan terugblikken, monitoren of vooruitkijken
De methoden kunnen worden ingezet om het werkelijk behaalde maatschappelijk rendement te beoordelen. Daarbij wordt teruggeblikt op de geleverde prestaties, in relatie
tot de gepleegde investeringen.
Sommige methoden kunnen worden gebruikt om de bedrijfsvoering te volgen en
periodiek te rapporteren over het maatschappelijk rendement. Zo kunnen bijvoorbeeld
indicatoren worden meegenomen in de maandelijkse managementrapportage of het
kwartaalverslag voor de raad van toezicht. Op basis van deze monitoring kan bij
afwijkingen zo nodig snel worden ingegrepen. Maatschappelijk rendement is dan
direct betrokken in de bedrijfsvoering.
Tot slot kunnen methoden worden gebruikt om vooraf te inventariseren welk maatschappelijk rendement een project zal gaan opleveren. Op basis van beschikbare gegevens wordt een zo reëel mogelijke inschatting gemaakt van de verwachte maatschappelijke prestaties en de bijbehorende investering. Het vergelijken van verschillende
investeringsopties wordt daarmee mogelijk.
De methode heeft informatie nodig over input, proces/activiteiten, output of outcome
De creatie van maatschappelijk rendement kent verschillende fasen, zoals uit hoofdstuk 2 duidelijk werd. Methoden richten hun aandacht dan ook op uiteenlopende
fasen.
De input-kant van maatschappelijk rendement betreft alle ‘bronnen’ die de corporatie
inzet om dingen gedaan te krijgen. Naast financiële middelen, is dat de inzet van personeel (bijv. een projectmanager), het beschikbaar stellen van materiële middelen
(zoals computersystemen of bestelbusjes), het gebruik van het netwerk in een stad (de
‘contacten’) en de ‘goodwill’ (de goede naam van de corporatie die bijvoorbeeld
anderen kan stimuleren een steentje bij te dragen). Enkel en alleen het gegeven dat
bronnen worden ingezet, is nog geen garantie dat er een goed maatschappelijk rendement wordt behaald. Alleen als de effecten van een dergelijke investering volledig te
voorspellen zijn, kan met het meten van de input een uitspraak worden gedaan over
het maatschappelijk rendement. Toch grijpen we vaak terug op het meten van de
input om een indruk te krijgen, omdat ze goedkoop en goed meetbaar voorhanden
zijn. Zo wil het ministerie van VROM inzicht krijgen in de prestatie op het gebied van
leefbaarheid door bij te houden en te vergelijken wat corporaties hierin investeren.
Met de input kunnen dingen worden gedaan: het proces kan worden gestart, de activiteiten ondernomen. In deze fase wordt het eigenlijke werk verzet. De input wordt
omgezet in output. Daarbij is het de kunst om zoveel mogelijk waarde toe te voegen,
zodat het totaal van de output groter is dat het totaal van de input. Bij langerlopende
activiteiten kan het maatschappelijk rendement worden ‘gemonitord’: verloopt de
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ontwikkeling van het rendement zoals beoogd? Analoog aan de kanttekening bij de
input, geldt ook hier dat het verrichten van de juiste activiteiten nog geen garantie is
op het leveren van de gewenste resultaten en effecten.
De output behelst de ‘productie’ van deze activiteiten. Wat is het concrete, tastbare
resultaat? Veel methoden die zich richten op het kwantitatief inzichtelijk maken van
maatschappelijk rendement, meten de output. De gegevens die het ministerie van
VROM wil gebruiken om het presteren van corporaties bij te houden, zijn hier een
voorbeeld van: aantallen gebouwde en verkochte woningen. Het voordeel is dat de
output relatief makkelijk meetbaar is en het direct verband houdt met de activiteit.
Het tonen van zichtbaar resultaat stimuleert om activiteiten te ondernemen of te verbeteren. Tegelijkertijd zegt de output echter nog niet alles over waar het om draait:
wat er verandert in de maatschappij. En daar ligt toch het ‘echte’ weten van maatschappelijk rendement (zie hoofdstuk 2). Bij het gebruik van methoden die werken op
basis van output moet dit besef aanwezig zijn.
Wat de feitelijke output nu werkelijk bewerkstelligt, is te vangen in de outcome: de
uitkomsten, de uitwerking van de concrete productie. Wat betekent de output voor de
betrokken mensen, families, gemeenschappen, wijken en organisaties? Wat verandert
er door de output in hun gedrag, mogelijkheden, kennis of waardenpatroon? Juist in
de outcome ligt de kern: daar doen we het allemaal voor. Tegelijkertijd is dit lastiger
vast te stellen dan de concrete productie/output, want hoe meet je veranderingen in
de maatschappij en bij individuen? En hoe weet je of die zijn veroorzaakt door jouw
activiteiten en niet door iets anders, een autonome ontwikkeling of een activiteit van
een andere maatschappelijke partij? De outcome is bovendien vaak pas op een later
moment zichtbaar dan de output, er is een periode van doorwerking nodig (soms zeer
kort, soms enige jaren).
Een voorbeeld...
Ter illustratie van de bovenstaande begrippen een voorbeeld. Veel corporaties maken
werk van de leefbaarheid in een wijk. Een concrete actie is bijvoorbeeld het gezamenlijk met de bewoners opknappen van de achtergangetjes. De input van de corporatie
is dan bijvoorbeeld de personele inzet van een projectmanager en de huismeesters, de
kosten voor een gezamenlijke lunch, het benodigde materiaal voor nieuwe schuttingen, de naam van de corporatie die wordt gebruikt om de gemeente een afvalcontainer te laten plaatsen. De activiteit zelf is het uitvoeren van de opknapbeurt en
werkzaamheden vooraf en na afloop. De output bestaat uit het aantal schoongemaakte gangetjes, inclusief de nieuwe schuttingen. De outcome is in dit voorbeeld
mogelijk een veiliger gevoel van bewoners en een hoger woongenot omdat men het
achterpad weer durft te gebruiken.

7.3 Methodologische aspecten
De norm in de methode is relatief of absoluut
Het maatschappelijk rendement wordt meestal inzichtelijk gemaakt om er een oordeel
over te geven: is het een hoog of een (te) laag rendement? Een dergelijk oordeel, van
de corporatie zelf of van een stakeholder, vereist dat er een norm beschikbaar is
waaraan dat ‘hoge’ en dat ‘lage’ wordt afgemeten. Zonder een dergelijke norm (en het
referentiekader ‘achter’ een norm) is een oordeel eigenlijk willekeurig en minder waardevol.
De methoden gaan daar verschillend mee om. Enkele methoden hanteren een harde,
kwantitatieve norm, die ligt ingesloten in de methode (zoals de Aedex). Absolute
standaarden maken het mogelijk om snel inzichtelijk te maken of er sprake is van
succes. Maar de meeste methoden bepalen een goed of slecht rendement aan de hand
van een relatieve norm: een norm die ergens van is afgeleid. Deze norm ligt dus ook
niet vast, maar moet op momenten opnieuw worden bepaald. Het is een dynamische
norm die afhangt van ‘externe’ invloeden. Daar zijn verschillende benaderingen voor:
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- Rendement uit het verleden. Gegevens van het rendement uit het verleden worden
gebruikt als norm, waarbij een ‘goed’ rendement bijvoorbeeld hoger is dan het rendement uit het verleden.
- Rendement van collega-corporaties. De meest bekende toepassing is die van de
‘benchmark’. Een belangrijk element in deze ‘norm’ is de keuze van de groep corporaties waarmee wordt vergeleken. Zijn dat bijvoorbeeld corporaties die opereren in
dezelfde soort stad, met ongeveer hetzelfde aantal woningen of met hetzelfde financiële vermogen?
- Vaststelling door deskundigen. Ook het oordeel van deskundigen, op basis van hun
ervaring en kennis, kan de norm vormen. Dit kunnen ook de ervaringsdeskundigen
zijn: bijvoorbeeld de huurders die gebruik gaan maken van een programma of
stakeholders aan wie vooraf wordt gevraagd te bepalen wat een voldoende rendement is.
De in de methode gebruikte gegevens zijn kwantitatief of kwalitatief
De gegevens die worden gebruikt voor een methode zijn bepalend voor de uitkomst
van een methode: ‘je krijgt eruit wat je erin stopt’. De aard van de gegevens is daarom
een belangrijk aspect bij de toepassing van de methodes. De hoofdkeuze daarbij is:
kwantitatief of kwalitatief.
Sommige methoden richten zich op het kwantificeren van het maatschappelijk rendement. Het maatschappelijk rendement wordt dan uitgedrukt in cijfers. Daarvoor zet
men veel indicatoren in (zie verderop in deze paragraaf).
Vanuit het besef dat niet alles in cijfers is te vangen, richten veel methoden zich op
het omschrijven van het maatschappelijk rendement. Deze methoden passen bij de
‘verhalende weg’, zoals we die beschreven in hoofdstuk 2. De kracht hiervan is dat er
veel betekenis kan worden toegevoegd. Een harde, simpele vergelijking, bijvoorbeeld
met prestaties uit het verleden of met andere corporaties, is met kwalitatieve
methoden echter moeilijker. Er is altijd een ‘gesprek’ vereist om betekenissen, interpretaties, veronderstellingen, et cetera uit te wisselen. Sommige (kwalitatief gerichte)
methoden kunnen hierbij helpen. Over het algemeen vereisen deze methoden meer
inzet, tijd en energie, maar juist het praten over maatschappelijk rendement kan bijdragen aan een gemeenschappelijker, rijker en blijvender inzicht in het maatschappelijk rendement.
De methode vraagt maatwerk of een standaardaanpak
De insteek van deze verkenning is de corporatie zelf. Dit vanwege de overtuiging dat
elke corporatie op haar eigen manier werk moet maken van het maatschappelijk rendement. De ene methode biedt meer ruimte om een methode aan te passen aan de
eigen voorwaarden, dan de andere.
Zo ligt de kracht van sommige methoden in de vergelijking met andere corporaties.
Voor een goede en eerlijke vergelijking is het noodzakelijk dat gegevens dezelfde
basis hebben en op een zelfde manier worden verzameld. De gegevens moeten hetzelfde uitdrukken. Naast de grote voordelen van vergelijkbaarheid, zijn de nadelen
hiervan dat de corporatie niet op eigen houtje de methodiek kan veranderen, bijvoorbeeld om het beter in te passen in het eigen rendementssysteem en in de eigen
bedrijfsvoering. Wel staat het de corporatie natuurlijk vrij een aanvullende methode
toe te passen, maar dat betekent uiteraard extra werk.
Maatwerk-methoden kunnen worden geënt op de lokale situatie. Naast het voordeel
dat dit maatwerk past bij een corporatie en niet te veel, maar ook niet te weinig
inzicht geeft, geeft het zelf ontwikkelen van een methode ook meer vertrouwen in de
uitkomsten. Cruciale onderwerpen kunnen met verschillende methoden, van verschillende kanten worden benaderd. Via meerdere methoden kan hetzelfde worden
gemeten om een betrouwbaarder beeld te krijgen. Het kost echter meer geld, tijd en
energie om een maatwerk-methode te ontwikkelen en te onderhouden.
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De kwaliteit van de methode ligt bij de prestatie en/of de investering
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 bestaat rendement uit een maatschappelijke prestatie, in verhouding tot de benodigde investering. Niet alle methoden zijn even sterk
in beide componenten van het maatschappelijk rendement. Sommige richten zich
vooral op de prestatie-ingrediënten van het maatschappelijk rendement. En andere
zijn sterker aan de investeringskant. En als afgeleide daarvan: zijn beide elementen
van het maatschappelijk rendement in evenwicht?
De methode maakt wel/niet gebruik van indicatoren
De meeste kwantitatieve methoden gebruiken getallen om inzicht te krijgen in een
stand van zaken: indicatoren. Zo ook in de methoden die in deze verkenning centraal
staan (bijvoorbeeld Balanced Scorecard, benchmarks, maar ook het jaarverslag en
social audit). Indicatoren zijn een belangrijke grondstof voor een aantal methoden. De
indicatoren representeren de stand van zaken van een achterliggende werkelijkheid.
Het grote voordeel is dat ze snel en helder een beeld geven van hoe het ervoor staat.
Ook voor de corporatiesector zijn er in diverse studies legio op een rij gezet: zie onder
meer Gruis (2004) en Van der Zon (1995). Het vergt een aparte verkenning om deze
allemaal in beeld te krijgen.
Hoewel ze het grote voordeel bieden van snel en helder inzicht, moeten indicatoren
niet te lichtzinnig worden ingezet. Juist door hun helderheid kunnen ze misleidend
zijn. De belangrijkste valkuil is dat ze delen van de werkelijkheid aan het zicht onttrekken. Dit vraagt in eerste instantie een grote zorgvuldigheid bij het vaststellen en
meten van de indicatoren. Indicatoren zijn enkel en alleen een indicatie – de naam
zegt het al. Ze zijn niet de werkelijkheid, maar een beperkte en indirecte weergave
daarvan.
Daarnaast verdient ook de waardering van de indicatoren aandacht: hoe goed of
slecht is het nu als een indicator een bepaalde waarde heeft? Daarvoor is een referentiekader vereist. Is een 6 op een schaal van 10 goed of slecht? Het is waarschijnlijk
goed als in de voorgaande jaren een dikke onvoldoende werd gehaald. Maar als vergelijkbare collega-corporaties allemaal een 8 scoren, dan is dezelfde 6 waarschijnlijk
wat minder goed.
Is het maatschappelijk rendement van bijvoorbeeld een herstructureringsproject te
vangen in het aantal gebouwde woningen dat binnen de huursubsidiegrens kan
worden verhuurd? Of is het rendement beter te vangen in het aantal mensen dat het
bewoont? Tellen kinderen dan mee? En tellen gehuisveste bejaarden dan zwaarder
dan daklozen? Of moeten we het aantal mensen tellen dat een verhuisbehoefte heeft?
En op welk moment doen we dat?
Het is duidelijk dat het bepalen van indicatoren vragen oproept (als het goed is).
Vragen die raken aan de kern: wat vind je als corporatie echt belangrijk? Maar vragen
waar ook pragmatisch mee moet worden omgegaan: waarschijnlijk is het veel simpeler en goedkoper om aantallen woningen te tellen, dan het goed inventariseren van
een veranderende behoefte om te verhuizen.
Kan de methode omgaan met andere prestaties (robuustheid)?
Zoals we constateerden bevindt de corporatie zich in woelig water. De vanuit de
maatschappij verlangde prestaties – en daarmee het rendement – zijn niet eenduidig
en veranderen in de tijd. Bovendien kan een corporatie daar zelf keuzes in maken. In
hoeverre is een methode bestand tegen dergelijke veranderingen? Kan de methode uit
de voeten met maatschappelijk rendement dat na verloop van tijd wordt bepaald
vanuit andere prestatievelden? Of is de methode bijvoorbeeld gebaseerd op vaststaande indicatoren die niet kunnen worden gewijzigd, omdat anders bijvoorbeeld de
vergelijking met prestaties uit het verleden verloren gaat? Met andere woorden: hoe
robuust is de methode?
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De methode is makkelijk in te passen in de dagelijkse praktijk
Deze verkenning is gericht op de toepassing door corporaties. In eerste instantie om
in het kader van de SEV-tender (zie hoofdstuk 1) met experimenten ervaring op te
doen. En in latere instantie om als corporatie te bouwen aan een eigen rendementssysteem. Met het oog op deze toepassing is het waardevol om inzicht te hebben in de
mate waarin een methode makkelijk is in te passen in de praktijk van de corporatie.
Past het bij de bestaande processen, vergt het weinig aanpassing in het huidige doen
en laten? Of vergt de methode een kleine interne revolutie voordat deze kan worden
toegepast, of veel voorbereiding samen met andere corporaties om bijvoorbeeld tot
standaarden te komen?
Met andere woorden: is de methode ‘morgen’ al praktisch toepasbaar?
Kosten
Inzicht in het maatschappelijk rendement komt niet zonder inspanning tot stand.
Daar is bijvoorbeeld personele inzet, investeringen in software of inhuur van deskundigheid voor nodig. De vereiste inspanning is natuurlijk voor een deel afhankelijk van
de gekozen methode. Dit aspect zullen we dan ook beoordelen in het toepassingskader. Voor een ander belangrijk deel is het afhankelijk van de ambitie van de
corporatie zelf. De corporatie moet een eigen evenwicht zoeken tussen enerzijds het
‘tot achter de komma’ willen weten en streven naar ‘100% betrouwbaarheid’ – met de
daarbij horende inspanning en kosten – en anderzijds het krijgen van een goed
gevoel bij de ontwikkeling van het maatschappelijk rendement, bijvoorbeeld aan de
hand van een enkele ‘slimme’ indicatoren.
In het zoeken naar dit evenwicht moet wel worden meegenomen dat vergelijkbaarheid
met een andere corporatie (bijvoorbeeld in verband met een ‘benchmark’) bepaalde
minimale eisen stelt.
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8

Bestaande methoden

Corporaties werken hard aan de invulling van hun maatschappelijk ondernemerschap. Daarvoor
zijn in de loop der jaren verschillende ‘gereedschappen’ ontwikkeld. De meeste daarvan zijn niet
specifiek gericht op het inzichtelijk maken van maatschappelijk rendement. Toch kunnen ze wel
waardevolle bijdragen leveren.
In dit hoofdstuk benoemen we enkele relevante, bestaande methoden. De beschrijving van elke
methode is niet uitputtend. We veronderstellen dat ze bekend zijn en voor aanvullende informatie
verwijzen wij graag naar andere bronnen. Bovendien betreft het een momentopname. De ontwikkeling van de methoden gaat door, wat maakt dat ze wellicht in de toekomst op een andere manier
kunnen bijdragen aan een goed inzicht in maatschappelijk rendement.
Daarnaast zijn er ook andere methoden (in ontwikkeling) die een bijdrage kunnen leveren, zoals
het INK-model of de verschillende KWH-labels. Door het brede toepassingsveld van deze methoden
is het lastig ze vanuit deze verkenning te beoordelen. De toepassing verschilt van corporatie tot
corporatie, en daarmee ook de betekenis die deze methoden hebben voor het inzichtelijk maken
van maatschappelijk rendement.
Het doel vanuit deze verkenning is voornamelijk om de bestaande methoden te plaatsen in het
toetsingskader, onder meer om helder te krijgen wat nieuwe methoden op dit moment kunnen aanvullen. In paragraaf 8.5 maken we daarom een tussenstand op.

8.1 Aedex
De Aedex is een ‘benchmark’ waarbij het gerealiseerde financiële rendement van een corporatie wordt vergeleken met het rendement dat mogelijk was geweest bij een puur commerciële exploitatie van het vastgoed. Het verschil is het ‘maatschappelijk dividend’ dat de corporatie uitkeert.
Bij het in kaart brengen van het rendement op geïnvesteerd vermogen van corporaties, is de
component ‘maatschappelijk’ de crux. Het oogmerk van de Aedex is niet om de maatschappelijke prestaties zelf te waarderen. Bij de Aedex gaat het erom het effect van maatschappelijk gemotiveerde activiteiten op het gerealiseerde financieel rendement zichtbaar te maken.
Dit wordt gedaan door te meten of en hoever een deelnemende corporatie af staat van het
rendementsoptimum dat had kunnen worden bereikt als zuiver commercieel was gehandeld.
In publicaties wordt de afstand tot dit rendementsoptimum aangeduid als ‘maatschappelijk
dividend’.
De Aedex-methodiek wil voorkomen dat onder de noemer ‘maatschappelijk´ wordt verbloemd dat de organisatie het gewoon minder goed doet. Daarom moet iedere deelnemer
expliciet aangeven welke activiteiten zij als maatschappelijk aanmerkt, op welke – toetsbare
– grondslag dat is gebaseerd, en aan welk deel van het vastgoed (meestal de ‘primair maatschappelijke portefeuille’ waarin de huren beleidsmatig laag worden gehouden en extra
beheeruitgaven worden gedaan) zij de activiteiten toerekent. De Aedex brengt daarmee in
beeld waar de extra kosten aan worden besteed (lagere huren, extra beheer, et cetera). De
waarde van de methode ligt daarmee vooral aan de input-zijde van maatschappelijk rendement.
De Aedex wordt gezien als een financiële benchmark. Bij benchmarking gaat het om het
vergelijken van de prestatie van de eigen organisatie met een andere organisatie, en in het
bijzonder met de beste (‘the best in class’). Van deze ‘best-practices’ kan worden geleerd.
Naast de Aedex kent de branche ook andere benchmarks (die zich niet direct richten op het
maatschappelijk rendement), onder meer:
- een jaarlijkse financiële benchmark van het CFW;
- Inzicht Prestaties Woningcorporaties (IPW, Deloitte): gericht op vastgoed en financiële
prestaties;
- Lemon, een monitor op het gebied van leefbaarheid.
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8.2 Prestatieafspraken
De laatste jaren maken steeds meer corporaties en gemeenten afspraken over de te leveren
prestatie. Circa 30% van de corporaties heeft een prestatie-afspraak met een gemeente. De
invulling van de afspraken is wisselend: van het uitspreken van intentie tot harde afspraken
over de inzet van middelen en sancties als dit niet gebeurt. Hoewel de doorwerking van de
prestatie-afspraken nog niet altijd optimaal is, worden prestatie-afspraken steeds vaker
afgesloten en krijgen ze meer betekenis.
Juist door de relatief vrije invulling van de prestatie-afspraken biedt dit mechanisme veel
kansen om het maatschappelijk rendement zichtbaar te maken en dit ook te betrekken op de
strategie van de corporatie (en gemeente).

8.3 Visitatie
Raeflex voert visitaties uit voor de corporaties die lid zijn van Aedes vereniging van
woningcorporaties. Volgens eigen zeggen is “(v)isitatie een instrument waarmee een woningcorporatie kan achterhalen of haar maatschappelijke prestaties voldoende maatschappelijk
rendement opleveren. Een corporatie die zich laat visiteren, doet dit om te leren en zich te
legitimeren. De corporatie verantwoordt zich zowel binnen als buiten de organisatie.”
(www.raeflex.nl)
De focus ligt bij visitatie altijd op drie zaken: het beleidsproces, het bedrijfsproces en het
resultaat.
- Het beleidsproces: doet de corporatie wel de juiste dingen?
- Het bedrijfsproces: maakt de corporatie haar beleid waar?
- Het resultaat: leveren de inspanningen van de corporatie voldoende rendement op? Wat is
de toegevoegde waarde en hoe beoordelen de interne en externe stakeholders het resultaat?
Maatschappelijk rendement is een belangrijk onderwerp in de kwalitatieve beoordeling door
een panel van deskundigen.
Momenteel laten corporaties zich vrijwillig visiteren en is de tekst van het visitatierapport
altijd openbaar voor de betrokken stakeholders en voor leden van Aedes. In het nieuwe
protocol voor visitatie, dat vanaf 2006 in werking treedt, zijn alle visitatierapporten een half
jaar na oplevering voor iedereen openbaar. Er gaan stemmen op het visitatiestelsel uit
breiden en verplicht te stellen, zoals al gebeurt in het hoger onderwijs.

8.4 Transparantiemethodiek
De Transparantiemethodiek, eind 2004 door de SEV gepresenteerd en door RIGO ontwikkeld,
gaat uit van een onderscheid tussen de corporatie als commerciële vastgoedondernemer die
streeft naar een optimaal financieel rendement en de corporatie in haar maatschappelijke
rol, gericht op maatschappelijk rendement. Kortweg gezegd kan de corporatie met de methodiek bepalen wat ze als vastgoedondernemer verdient en als maatschappelijk ondernemer
kan uitgeven. Daarmee begeeft de methode zich voornamelijk aan de input-kant en geeft
een beeld van de financiële slagkracht om maatschappelijke prestaties neer te zetten.
Daarmee legt de methode een nuttig fundament voor een dialoog met de maatschappij over
de bestedingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld als basis voor het opstellen van prestatieafspraken met de gemeente.

8.5 Witte vlekken op basis van het toepassingskader
De bovenstaande methoden kunnen we nu plaatsen in het opgestelde toetsingskader (zie
figuur 8.1; zie § 7.1 voor een toelichting op het gebruik van het toepassingskader). Op basis
van dit overzicht is het mogelijk een voorzichtige conclusie te trekken over het ‘gereedschap’
dat corporaties momenteel ter beschikking staat. We constateren het volgende:
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- Onder de bestaande methoden bevinden zich geen methoden die zich specifiek richten op
de ‘governance-functie’ van maatschappelijk rendement. Wel zijn de uitkomsten van de
methoden allemaal goed in te zetten voor de invulling van de ‘governance-functie’, maar
dit blijft dan altijd een keuze van de corporatie.
- In het verlengde hiervan is ook geen enkele methode uitgesproken geschikt om te ‘vertellen’ over maatschappelijk rendement. Met uitzondering van de transparantiemethodiek
leveren de methoden weinig informatie op die bij uitstek geschikt is om als basis te dienen
voor een goede dialoog met stakeholders.
- Een methode waarmee de corporatie specifiek het maatschappelijk rendement van een project kan beoordelen, ontbreekt.
- Hetzelfde geldt voor een methode waarmee het management het maatschappelijk rendement kan ‘monitoren’ ten behoeve van actuele en sturende managementinformatie.
- Geen enkele van de bestaande methoden bepaalt het maatschappelijk rendement door te
kijken naar outcome. De maatschappelijke prestatie wordt in de bestaande methode
bepaald als afgeleide van de output of van financiële gegevens.
Bij elkaar bevestigen deze constateringen het beeld dat corporaties nog aan het begin staan
van een proces dat er de komende jaren toe moet leiden dat hun inzicht in het eigen maatschappelijk rendement toeneemt.
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Figuur 8.1: Schematisch overzicht toepassingskader met bestaande methoden
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9

Nieuwe methoden

Centraal in deze verkenning staat het in kaart brengen van nieuwe methoden die corporaties
kunnen gebruiken om beter inzicht in hun maatschappelijk rendement te krijgen en dit te communiceren. In de voorgaande hoofdstukken hebben we een daarvoor een toepassingskader opgebouwd. Hoofdstuk 8 benoemt de methoden die corporatie reeds ter beschikking staan.
In dit hoofdstuk staan twaalf nieuwe methoden centraal. Elke methode wordt kort geschetst: wat is
de achtergrond, welke ervaring is ermee en welke vertaalslag is nodig en mogelijk voor toepassing
in de praktijk van de corporatie. Elke omschrijving van een methode sluiten we af met een ‘score’
in het toepassingskader.
Toch niet helemaal nieuw?
Voor een deel zullen deze methoden bekend zijn. Met velerlei initiatieven hebben
corporaties soms al een aanzet gegeven voor deze nieuwe methoden; zonder dat dit
als zodanig is benoemd. Maar vaak zijn dit nog losse initiatieven. Ze zijn niet
(bewust) ontworpen met het oog op maatschappelijk rendement en ze zijn niet afgestemd op andere methoden om één rendementssysteem te vormen. Corporaties
kunnen deze initiatieven verder uitbouwen zodat ze op een betrouwbare manier door
dezelfde corporatie in de toekomst kunnen worden herhaald of door een andere
corporatie overgenomen. De hier geschetste methoden zijn allemaal uitgewerkt en
(elders) beproefd als een zelfstandige methode. Ze bieden stuk voor stuk een goed
perspectief voor deze uitbouw.

49

9.1 Werken aan nieuwe sturing van de corporatie op basis van maatschappelijk rendement: Public Value Scorecard
In de jaren negentig van de vorige eeuw introduceerden Kaplan en Norton de Balanced
Scorecard (BSC) als reactie op de gebruikelijke financiële maatstaven om het succes van
bedrijven te beoordelen. Deze maatstaven blikken te veel terug en zijn daarom in de ogen
van beide grondleggers van de BSC, niet adequaat voor moderne bedrijven die functioneren
in een snel veranderende wereld. Alleen een oordeel over het financiële reilen en zeilen van
een bedrijf geeft te weinig inzicht om te weten of een bedrijf ook in de toekomst financieel
gezond blijft. Om daar wel achter te komen geeft de Balanced Scorecard een breder inzicht
en wel op vier perspectieven:
- financieel perspectief;
- klantperspectief;
- operationeel perspectief;
- leer- en ontwikkelperspectief.
Dit model is ook door veel non-profitorganisaties omarmd, waaronder diverse corporaties.
Waarschijnlijk omdat juist de non-profitmanager zich herkent in de brede aanpak en omdat
corporaties op zoek zijn naar manieren om de (niet-financiële) prestaties van hun organisaties hard te maken.
In de toepassing voor non-profitorganisaties wordt de BSC meestal wel aangepast, maar niet
fundamenteel herzien. Zo wordt soms een maatschappelijk perspectief toegevoegd. De vraag
is of een lichte aanpassing voldoende is. De non-profitorganisatie is immers fundamenteel
anders dan de profit-organisatie. De auteur Moore (2003) werkt deze kritiek uit in een ‘working paper’ en komt met de aanzet voor een alternatief: de Public Value Scorecard. Zijn
kritiek:
- De BSC is opgezet vanuit het verstevigen van de focus van bedrijven: nog winstgevender
worden. De drijfveer van de BSC en bedrijven is en blijft winst; ondanks de bredere blik
die de BSC biedt ten opzichte van de klassieke, financiële maatstaven. Bij non-profitorganisaties daarentegen draait het om de maatschappelijke resultaten. Het financiële is
voor hen altijd een middel, nooit het doel.10
- Verder is het voor non-profitorganisaties lastiger om eenduidig ‘de klant’ te benoemen. In
zijn artikel benoemt Moore ook de ‘upstream customers’: de partijen die het mogelijk
maken dat de non-profitorganisatie haar diensten en producten levert (de donoren of de
overheid). Zij doen dit vanuit bepaalde verwachtingen waaraan non-profitorganisaties
moeten voldoen (en die soms tegenstrijdig zijn). In die zin zijn het ook klanten die iets
verwachten.11 De BSC laat deze groep klanten buiten beeld.
- Tot slot is de BSC strategiegedreven: hoe kan een concurrerende strategie worden ontwikkeld op basis van specifieke ‘competenties’. Concurrentie is voor corporaties niet meer
vreemd, maar speelt vooral bij de commerciële activiteiten van de corporatie die ze verricht om geld te genereren voor haar maatschappelijke taken. Het neerzetten van maatschappelijke prestaties, waar de strategie van de non-profitorganisatie toch op moet zijn
gericht, vereist vooral samenwerking. De maatschappelijke problemen zijn te divers en te
groot om alleen door de non-profitorganisatie te worden opgepakt. Een houding die door
concurrentie is gedreven – het uitgangspunt van de BSC – past daar niet bij.

10

11

Moore (2003, pag. 6) omschrijft het aldus: “[P]rofit managers need non-financial measures to help them find the
means to achieve the end of remaining profitable. Non-profit managers, on the other hand, need non-financial
measures to tell them whether they have used their financial resources as effective means for creating publicly
valuable results.”
Hoewel de corporatie deze ‘bovenstroomse klanten’ zoals Moore ze beschrijft, niet kent, worstelt ze wel met allerlei
maatschappelijke verwachtingen, waar ze in meer of mindere mate aan moet en wil voldoen. In deze zin geldt dit
kritiekpunt ook voor corporaties.
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Deze fundamentele kritiekpunten maken dat de BSC voor toepassing in de non-profitsector
eigenlijk grondig nieuw doordenken vereist. Moore doet daarvoor in zijn artikel een voorzet
door drie nieuwe perspectieven te schetsen:
- Het waarde-perspectief, met daarin maatstaven voor de mate waarin de eigen missie wordt
waargemaakt, de waarde die wordt toegevoegd voor ‘klanten’ en de uiteindelijke outcome.
- Het draagvlak-perspectief (‘legitimacy and support’) waarin aandacht is voor de mate
waarin stakeholders (andere partijen dan de ‘klanten’) de organisatie ondersteunen en een
‘license to operate’ verlenen. Veel maatschappelijke prestaties zijn immers alleen in co-productie te leveren. Dit perspectief zegt iets over het vermogen van de organisatie om dingen
gedaan te krijgen en anderen in beweging te brengen.
- Het perspectief van de operationele capaciteit om resultaten te boeken. Dit perspectief
bevat niet alleen maatstaven voor de output, maar ook voor de organisatiecultuur en de
kwaliteit van de werkrelaties met maatschappelijke partners. Ook het vermogen om te
leren, te veranderen en te innoveren wordt meegenomen in dit perspectief.
Het totaalbeeld van deze perspectieven zegt veel over het maatschappelijk rendement van de
corporatie.
Mogelijke toepassing corporaties
Voortbouwend op de ervaring die corporaties hebben opgedaan met het gebruik van
de BSC, kan op basis van de drie non-profitperspectieven een nieuwe standaard
worden ontwikkeld, met de daarbij horende kritische succesfactoren en (maatschappelijke) prestatie-indicatoren. Ook de brede ervaring die corporaties hebben met het
INK-model, dat werkt vanuit vergelijkbare resultaatgebieden, kan hieraan bijdragen.
Het ontwikkelen van een nieuwe standaard is een behoorlijke uitdaging, maar wel één
waarmee grote winst is te behalen voor het betrekken van maatschappelijk rendement
in de strategische sturing van de corporatie. Veel waardevolle elementen van de BSC
worden overgenomen, maar tegelijkertijd verrijkt met het specifieke perspectief van de
corporatie.12 Zo wordt de uiteindelijke waarde die de corporatie wil genereren voor de
maatschappij uitgedrukt in niet-financiële indicatoren. Ook de maatschappelijke partners (als ‘klant’) krijgen een plek.
Nuttige bron
- Moore, Mark H. (2003), The Public Value Scorecard: A Rejoinder and an Alternative
to ‘Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations’ by Robert Kaplan, working paper No. 18, May 2003, The Hauser Center for
Nonprofit Organizations, The Kennedy School of Government, Harvard University.
www.ksg.harvard.edu/hauser/pdf_xls/workingpapers/workingpaper_18.pdf
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Zie ook Gruis (2004, pag. 26-28) voor een aanzet van een Balanced Scorecard voor het voorraadbeleid van een
corporatie.
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9.2 Slim en goedkoop zicht op maatschappelijk rendement: indirecte indicatoren
In veel (kwantitatieve) methoden wordt gewerkt met indicatoren. Zo wordt de outcome van
projecten gemeten. Een probleem bij het gebruik van indicatoren – naast de betrouwbaarheid – vormen de kosten die zijn verbonden aan het verzamelen van de benodigde gegevens.
Zo moeten enquêtes worden gehouden, moeten intern cijfers worden bijgehouden en, om
uitspraken te doen over ontwikkelingen op termijn, moet dit worden herhaald. Dit maakt het
gebruik van indicatoren soms omslachtig en duur, zeker voor de kleinere corporatie en bij
kleine projecten. Men kan daardoor in de valkuil vallen verkeerde indicatoren te kiezen, die
geen goed beeld geven van wat er werkelijk aan de hand is. Dit kan er zelfs toe leiden dat
de verkeerde keuzes worden gemaakt, zoals het stopzetten van een project dat volgens de
indicatoren slecht scoort, maar in werkelijkheid goed werkt.
Sommige non-profitorganisaties proberen dit te ondervangen door te zoeken naar ‘slimme’
indicatoren. In plaats van te werken met indicatoren die direct de outcome meten, kan ook
worden gezocht naar indirecte indicatoren, die al beschikbaar zijn of veel gemakkelijker en
goedkoper te verzamelen zijn. Deze richten zich niet direct op het onderwerp zelf, maar
geven daar, via een omweg, toch een beeld van. Zo is de WOZ-waarde een directe indicator
voor de marktwaarde van woningen en geeft het op een indirecte manier aan in hoeverre
leefbaarheidsinitiatieven in een wijk na verloop van tijd succes hebben. Heel misschien zegt
het aantal schotelantennes aan de gevel van een complex iets over de mate van integratie.
En misschien kan de inkomensontwikkeling van een wijk iets zeggen over de effecten van
een sociaal programma gericht op zelfredzaamheid.
Nadeel is wel dat indirecte indicatoren minder specifiek zijn, waardoor geen exacte uitspraken over de maatschappelijke prestatie kunnen worden gedaan. Ze geven geen bewijs,
maar kunnen wel waardevolle (en goedkope) inzichten geven.
Mogelijke toepassing corporaties
Om deze indirecte indicatoren te gebruiken is het nodig te onderzoeken of de indirecte
indicatoren voldoende correleren met datgene waar de corporatie uitspraken over wil
doen in het kader van maatschappelijk rendement. Dat vereist onderzoek, dat door de
corporaties gezamenlijk kan worden ondernomen. Een inventarisatie van reeds in
gebruik zijnde en nieuwe indicatoren kan een zeer bruikbaar handboek vormen om
snel een voorlopig inzicht te krijgen in allerlei maatschappelijke prestaties en de uitwerking daarvan.
Voor de ‘gewone’ indicatoren bestaat een dergelijk handboek ook nog niet. Er zijn in
de loop der jaren al vele indicatoren bepaald in relatie tot maatschappelijk rendement.
Bundeling hiervan zou ze veel toegankelijker maken voor corporaties.
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9.3 Maatschappelijk rendement dagelijks in beeld: Oasis
Inzicht krijgen in het maatschappelijk rendement van je doen en laten als corporatie is een
kwestie van ervaring. Daarvoor moet de corporatie haar eigen rendementssysteem bouwen,
zoals duidelijk werd in hoofdstuk 5. Na verloop van tijd krijgt de corporatie steeds beter grip
op indicatoren die aangeven hoe het er voor staat met het rendement. Als daarvoor voldoende indicatoren beschikbaar zijn, kan ook de stap worden gezet deze te koppelen aan de
dagelijkse handelingen in de organisatie. Deze koppeling maakt het mogelijk op elk gewenst
moment een actueel inzicht in het maatschappelijk rendement te hebben.
REDF, een intermediaire organisatie uit de VS die lokale initiatieven op maatschappelijk terrein koppelt aan sociale investeerders, heeft daarvoor een management-informatiesysteem
ontwikkeld. Dit systeem, genaamd Oasis (‘Ongoing Assessment of Social ImpactS’), stelt het
management in staat om de maatschappelijke outcome van de organisatie te monitoren. De
informatie uit het systeem kan ook worden gebruikt om voor diverse doelgroepen rapportages op te stellen, bijvoorbeeld voor een raad van toezicht, voor maatschappelijke partners
of voor de medewerkers zelf.
Mogelijke toepassing corporaties
Voor het merendeel van de corporaties is een management-informatiesysteem met
betrekking tot maatschappelijk rendement nog een brug te ver. Daarentegen kan het
wel een lonkend perspectief bieden. Bij de stappen die de corporatie zet op kortere
termijn, kan daarop alvast worden voorgesorteerd.
Een eerste stap zou kunnen zijn een systeem als Oasis in te zetten voor een bijzonder
maatschappelijk programma, waarbij informatie van geselecteerde deelnemers wordt
geregistreerd met intakegesprekken. Tijdens latere contactmomenten kan informatie
worden ingevoerd in een database. Deze koppelt de informatie automatisch aan de
vooraf vastgestelde indicatoren die een beeld moeten geven van het succes van het
programma.
Voordat een dergelijk systeem goed werkt, moet in de dagelijkse handelingen van
medewerkers ICT een rol spelen. Met name geldt dit voor de klantcontacten, omdat
hierin de maatschappelijke outcome een gezicht krijgt.
De huidige koplopers (wat betreft inzicht in maatschappelijk rendement) onder corporaties zouden een paar jaar kunnen experimenteren om tot een standaard management-informatiesysteem te komen, al dan niet met een ondersteunend trainingsprogramma, met inbreng vanuit de VS.
Nuttige bron
- www.redf.org/publications-oasis.htm
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9.4 De winst van het maatschappelijke in klinkende munt: Social Return on
Investment
In de financiële wereld is de ‘Return on Investment’ (ROI) een veelgebruikte graadmeter om
het (financiële) rendement van een investering te beoordelen. Op basis van deze succesvolle
graadmeter is een methode ontwikkeld voor een investeringsanalyse die zowel de sociale,
ecologische als economische opbrengsten van een organisatie op een bedrijfseconomische
manier in beeld brengt: de ‘Social Return on Investment’ (SROI). De methode is afkomstig uit
de Verenigde Staten en vindt ook steeds meer ingang in Europa. Het is echter nog geen
standaard, dus voor gebruik in de corporatiesector wacht er nog ontwikkelwerk.
Centraal in de methode staat het benoemen van de niet-financiële effecten van een investering over een bepaalde periode. Zo zijn SROI-analyses toegepast op de sociale werkvoorziening, waar de opbrengsten niet alleen bestaan uit de waarde van de directe productie,
maar ook de loonbelasting die werknemers gaan betalen, de therapie die ze mogelijk niet
meer nodig hebben, de uitkering die wordt vervangen door loon, enzovoorts. Door vervolgens van deze opbrengsten een ‘eenheidsprijs’ te bepalen en deze te vermenigvuldigen met
het gevonden effect, kan toch een brede, financiële uitspraak worden gedaan over de
effecten van een investering.
De methode kiest voor een pragmatische benadering: alleen de sociale kosten en opbrengsten die kunnen worden gemeten (methodisch) en van enige omvang zijn, worden meegenomen. De echte sociale waarde van een investering (bijvoorbeeld een betere kwaliteit van
leven) is meestal wel te benoemen, maar niet makkelijk te kwantificeren. Een complete
SROI-analyse benoemt deze niet te berekenen sociale ‘opbrengsten’ wel en besteedt ook aandacht aan de onderbouwing van de gebruikte prijskaartjes.
Mogelijke toepassing corporaties
Door de methode geschikt te maken voor corporaties, kan een zeer bruikbare toepassing ontstaan om meer zicht te krijgen op de maatschappelijke consequenties van
projecten. Het grote voordeel van de methode is dat het maatschappelijke prestaties
vertaalt in ‘harde’ euro’s, zodat deze naast de financiële ‘prestatie’ van een project
kunnen worden gezet. Een project dat een grote financiële investering vergt, kan veel
aantrekkelijker worden als de maatschappelijke opbrengsten in euro’s zichtbaar zijn.
Ook kan dit andere partijen uitnodigen om mee te investeren en tot ‘partnership’ of
alliantievorming over te gaan.
Tegelijkertijd schuilt hierin ook een gevaar. De uitkomst – een getal – lijkt harder dan
ze in werkelijkheid is, omdat er nogal wat aannames moeten worden gemaakt in de
methode en uiteindelijk niet alle opbrengsten zijn meegenomen (door de pragmatische
insteek).
De SROI-methode is goed toe te passen in combinatie met een programma-aanpak,
waarin samen met maatschappelijke partners problemen worden aangepakt. Veel van
de maatschappelijke winst die de SROI-methode benoemt is niet direct te incasseren
door de corporatie zelf, maar misschien wel door de gemeente of de betrokken welzijnsinstellingen. De methode maakt deze winst zichtbaar.
Nuttige bronnen
- Olsen, Sara en Alison Lingane (2003), Social Return on Investment: Standard Guidelines, paper 8 Working Paper Series, Center for Responsible Business, University
of California, Berkeley.
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=crb
- www.sroi.nl
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- Scholten, P. (2003), Maatschappelijk rendement gemeten. Social Return on Investment, Uitgeverij SWP, Amsterdam.
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9.5 In competitie het maatschappelijk rendement zichtbaar maken en realiseren: Tendering
Woningcorporaties werken sinds de bruteringsoperatie in jaren negentig met hun eigen vermogen. Ze hoeven geen subsidie meer aan te vragen. Dat maakt ze onafhankelijk. Maar
door die onafhankelijkheid ontbreekt ook een stimulerende ‘stok’ om het maatschappelijk
rendement inzichtelijk te maken, zoals die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel bestaat
voor privaat gefinancierde instellingen.
De overheid probeert op steeds meer plekken de creatieve kracht van marktpartijen te
betrekken in oplossingen. Bijvoorbeeld door nieuwe wegen te bewandelen in de aanbesteding
(van bijvoorbeeld infrastructuur), door markten ‘open te breken’ en marktpartijen eerder in
processen te betrekken. Hiermee heeft de overheid misschien een nieuwe stok in handen.
Mogelijke toepassing
Door ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening (zoals ontwikkelingsplanologie en nieuwe wetgeving) krijgen gemeenten de ruimte om volkshuisvestelijke
opgaven anders aan te pakken. In een nieuwe aanpak zouden ze meer plaats kunnen
geven aan maatschappelijk rendement. Door een ‘tender’ uit te schrijven (bijvoorbeeld
voor het verzorgen van woonzorg-zone, de voorzieningen in een wijk of zelfs een
hele wijk) waarin de gewenste maatschappelijke prestatie duidelijk en meetbaar
beschreven staat, kan ze belangstellende corporaties stimuleren het maatschappelijk
rendement te expliciteren. In Groot-Brittannië heeft men hier al ervaring mee en
kunnen ook private partijen een aanbod doen. De binnengekomen biedingen worden,
naast het financiële plaatje, geselecteerd op de beloofde maatschappelijke outcome en
de wijze waarop die stand komt. Bij dit laatste is de plausibiliteit van de ‘theory of
change’ van belang.
Hoewel tendering niet is vereist om het maatschappelijk rendement te benoemen, kan
het wel een belangrijke stimulans zijn.
De ‘openheid’ van een tender sluit aan bij de schaalvergroting van de corporatie,
waardoor steeds meer corporaties in een groter gebied werkzaam zijn en de relatie
stad-corporatie losser wordt. Ook het openstellen van de tender voor commerciële
partijen sluit aan bij de ontwikkeling van het streven naar een ‘level playing field’,
iets waar projectontwikkelaars en ‘Brussel’ al langer voor pleiten.
Corporaties die de kracht en de wil hebben ook prestaties in andere steden neer te
zetten, zouden de ruimte voor dit soort nieuwe werkvormen moeten opzoeken, samen
met gemeenten en mogelijk projectontwikkelaars. Op basis van de mogelijkheden die
onder meer de ontwikkelingsplanologie biedt en de ervaringen die elders met tendering zijn opgedaan, kunnen ze standaarden voor aanbesteding opstellen waarbij
maatschappelijke prestaties en outcome een volwaardig onderdeel gaan vormen.
Het uitschrijven van een tender kan onderdeel worden gemaakt van de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie. Ook de combinatie met een programmaaanpak ligt voor de hand: corporaties die samen met andere maatschappelijke partners een bod uitbrengen op een uitgeschreven tender.
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9.6 Weten wat er echt toe doet: Outcome-measurement
Omdat private investeerders meer zicht willen op de resultaten van hun ‘sociale investeringen’, is in de Verenigde Staten en in mindere mate in het Verenigd Koninkrijk veel aandacht voor het meten van en rapporteren over de maatschappelijke outcome: het uiteindelijke effect van een activiteit in de maatschappij. Ook Nederlandse ‘goede-doelenorganisaties’
worstelen met dit vraagstuk. Over dit onderwerp zijn diverse handboeken verschenen.
Inzicht in outcome is ook voor organisaties zelf nuttig, omdat het de basis biedt om te leren
en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren.
De nadruk op outcome is voornamelijk ingegeven door druk van investeerders. Zij steunen
organisaties veelal op projectbasis. Daarmee lijkt toepassing ook voor corporaties het meest
geschikt in de sfeer van projecten. Het stimuleert corporaties om op een gestructureerde en
controleerbare manier hun maatschappelijke meerwaarde neer te zetten. Dat is niet alleen
van belang in de relatie met de stakeholders, maar heeft ook interne uitstraling: medewerkers weten beter waar ze het voor doen en de corporatie kan haar eigen prestatie verbeteren.
Mogelijke toepassing corporaties
Op het internet zijn vele handboeken te verkrijgen die organisaties ter hand kunnen
nemen om meer vat te krijgen op hun outcome. In de kern gaat het om het gestructureerd onderzoeken van de effecten van de gerealiseerde output, aan de hand van goed
gekozen indicatoren. Dit gebeurt zowel in vooruitkijkende zin, om te onderzoeken
welke investering het grootste rendement zal hebben, als wel in evaluerende zin, om
te onderzoeken in welke mate de vooraf verwachte prestatie inderdaad is geleverd
tegen de afgesproken investering.
Het meten van outcome is een van de grootste uitdagingen bij het inzichtelijk maken
van maatschappelijk rendement. In de praktijk is (en blijft) de outcome moeilijk te
meten, zo blijkt ook uit vrijwel elk handboek. En wel om verschillende redenen.
- Het is lang niet altijd duidelijk wie of wat maatschappelijke effecten veroorzaakt. De
causaliteit is moeilijk vast te stellen. Zou zonder de activiteiten van de corporatie de
situatie niet dezelfde zijn, of slechter, of misschien wel beter? Het registreren van
een effect is nog geen garantie dat dit daadwerkelijk door de corporatie is veroorzaakt. Externe factoren spelen ook altijd een rol. Causaliteit mag niet zomaar
worden geclaimd, om te voorkomen dat een corporatie zich ten onrechte op de borst
klopt. Of juist – bij tegenvallende resultaten – zonder goede reden activiteiten
stopzet. Overigens kan met een programma-aanpak (zie § 9.11) deze causaliteitsvraag veel gemakkelijker worden beantwoord.
- Effecten laten soms lang op zich wachten. Activiteiten kunnen nog lang doorijlen.
Hoe verder weg in de toekomst de effecten zichtbaar worden, hoe lastiger het is
deze effecten nog toe te rekenen aan de activiteiten van de corporatie. Enerzijds
raakt het directe effect steeds verder verwaterd en anderzijds wordt het verband
steeds minder relevant omdat de activiteiten meestal uit de actualiteit van het handelen van de corporatie zijn verdwenen.
- De kosten om outcome te meten zijn vaak hoog, onder meer vanwege de hiervoor
genoemde punten. Het onderzoek moet gedegen worden opgezet om valse signalen
zoveel mogelijk uit te sluiten. En ook de methoden om informatie te verzamelen
zijn vaak duur. Een gevaar is dat uit kosten-overwegingen reeds bekende gegevens
worden gebruikt, zonder kritisch te kijken of deze indicatoren wel inderdaad de outcome meten die ze zouden moeten meten. Aan de andere kant kan er, door slim,
maar verstandig, om te gaan met indicatoren, veel inzicht worden verzameld.
Deze moeilijkheden brengen met zich mee dat een corporatie zich niet te lichtzinnig
in het meten van outcome moet storten. Tegelijkertijd is elke verstandige poging
winst omdat outcome een van de twee pijlers van maatschappelijk rendement vormt.
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Met gezamenlijke inzet en de opbouw van expertise door corporaties kan hier nog
veel winst worden geboekt. Een netwerk van corporaties zouden de beschikbare handboeken kunnen versmelten tot een handboek dat zich specifiek richt op de corporatiesector.
Nuttige bronnen
- http://national.unitedway.org/outcomes/
- www.urban.org/uploadedpdf/310348_actionagenda.pdf
- www.independentsector.org/programs/research/outcomes.pdf
- www.c-f.org.uk/funding-your-project/forms-and-guidance/outcomes/outcomesguide.pdf
- www.library.ca.gov/assets/acrobat/lsta/outcomesme.asurementbibligraphy.pdf (overzicht van literatuur op dit gebied)
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9.7 Het maatschappelijk rendement bekeken door de bril van de stakeholder:
Social Audit
De waarde van een maatschappelijke prestatie kan het best worden beoordeeld door de
maatschappij zelf. Om grip te krijgen op het maatschappelijk rendement, is inzicht in hoe de
maatschappij de prestaties van de corporatie waardeert, onmisbaar. Hoe kijkt de maatschappij aan tegen de activiteiten die de corporatie onderneemt? Zijn het de juiste? Doet ze
voldoende? Kan het beter?
Dat zijn de vragen die met een ‘social audit’ kunnen worden beantwoord. De social audit is
het best te beschrijven als een proces dat de corporatie aanzet tot kritische reflectie, door
inzicht te geven in hoe ‘de maatschappij’ over haar denkt. Het is gericht op het hard maken
van de waardering door de maatschappij. De social audit meet, evalueert, rapporteert én
stuurt op een gestructureerde wijze de maatschappelijke impact van een organisatie. Meerdere stakeholders worden gehoord en de audit herhaalt zich periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks).
Door een goed doordachte opbouw maken de uitkomsten na verloop van tijd een ontwikkeling zichtbaar. De social audit kan worden opgebouwd met de bekende methoden om informatie te verzamelen: enquêtes, interviews, case-studies, panels, enzovoorts. ICT-techniek
kan helpen om dit op een betrouwbare, consequente en efficiënte wijze uit te voeren. Een
externe autoriteit bewaakt het proces, controleert de uitkomsten en stelt kritische vragen.
Mogelijke toepassing door corporaties
De social audit geeft corporaties een scherp beeld van de waarde van hun maatschappelijke prestaties en van de ontwikkeling daarvan door de jaren heen. De uitkomsten
kunnen voor de corporatie aanleiding zijn om nog eens kritisch te kijken naar de
doelstelling en de prestatievelden van de corporatie. Sluiten die nog wel voldoende
aan bij de maatschappelijke behoeften en wensen? Onderdeel van de audit moet dan
ook zijn dat ‘de maatschappij’ hoort wat de corporatie nu anders gaat doen. Dit versterkt de dialoog met de stakeholders.
De social audit laat zich goed combineren met andere methoden. Zo zou het een uitstekende combinatie zijn met visitatie zoals Raeflex. Ook kan het uitstekend worden
gecombineerd met een jaarverslag dat de uitkomsten van de social audit verwoordt.
De social audit gaat een slag dieper dan een imago-onderzoek, dat veel corporaties nu
al regulier laten uitvoeren. De social audit moet worden verankerd in de sturing van
de corporatie. Het geeft de brandstof voor een leerproces waarin de corporatie kritisch
naar zichzelf kijkt en zich openstelt voor sturing van buiten. De externe autoriteit die
toeziet op het proces en de resultaten, is daarbij een onmisbare factor om de social
audit zowel intern als extern te borgen.
Vooral op methodologisch gebied kunnen corporaties stappen zetten om de social
audit als instrument te verankeren in hun bedrijfsvoering. Met name het periodiek
herhalen vraagt om een betrouwbare en efficiënte onderzoeksaanpak. Maar ook de
communicatie met de stakeholders vraagt de nodige aandacht.
Verder kan worden bekeken hoe de social audit onderdeel kan worden van een
visitatie-systematiek (Raeflex), waarbij de social audit bijvoorbeeld kan worden
ingezet als een door de corporatie zelf te verrichten voorstudie.
Nuttige bron
- http://socialauditnetwork.org.uk/experi2/page%20one%20b.htm
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9.8 Verantwoordelijk en op basis van waarden de beste projecten kiezen:
Value Sieve
Het is soms lastig kiezen tussen investeringsopties. Het financiële plaatje is wel in beeld te
brengen en te vergelijken, maar de maatschappelijke prestaties zijn vaak (letterlijk) onvergelijkbaar. Het is als ‘het vergelijken van appels met peren’. In hun boek beschrijven Cutt en
Murray (2000) een methode waarmee dit keuzeproces, ondanks de onvergelijkbaarheid van
alternatieven, op een verantwoordbare en objectieve wijze kan plaatsvinden: de ‘Value Sieve’
(‘waardenzeef’). De methode biedt, in de vorm van een stappenplan voor een besluitvormingsproces, een handvat om maatschappelijk rendement door te laten klinken in de
besluitvorming.
Als informatie over investeringen vergelijkbaar is (appels en appels), kunnen besluitvormers
een rationele beslissing nemen, bijvoorbeeld op basis van vooraf bepaalde indicatoren. Maar
als het gaat om ‘appels en peren’, dan is een puur technische afweging niet meer mogelijk.
In meer of mindere mate is er dan altijd een interpretatie, een oordeel nodig om tot een
besluit te komen. Daarmee zijn dergelijke beslissingen altijd gebaseerd op persoonlijke
‘waarden’: wat vind je als besluitvormer belangrijk? Besluitvormers interpreteren de geleverde informatie en geven er een eigen lading aan op basis van ervaring, professionaliteit
(als bestuur of lid van de raad van toezicht) en overtuiging. Dat is lastig in het kader van
het afleggen van rekenschap. Ze moeten uitleggen waarom de ene keuze beter is dan de
andere, zonder dat het te meten is. De Value Sieve biedt hiervoor een alternatief.
Mogelijke toepassing door corporaties
Vertaald naar de praktijk van een corporatie zou de methode er in grote lijnen, als
volgt uit kunnen zien.
In stap 1 wordt het maatschappelijke veld benoemd waarin de corporatie haar pijlen
richt: op welk front wil de corporatie iets bewerkstelligen (bijvoorbeeld daklozenopvang, buurtwerk, of armoedebestrijding)? Binnen dit aandachtsgebied formuleert de
corporatie verschillende doelstellingen die ze prioriteert. Deze doelstellingen liggen op
het niveau van outcome. Daarbij wordt een bepaald budget beschikbaar gesteld. Het
is duidelijk dat deze eerste basisstap vereist dat de corporatie een mening heeft: hoe
zit het veld in elkaar, wat voor soort dingen moeten eerst gebeuren, et cetera.
In een tweede stap worden verschillende projecten geïdentificeerd die bijdragen in het
bereiken van deze doelstellingen. Dit kan op een besloten manier, waarin de corporatie zelf mogelijke projecten inventariseert en beoordeelt. Maar dit kan ook op een
open manier, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘tender’ of prijsvraag waar maatschappelijke partners of zelfs individuen op kunnen inschrijven met hun projecten en
ideeën.
De derde stap bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie
over de input, output en outcome van elk project, gerelateerd aan het maatschappelijke doel dat de corporatie voor ogen staat. Van elk project zullen de input (zoals
kosten en benodigde personele en materiële inzet) en output (wat is het tastbare resultaat, de ‘productie’) relatief snel boven tafel zijn. De outcome is lastiger, vooral omdat
het projecten betreft die nog moeten worden uitgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gerefereerd aan soortgelijke projecten in andere steden, aan een uitgewerkte
‘theory of change’ of ondersteunend empirisch onderzoek.
Deze informatie is nodig om in de vierde stap de rangorde te bepalen. De betrokken
besluitvormers rangschikken ieder voor zich de projecten naar de mate waarin ze bijdragen aan de doelstellingen, in relatie tot de benodigde investering (het rendement,
of de ‘value for money’ zoals de methode het noemt). Dit kan bijvoorbeeld door ze op
te delen in drie prioriteitscategorieën: hoog, laag, midden. Wanneer projecten verschillend worden beoordeeld vindt hierover discussie plaats. Dit discussiemoment
biedt de gelegenheid de persoonlijke waarden achter de waardering uit te spreken.
Indien nodig volgt een nieuwe ronde van rangschikking. Afhankelijk van de omvang
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van het budget worden de beste projecten gehonoreerd. Dit kan alleen de ‘nr. 1’ zijn,
maar ook de ‘top 5’, als dat past binnen het budget.
In de vijfde en laatste stap vindt terugkoppeling plaats. Als externe partijen de indieners van projecten zijn, moet deze afrondende stap met zorg worden gezet. Het niethonoreren van een project betekent alleen dat het project in het licht van de doelstellingen van de corporaties slechter scoort dan andere initiatieven. Het kan nog steeds
een goed project zijn, met zeer zinvolle maatschappelijke effecten. Deze boodschap,
tezamen met de opmerkingen vanuit de beoordelingsstap, worden gecommuniceerd
naar de indiener, zodat deze daar zijn voordeel mee kan doen.
Het grote voordeel van deze methode is dat op een systematische wijze het maatschappelijk rendement van de verschillende opties in het besluitvormingstraject wordt
betrokken. Dit gebeurt op een manier die te verantwoorden is: uitleg is mogelijk en
stakeholders kunnen worden betrokken bij het keuzeproces. En op een pragmatische
wijze: er wordt gebruikgemaakt van de beschikbare informatie over de projecten én
de ervaring en professionaliteit van de beoordelaars. En alleen waar verschil van
mening is, wordt de discussie gestart.
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9.9 Weten wat echt werkt: de ‘evidence-based’-benadering
Als corporaties het maatschappelijk rendement actief willen betrekken bij het maken van
investeringskeuzes, dan moeten zo ook met enige zekerheid kunnen zeggen of het beoogde
maatschappelijke effect inderdaad gaat worden gehaald. Momenteel kan een corporatie daar
slechts een beperkte garantie voor afgeven. Veel inzicht is gebaseerd op ervaring (‘eerder
werkte het ook’) en/of autoriteit (‘deze deskundige adviseur zegt dat het gaat werken’). Er is
geen hard bewijs dat bepaalde maatschappelijke investeringen inderdaad leiden tot bepaalde
maatschappelijke prestaties. In de kern draait het hierbij om de ‘theory of change’ die nog
onvoldoende kan worden gestaafd met empirische bewijzen.
In de medische wereld is Evidence-Based Medicine in opkomst. Het streven van deze stroming is het verzamelen van betrouwbare kennis door onderzoek, waaruit individuele artsen
kunnen putten om de beste behandeling te bepalen voor een patiënt. De arts blijft in deze
benadering een onmisbare spil in het vertalen van objectieve kennis naar het specifieke
geval van een individuele patiënt. Hij/zij moet zich afvragen of de patiënt vergelijkbaar is
met de patiënten uit het onderzoek, of de behandeling bij deze patiënt haalbaar en uitvoerbaar is, welke relevante voor- en nadelen voor de patiënt spelen en welke voorkeuren de
patiënt zelf heeft.
Het ‘evidence-based’-werken wordt ook overgenomen door andere sectoren. Zo is al sprake
van ‘evidence-based education’, en ook van ‘evidence-based funding’. In de Verenigde Staten
waar veel non-profitorganisaties hun activiteiten met privaat geld financieren, willen ‘investeerders’ garanties dat de beloofde maatschappelijke outcome inderdaad wordt gerealiseerd.
Het ‘evidence-based’-werken kan hierin voorzien. Maar ook in eigen land hebben zorgorganisaties rond Tilburg en de Universiteit van Tilburg een manier van werken ontwikkeld,
die zich laat omschrijven als ‘evidence-based’-werken.
Mogelijke toepassing corporaties
Centraal in de benadering staat het beschikken over onafhankelijke gegevens. Dit
betekent dat betrouwbaar onderzoek moet worden verricht rond de inhoudelijke kern
van maatschappelijk rendement: de ‘theory of change’ (zie hoofdstuk 2). Bij investeringsbeslissingen kunnen corporaties vervolgens hun eigen ervaring en het oordeel
van deskundigen, staven en verrijken met objectieve gegevens omtrent wat werkt
onder welke voorwaarden.
Het is duidelijk dat dit opbouwen van een betrouwbare basis van onafhankelijke
kennis niet iets is voor individuele corporaties. Het vergt een gezamenlijke, langdurige inspanning om met wetenschappelijk, empirisch onderzoek te bewijzen wat
werkt. De verzamelde kennis moet objectief zijn en bovendien makkelijk toegankelijk.
De methode krijgt vooral kracht bij systematische analyse van vergelijkbare activiteiten over een grotere groep corporaties. Ons inziens biedt de evaluatie van de eerste
jaren ervaring die is opgedaan met herstructurering, en met de sociale component
daarin, een aanknopingspunt voor het bouwen aan een ‘evidence-based’ stelsel; zie
bijvoorbeeld de evaluatie van ‘Emmen Revisited’, het lokaal akkoord in Groningen,
Parkstad Amsterdam en onderdelen van het Corpovenista-project. Ook de inzet van
corporaties voor dak- en thuislozen zou een geschikte activiteit zijn.
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9.10 Om het te vertellen moet je het weten: maatschappelijk verslag
Verslaggeving is geen onbekend verschijnsel voor corporaties. Een financieel en volkshuisvestelijk verslag behoren tot de jaarlijkse routine. Toch liggen hier in het kader van maatschappelijk rendement nog volop kansen. Zo is er nog geen standaard voor corporaties voor
een maatschappelijk verslag waarin op een gestructureerde manier het behaalde en verwachte maatschappelijk rendement wordt gepresenteerd en toegelicht.
In het bedrijfsleven (vooral bij de grotere bedrijven) zijn de laatste jaren grote stappen gezet
in de verslaggeving over duurzaam c.q. maatschappelijke verantwoord ondernemen. Zo
heeft onder meer het Global Reporting Initiative een internationale standaard ontwikkeld
voor de opzet en inhoud van een maatschappelijk jaarverslag.
Mogelijke toepassing corporaties
Hoewel deze brede verslaggeving ook in het bedrijfsleven nog geen standaardprocedure is – laat staan een verplichting – en het vooral de multinationals zijn die
ermee bezig zijn, kunnen we uit hun ervaring wel enkele lessen trekken die voor corporaties leerzaam zijn, in het bijzonder als zij hun maatschappelijk rendement inzichtelijk willen maken:
- Verslaggeving zet van alles in beweging in de organisatie. Wil een corporatie in het
verslag namelijk uitspraken doen over haar maatschappelijk rendement en de ontwikkeling daarvan, dan moet daar betrouwbare informatie over beschikbaar zijn.
Dat vereist dat vroegtijdig gegevens worden bijgehouden. Bovendien dwingt het om
bepaalde overwegingen expliciet te maken. Een (maatschappelijk) verslag is een
belangrijke katalysator, om met andere methoden inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement.
- Standaarden zijn onontbeerlijk. Om verslagen van corporaties te vergelijken moeten
gegevens op dezelfde manier zijn verzameld en opgebouwd. Daarvoor zijn standaarden nodig. Voor het bedrijfsleven ontwikkelen onder meer het Global Reporting
Initiative en de Raad voor Jaarverslaggeving richtlijnen waaraan het maatschappelijk verslag moet voldoen. Het voordeel van een standaard is ook dat niet elke corporatie individueel het gehele ‘verslagwiel’ hoeft uit te vinden, hoewel een portie
maatwerk altijd zal zijn vereist.
- Verslaggeving toespitsen op de doelgroep. Niet elke vorm van verslaggeving is
geschikt voor elke doelgroep. Zo gebruiken bedrijven steeds vaker internet om hun
maatschappelijke stakeholders te informeren. Om alle huurders te bereiken is een
handzaam boekwerkje van twintig pagina’s met vlotte tekst zinvoller, en voor maatschappelijke partners een uitgebreider rapport met onder meer inzicht in de
gemaakte afwegingen. Kortom, de communicatie vereist aandacht, uiteraard binnen
de praktische grenzen van wat mogelijk is (bijvoorbeeld in verband met kosten).
- Een lezersonderzoek na verschijning van het jaarverslag leert hoe het verslag wordt
ontvangen. Hoeveel mensen lezen het, in welke mate? Missen ze informatie? Is het
duidelijk? Een volgend rapport kan op basis hiervan worden verbeterd.
Op basis van deze (en andere) lessen en de rijke ervaring die corporaties reeds hebben
met verslaggeving, zouden corporaties de komende jaren hun verantwoording door
een bredere en slimmere verslaggeving kunnen uitbouwen. Juist het verslag biedt
door haar relatieve vrije vorm kansen om de investeringen van een corporatie te relateren aan haar gerealiseerde en geplande maatschappelijke outcome. Het maatschappelijk jaarverslag kan bovendien als katalysator en als bindende factor voor andere
methoden worden ingezet.
Nuttige bron
- www.globalreporting.org
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9.11 Het maatschappelijk rendement behapbaar organiseren: programmaaanpak
In de Verenigde Staten werken veel non-profitorganisaties aan de hand van programma’s die
zich richten op een specifieke doelgroep, met een bepaald probleem, in een bepaald gebied.
Deze afbakening maakt de programma’s en daarmee de organisatie herkenbaar. Vooral voor
de private financiers van deze organisaties is dat aantrekkelijk: zij weten waar hun geld aan
wordt besteed.
Veel woningcorporaties doen het tegenovergestelde. Vanuit hun strategie en door een brede
maatschappelijke vraag ondernemen ze uiteenlopende maatschappelijke activiteiten: van
daklozenopvang en jongerenhuisvesting, tot woonzorgcomplexen voor ouderen en buurthuizen. Dat kan de maatschappelijke inzet fragmentarisch maken. Ook voor buitenstaanders
is het daardoor lastiger om een volledig beeld te krijgen van de maatschappelijke prestatie
van een corporatie. Dat maakt dat het bundelen van activiteiten in duidelijke programma’s
ook voor corporaties aantrekkelijk kan zijn.
Het werken met programma’s levert op zichzelf geen beter inzicht in het maatschappelijk
rendement op, maar het geeft wel op gestructureerde wijze een beter en helderder zicht op
het maatschappelijk rendement van een deel van de activiteiten van de corporatie.
Mogelijke toepassing corporaties
Het grote voordeel van een programma-aanpak is dat er focus ontstaat. Intern heeft
dit tot gevolg dat beschikbare middelen (tijd, geld, materieel, et cetera) efficiënter en
gerichter kunnen worden ingezet. Daarnaast maakt een programma-aanpak voor
maatschappelijke partners helderder waarvoor zij de corporatie kunnen benaderen: het
is duidelijk wat een corporatie wel doet, en ook niet doet. Daarmee wordt ook de
stakeholder-dialoog die een corporatie moet voeren een stuk minder complex, wat
maakt dat stakeholders eerder en beter kunnen worden betrokken. De stappen in ‘het
vliegwiel van rendement’ kunnen sneller worden gezet.
In het kader van maatschappelijk rendement is er nog een ander voordeel. De maatschappelijke opgaven zijn meestal te groot om als corporatie alleen op te pakken. Dat
gebeurt samen met maatschappelijke partners. Maar juist door de samenwerking
wordt het moeilijker om het maatschappelijk rendement van de specifieke corporatiebijdrage te ontvlechten van de bijdrage van de andere partners. Met een programmaaanpak wordt de samenwerking echter duidelijk geconcentreerd en kunnen heldere
afspraken worden gemaakt wie wat bijdraagt. De te realiseren output en outcome
worden door de maatschappelijke partners gezamenlijk gedefinieerd vanuit een door
alle partijen onderschreven ‘theory of change’. Wie dan precies welke steen bijdraagt
is minder relevant, het gaat erom wat er binnen het programma wordt bereikt en niet
wie daarvoor de ‘credits’ krijgt. Deelname aan een geslaagd programma kan de corporatie dan op zijn conto schrijven, net zoals de andere partners dat kunnen.
Een gebiedsgerichte aanpak laat zich goed combineren met de programma-aanpak.
Enerzijds als invulling van programma (het gebied als programma). Anderzijds als
combinatie: werken aan een afgebakend gebied, voor een bepaalde doelgroep, met
een bepaalde problematiek.
Corporaties kunnen de programma-aanpak met geringe investeringen oppakken. Over
Nederland als geheel zou een breed scala aan verschillende programma’s met een
identieke management-systematiek kunnen worden uitgewerkt door verschillende corporaties.
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9.12 Bewuster verhalen over maatschappelijk rendement: Storytelling
Een deel van de maatschappelijke druk die corporaties voelen om hun maatschappelijk rendement te laten zien, is geënt op een gebrek aan informatie. Corporaties zijn onvoldoende in
staat om voor het voetlicht te brengen wat ze doen met hun ‘maatschappelijk gebonden vermogen’. Het is niet onwaarschijnlijk dat beter en slimmer communiceren al veel duidelijkheid kan scheppen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is lastig om maatschappelijk rendement in een handvol onbetwistbare cijfers te laten zien. Deze zijn simpelweg
(nog) niet voor handen.
In de managementliteratuur is de laatste jaren een opleving zichtbaar van het vertellen van
verhalen als managementtechniek. Op zich is het vertellen van verhalen zo oud als de (sprekende) mens zelf, maar pas (relatief) recentelijk is de kracht van het verhaal op de managementburelen doorgedrongen.
Boje (1991, pag. 106) omschrijft verhalen in organisaties als de zingevende valuta in de
relaties tussen mensen, binnen en buiten de organisatie. Binnen de organisaties zorgen verhalen voor een immer doorgaande dynamiek om zin te geven aan gebeurtenissen. Iedereen
met ervaring in een organisatie herkent de turbulentie die ontstaat als er ‘iets’ onverwachts
of onbekends gebeurt. Door daarover te praten kunnen mensen het een plaats geven in hun
eigen belevingswereld. Juist doordat het vertellen van verhalen een zo op en top menselijke
activiteit is, is het managementconcept ook bijzonder rijk en kan de manager er vele kanten
mee op.
Mogelijke toepassing door corporaties
Hoewel verhalen vertellen voor ieder mens een dagelijkse bezigheid is, vereist het als
managementtechniek wel training. Verhalen vertellen die inzicht kunnen geven in het
maatschappelijk rendement, gaat dan ook niet zomaar. Daarvoor zou gericht moeten
worden gekeken welke woorden en verhalen passen bij maatschappelijk rendement,
welke verhaalvormen in welke situaties zich daarvoor lenen en hoe deze tot een
authentiek verhaal kunnen worden gesmeed.
Juist het maatschappelijk rendement lijkt een geschikt onderwerp om over te verhalen. Uit deze verkenning blijkt dat de harde cijfers die we over het rendement op
tafel kunnen leggen, soms minder hard zijn dan we zouden wensen. Ze behoeven
altijd toelichting en nuancering, en gaan pas spreken tegen de juiste achtergrond. Er
moet een verhaal aan worden gegeven. Juist in de ingrijpender functies van maatschappelijk rendement, van verantwoording en ‘governance’ (zie hoofdstuk 5), wordt
dit steeds sterker, omdat het maatschappelijk rendement steeds dieper betrokken raakt
bij de sturing van de corporatie.
Hoewel het vertellen van verhalen (over maatschappelijk rendement) geen harde
methode is, die kan worden uitgerold in een corporatie, kan het wel de smeerolie
leveren die maakt dat de corporatie soepel en prettig kan opereren in haar maatschappij. Met de nodige training biedt ‘storytelling’ perspectief om het maatschappelijk rendement beter te benoemen en een plaats te geven in het dagelijkse reilen en
zeilen; zowel binnen de organisatie, als naar de stakeholders toe. Bijvoorbeeld in bijeenkomsten met de raad van toezicht, in de periodiek voor de huurders, in een interview in de krant of tijdens een bewonersavond. Op dergelijke momenten kan een
goed verteld verhaal misschien wel meer inzicht en vertrouwen verschaffen dan
enkele ‘harde cijfers’.
Met een prijsvraag zou ‘storytelling’ als managementstijl (jaarlijks) kunnen worden
gestimuleerd. Ook het ontwikkelen van trainingen, specifiek gericht op corporatiebestuurders/-managers en/of maatschappelijk rendement, kan een impuls bieden.
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Nuttige bron
- Bijl, Jolanda, Petra Baars en Annemijn de van der Schueren (2002), Vertellen werkt.
Mogelijkheden van storytelling in organisaties, Prentice Hall/de Baak.
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10 Slotbeschouwing
In dit afsluitende hoofdstuk maken we de balans op: wat heeft de verkenning opgeleverd? Welke
grip hebben we gekregen op het begrip? En vooral, welke nieuwe methoden hebben we gevonden?
Daartoe beschrijven we de belangrijkste conclusies uit de verkenning. Het hoofdstuk volgt de
opbouw van de verkenning en biedt daarmee tegelijkertijd een samenvatting. Een schematisch
overzicht van het toepassingskader, waarin de methoden zijn beoordeeld op verschillende aspecten,
sluit het hoofdstuk af.

Deel A: De basis
Corporaties staan onder druk om inzicht te geven in hun maatschappelijke prestaties. Het
maatschappelijk gebonden vermogen dat hen ter beschikking staat, moet optimaal renderen.
Zet de corporatie de juiste prestatie neer en staat die in een goede verhouding met de middelen die daarvoor zijn gebruikt? Ook de corporatie zelf wil als maatschappelijk ondernemer
weten waar ze optimaal rendeert. In deze verkenning is in andere sectoren en in het buitenland gekeken naar (voor corporaties) nieuwe methoden die inzicht kunnen geven in dit
‘maatschappelijk rendement’.
Voordat deze methoden op een rij zijn gezet (zie het overzicht aan het eind van dit hoofdstuk) is een toepassingskader opgebouwd. Daarvoor is allereerst het begrip ‘maatschappelijk
rendement’ ontrafeld (hoofdstuk 2). Door het begrip te ontleden in een prestatie- en investeringsdeel en het te scherpen aan termen als ‘efficiency’, is duidelijk geworden dat het bij
maatschappelijk rendement onder meer gaat om de verhouding tussen de maatschappelijke
outcome (de uiteindelijke effecten op mensen, gemeenschappen, wijken, et cetera) en de
input (middelen) die daarvoor nodig is. Uitspraken over maatschappelijk rendement op basis
van de output – de tastbare resultaten, de productie – kunnen alleen worden gedaan via een
indirecte weg van de ‘theory of change’: het logische model dat verklaart hoe output en outcome samenhangen.
Een andere conclusie is dat maatschappelijk rendement slechts tot op beperkte hoogte te
becijferen is en valt uit te drukken in een handvol kengetallen of zelfs een bedrag. Hoewel
veel pleit voor een kwantitatieve benadering, is voor corporaties ook een kwalitatieve weg,
die een beroep doet op het verhalend vermogen van mensen, nodig om vat te krijgen op de
complexe omgeving waarin de corporatie ‘maatschappelijk onderneemt’ en het maatschappelijk rendement betekenis krijgt.
Corporaties zijn niet verplicht om inzicht te geven in het maatschappelijk rendement. Hun
formele verantwoordingsplicht is begrensd. Waarom dan toch die moeite doen om inzicht te
krijgen in het maatschappelijk rendement van projecten en de bedrijfsvoering (hoofdstuk3)?
Vanuit een institutionele dimensie ontstaat de behoefte in de relatie met de overheid, die de
corporaties en hun vermogen optimaal wil inzetten ten behoeve van maatschappelijke noden
en wensen. Corporaties opereren onder een beperkte markttucht waardoor niet evident is
wanneer corporaties nu succesvol zijn. Maatschappelijk rendement kan worden ingezet als
graadmeter voor succes. Een maatschappelijke dimensie bestaat eruit dat corporaties als
maatschappelijk ondernemer het gesprek moeten aangaan met de lokale samenleving. Maatschappelijk rendement levert daarvoor de goede gespreksstof. Tot slot is er de dimensie
vanuit het ondernemerschap. Als ondernemer op een zeer breed maatschappelijk terrein, wil
en moet de corporatie zichzelf voortdurend verbeteren en keuzes maken op welk maatschappelijk werkveld ze haar inzet richt. Dit kan een keuze van de corporatie zelf zijn, maar de
keuze kan ook in dialoog met de maatschappij worden genomen. Inzicht in het maatschappelijk rendement biedt daarvoor in beide gevallen een belangrijke voedingsbodem.
Vanuit deze behoeften kan inzicht in maatschappelijk rendement drie functies hebben voor
een corporatie (hoofdstuk 4), gekoppeld aan de ontwikkeling van de corporatie als maatschappelijk ondernemer. In eerste instantie heeft het een interne functie. De corporatie wil
weten hoe ze presteert en wat de uiteindelijke effecten zijn van haar activiteiten. Of ze wil
een helder afwegingskader om te bepalen waar haar inzet het best maatschappelijk rendeert.
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Een tweede functie is extern gericht: verantwoording. Hoewel corporaties formeel maar
beperkt verplicht zijn uitsluitsel te geven over het maatschappelijk rendement, geven corporaties gehoor aan de maatschappelijke roep om meer en beter inzicht. Dit doen ze in de
overtuiging dat dit uiteindelijk maatschappelijk vertrouwen schenkt, dat zich uitbetaalt in de
noodzakelijke ‘ruimte’ om te ondernemen. Een derde functie gaat nog een stap verder en
gebruikt het inzicht in maatschappelijk rendement om stakeholders invloed te geven op de
sturing van een corporatie (‘governance’) om bijvoorbeeld mee te beslissen welke projecten
de corporatie oppakt.
Het proces om inzicht te krijgen in maatschappelijk rendement, kent een aantal vaste bouwstenen: de organisatiedoelen, de gewenste of gerealiseerde outcome, de daarvoor benodigde
output en investering, en natuurlijk de activiteiten waarmee de prestatie wordt neergezet.
Door deze elementen te combineren met de drie functies van maatschappelijk rendement
voor een corporatie, ontstaat het denkmodel van het ‘vliegwiel van maatschappelijk rendement’ (hoofdstuk 5).
Deel A sluit af met het benoemen van enkele valkuilen (hoofdstuk 6) die corporaties moeten
proberen te omzeilen wanneer zij actief aan de slag gaan met het inzichtelijk maken van
hun maatschappelijk rendement.

Deel B: De methoden
Vanuit deze kennis over maatschappelijk rendement kan een toepassingskader worden opgesteld. Dit bestaat uit gebruiksaspecten en methodische aspecten waarop enkele bestaande en
twaalf ‘nieuwe’ methoden kunnen worden beoordeeld. Dit ingevulde toepassingskader (zie
het eind van dit hoofdstuk) geeft een goed overzicht van de sterke en zwakke punten van de
methoden en kan bovendien door corporaties worden ingezet om vanuit hun eigen rendementssysteem en ambitie geschikte methoden te selecteren.
Een blik op het totaal van de methoden leert dat corporaties de komende jaren nog flinke
stappen kunnen zetten. Daarvoor kunnen ze putten uit een breed scala aan methoden: van
berekenend tot verhalend, van ‘rijpe’ tot ‘groene’ methoden, van ‘quick wins’ tot methoden
die ingrijpen in de strategische sturing van corporaties.
Verschillende kwantitatieve methoden bieden houvast om maatschappelijk rendement, uitgedrukt in getallen, aanzienlijk harder neer te zetten. Beter grip op goede indicatoren, goede
prijskaartjes voor maatschappelijke prestaties en betrouwbare methodieken die de uitkomsten
door de jaren heen en tussen corporaties onderling kunnen vergelijk, maken het makkelijker
het maatschappelijk rendement aan de directietafel een stem te geven.
Maar door ook kwalitatieve methoden verder uit te werken en in te zetten, kan het maatschappelijk rendement een bekender en meer geaccepteerd verschijnsel worden, waarmee de
stakeholderdialoog op de juiste toon en met goede inhoud kan worden gevoerd.
De twaalf nieuwe methoden zijn niet kant-en-klaar. Om de geboden perspectieven werkelijkheid te laten worden, moeten corporaties, vooral in onderlinge samenwerking, de methoden
geschikt maken voor toepassing in de eigen sector en de methoden tot wasdom brengen. De
experimenten in het kader van de SEV-tender geven daarvoor een stevige impuls. In het
intern toezicht kan deze verkenning mogelijk de richting wijzen voor een concreet verzoek
aan de bestuurder om een (bepaald) systeem voor het vergroten van inzicht in maatschappelijk rendement uit te gaan werken. In het externe toezicht kan een accountant worden
gezocht die ook vertrouwd is met verslaglegging over maatschappelijke prestaties. Het toezicht door de minister zou aan kracht kunnen winnen wanneer in het BBSH wordt opgenomen dat corporaties een maatschappelijk verslag moeten opstellen en moeten aangeven
hoe ze daarover met hun stakeholders het gesprek aangaan.
Het bewandelen van het pad naar meer inzicht in maatschappelijk rendement, met verspreid
liggende valkuilen, vereist in eerste instantie een flinke inspanning, maar biedt een veelbelovend uitzicht op een zelfbewuste corporatie die weet waar ze waarde toevoegt aan de
lokale maatschappij, en in die maatschappij is geworteld.
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Figuur 10.1: Schematisch overzicht methoden in het toepassingskader
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WETEN VAN RENDEREN
Van maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties
verwacht je dat maatschappelijk rendement het “eindproduct” is.
Toch lukt het maar een enkele corporatie om dat maatschappelijke presteren zichtbaar te maken. Het merendeel weet weinig
van hun maatschappelijk rendement waardoor zij daar zelden
bewust op sturen. Daarmee doen ze zichzelf en de maatschappij
te kort.
De SEV wil ‘het maatschappelijke’ meer laten meewegen in het
doen en laten van woningcorporaties. Het is dan ook een hoofdthema binnen het programma Vernieuw(d) maatschappelijk
ondernemerschap. Sedert de verzelfstandiging voert bedrijfsmatigheid de boventoon in de professionalisering van woningcorporaties. Het is nu hoog tijd dat corporaties maatschappelijke
belangen en belanghouders voorop stellen, omwille van een
optimaal maatschappelijk rendement.
Professor George de Kam en Jochum Deuten voerden in opdracht
van de SEV een verkenning uit naar (nieuwe) methoden om
maatschappelijk rendement in beeld te brengen. ‘Weten van
renderen’ is de neerslag van deze nationale en internationale
verkenning. Daarmee zijn de onderzoekers erin geslaagd om
(potentieel) waardevolle, bestaande en nieuwe methoden te
inventariseren en te ordenen. De methoden lopen uiteen van
‘hard meten’ tot ‘zacht vertellen’. Om de keuze uit het geboden
menu te ondersteunen, is een toepassingskader gemaakt.
De Kam en Deuten ontwikkelden ook een begrippenkader, omdat
‘weten’ zonder taal niet bestaat. Zo is tevens een bijdrage
geleverd aan theorie- en taalvorming op dit gebied.
Het is aan de praktijk, woningcorporaties in de eerste plaats, om
de inzichten en methoden toe te passen. Dezelfde methoden en
inzichten kunnen ook krachtig gereedschap zijn in handen van
belanghouders van woningcorporaties, huurdersorganisaties,
gemeenten en maatschappelijke organisaties om maatschappelijke belangen te articuleren.
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Nieuwe wegen om het maatschappelijk rendement
van woningcorporaties zichtbaar te maken
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