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VOORWOORD 
 
 
 
 
 
Eind 2008 liet de SEV een verkennend onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke rol van woningcorporaties 

op het  platteland. Destijds werkzaam bij Movisie, was ik een van de auteurs van het onderzoeksrapport ‘Dorpen 

onder druk’ (2009). Woningcorporaties zagen zichzelf als een krachtige speler in het landelijk gebied, zo blijkt uit 

dat rapport. Ze maakten zich sterk voor sociaal vitale gemeenschappen omdat ze ervan overtuigd waren dat 

dergelijke investeringen bijdroegen aan de waarde van hun vastgoed. Gemeenten, welzijnsinstellingen en 

bewoners  verwachtten veel van corporaties en hun verwachtingen werden voor een aanzienlijk deel ingelost.  

 

We  stonden toen aan de vooravond van een taaie economische crisis. De discussie over financiële excessen in 

de corporatiesector was nog niet in volle hevigheid losgebarsten. De politieke aandacht voor bevolkingsdaling 

stond nog in de kinderschoenen. In  vier jaar tijd is er veel veranderd. Crisis en krimp hebben de financiële 

positie van woningcorporaties aangetast. Sloop- en nieuwbouwplannen belandden in de ijskast. Vooral aan de 

randen van Nederland, waar door vergrijzing en ontgroening ook het aantal huishoudens terugloopt, neemt de 

dreiging van leegstand en verpaupering toe. 

 

Woningcorporaties in krimpgebieden zien zich genoodzaakt te anticiperen op de dalende vraag naar 

huurwoningen, bijvoorbeeld door dorpen of wijken aan te wijzen waaruit men zich terugtrekt. Dat betekent dat 

minimaal wordt geïnvesteerd in onderhoud en dat op termijn alle huurwoningen verkocht of gesloopt worden. 

Minder woningen aanbieden is nieuw voor veel corporaties. Om hen te helpen bij het maken van gefundeerde 

keuzes hebben we samen met het Ministerie van BZK, Aedes en een viertal corporaties1 laten onderzoeken hoe 

corporaties vorm en inhoud geven aan een terugtrekstrategie en wat van de eerste ervaringen kan worden 

geleerd.  

 

Het voorliggende rapport maakt duidelijk dat zich in corporatieland een perspectiefwisseling aftekent. Waar vier 

jaar geleden volop de brede interpretatie van het prestatieveld leefbaarheid uit het Besluit Beheer Sociale 

Huursector werd uitgedragen, domineert vandaag de dag de smalle opvatting. Teveel investeren in leefbaarheid 

zou de financiële continuïteit kunnen bedreigen. Uit de enquête en de interviews blijkt dat leefbaarheidsambities 

wel met de mond worden beleden, maar dat de concrete uitwerking beperkt uit de verf komt. Zo betrekken 

slechts enkele corporaties bewoners actief bij de uitwerking van hun terugtrekstrategie. 

 

Daarmee legt dit onderzoek (opnieuw) het spanningsveld bloot tussen ‘harde’ bedrijfseconomische belangen en 

‘zachte’ maatschappelijke doelen. Om inhoud te geven aan de maatschappelijke doelen introduceren de 

onderzoekers van Atrivé de term ‘maatschappelijk verantwoord loslaten’: waar terugtrekken het beeld oproept 

van verlaten zonder omkijken, spreekt uit loslaten de intentie om datgene wat losgelaten wordt perspectief mee 

te geven. In het slothoofdstuk is uitgewerkt hoe loslaten kan worden ingevuld. 

 

                                                             

1 Elkien, Mooiland, Stadlander en Wonen Limburg 
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We hopen dat dit rapport een waardevolle bijdrage levert aan het debat over de taakopvatting van 

woningcorporaties. Platform31 blijft actief op dit terrein en is voor nieuwe krimpexperimenten op zoek naar 

corporaties die het werkpakket van de BBSH in de volle breedte willen inzetten zonder zich daarmee 

bedrijfseconomisch in de vingers te snijden.  

 

Matthijs Uyterlinde 

Programmabegeleider Platform31 
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SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
De bevolkingsdaling in bepaalde delen van Nederland heeft consequenties voor de positie van woning-

corporaties. Een aantal woningcorporaties trekt zich dan ook deels terug uit de krimp- en anticipeergebieden. 

Deze terugtrekstrategie kan betekenen dat de corporatie op termijn volledig haar bezit in een bepaalde plaats 

(dorp, kern of buurtschap) afstoot door bijvoorbeeld verkoop of sloop. Een aanzienlijk aantal corporaties is actief 

in deze gebieden, met een substantieel deel van hun bezit in kleinere en grotere dorpen.2 Voor alle duidelijkheid, 

lang niet alle corporaties in deze gebieden trekken zich terug. Er kan niet gesproken worden van een 

grootschalige trend. Dit verkennend onderzoek heeft zich echter gericht op woningcorporaties die actief bezig 

zijn zich (deels) uit kernen terug te trekken. Met name is onderzocht hoe hun strategievorming tot stand komt.  

 

De studie gaat in op de afwegingen die ten grondslag liggen aan keuzes van corporaties om hun bezit in een 

dorp of kern af te bouwen, en op de mogelijke effecten hiervan voor de lokale samenleving. Hoe wordt deze 

strategie bepaald? Neemt het management van de corporatie het voortouw? In welk stadium worden 

belanghebbenden zoals provincie, gemeente, bewoners, verenigingsleven daarbij betrokken? Wat is de inhoud 

van een dergelijke terugtrekstrategie en hoe wordt deze dan procesmatig uitgewerkt?  

De onderzoeksvragen zijn vanuit de volgende drie dimensies beantwoord: 

1. Strategisch voorraadbeleid 

2. Leefbaarheid 

3. Communicatie en verwachtingenmanagement 

 

In elk van de krimp- en anticipeergebieden is gezocht naar woningcorporaties die nadenken over 

terugtrekstrategieën. Daarbij is volgens een ‘sneeuwbalmethode’ te werk gegaan. Op basis van het netwerk van 

de SEV | Platform31 en van Atrivé zijn woningcorporaties in deze gebieden benaderd. Telefonisch is getoetst in 

hoeverre een terugtrekstrategie aan de orde is. Het onderzoek is verkennend van karakter: niet alle 

woningcorporaties in de betreffende gebieden zijn benaderd. Er kunnen op basis van het onderzoek geen 

uitspraken worden gedaan over de mate waarin een terugtrekstrategie voorkomt.  

 

Veertien corporaties die nadenken over een terugtrekstrategie, hier al aan werken of dit als een toekomstige 

optie zien, hebben meegewerkt aan de verkenning. Negen corporaties geven aan dat zij expliciet in hun 

bedrijfsstrategie rekening houden met de krimp in hun werkgebied. Van de overige vijf hebben vier corporaties 

een terugtrekstrategie uitgewerkt in hun Strategisch Voorraadbeleid (tactisch niveau).   

 

                                                             

2 In de kleine kernen gaat het vaak om een aantal af te stoten woningen dat varieert van 5 tot 50 woningen. 
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Aangetroffen terugtrekstrategie 

Bij de onderzochte corporaties is een variatie aan strategieën aangetroffen. Inhoudelijk worden verschillende 

accenten gelegd en ook de operationele uitwerking loopt uiteen. Het globale beeld ziet er als volgt uit: de 

strategievorming voor afbouw ontwikkelt zich overwegend in een top-downproces, zowel intern als extern, en is 

meestal vastgoedgestuurd. De dimensies leefbaarheid en participatie spelen vooralsnog een beperkte rol. 

Besluitvorming vindt plaats in directie/MT en wordt vervolgens ‘aan de organisatie overgedragen’. De meeste 

corporaties ontwikkelen eerst zelf hun strategie en informeren dan hun belanghebbenden zoals gemeente en 

bewoners. In sommige gevallen wordt de huurdersvereniging of –raad in een eerder stadium geraadpleegd. 

 

In het onderzoek onderscheiden we verschillende typen strategievorming: visionair, planmatig, beheersmatig en 

adaptief (zie bijlage 1). De onderzochte corporaties benoemen hun strategievorming zelf veelal als werken 

vanuit een gewenst toekomstbeeld (visionair). Na gesprekken met hen en op basis van overlegd materiaal bleek 

dat zij vooral de ontwikkelingen volgen gebaseerd op voorspellingen. In de praktijk gaan ze dus eerder planmatig 

te werk. Daarnaast is bij een aantal corporaties een voorzichtige verschuiving naar meer invloed van 

belanghebbenden op de strategievorming van de organisatie te zien. Zij ontwikkelen mede het toekomstbeeld, 

waarna de organisatie stap voor stap bouwt aan die andere toekomst (beheersmatig). De operationele 

uitwerking van de terugtrekstrategie heeft kenmerken van een adaptieve strategieontwikkeling; kleine stapjes 

maken, dan zien wat het effect is en dan eventueel verdere stappen nemen.  

 

1. Strategisch voorraadbeleid 

Aanleiding om een terugtrekstrategie te overwegen zijn ontwikkelingen op regionaal niveau (krimp van de 

bevolking en bovendien vergrijzing, ontgroening, urbanisatie) en op kernniveau. Bij de lokale vertaling van de 

terugtrekstrategie wordt gelet op wat in de kernen gebeurt en hoe de woningportefeuille er uitziet.  

Er zijn argumenten (als leegstand, desinteresse, verspreid bezit of staat van onderhoud) voor terugtrekken, ook 

in (anticipeer)regio’s waar de krimp in zijn algemeenheid meevalt. Met name in dunbevolkte gebieden, met veel 

afgelegen en kleine kernen, wordt terugtrekken overwogen. Een sterke spreiding van bezit is een belangrijke 

reden om terug te trekken. Zo wordt ruimte gecreëerd om de schaarse middelen elders geconcentreerd in te 

zetten. Verschillende corporaties geven aan dat ze uit de kleinste dorpen weg willen om in andere dorpen te 

kunnen investeren. Ze willen in grotere dorpen met meer voorzieningen meer mogelijkheden voor hun 

doelgroep creëren. Voor wat betreft de effecten op de woningmarkt hebben de corporaties niet de indruk dat 

hun verkoopbeleid de markt verstoort. Het zou om zeer goedkope woningen gaan die niet concurreren met 

andere prijssegmenten. De woningen komen bovendien meestal geleidelijk op de markt.  

  

2. Leefbaarheid 

De terugtrekstrategie wordt gedreven door maatschappelijke doelen op regionale schaal (andere allocatie van 

middelen). Voor de betreffende kernen wekt de strategie de indruk overwegend financieel- en 

vastgoedgedreven te zijn. De meeste woningcorporaties lijken, op basis van het beschikbare 

onderzoeksmateriaal, niet geneigd tot een actieve rol voor de leefbaarheid van deze kernen. Een veelgehoord 

argument hiervoor is dat zij de indruk hebben dat hun terugtrekstrategie geen negatieve gevolgen heeft voor de 

leefbaarheid. 
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De woningcorporaties geven aan er primair voor hun eigen huurders te zijn. Waar de gevoelde 

verantwoordelijkheid verder gaat dan het eigen vastgoed in de ‘terugtrekkernen’, betreft dit vaak het schoon en 

veilig zijn van de onmiddellijke omgeving van de woningen, zolang de corporatie hier bezit heeft. 

 

3. Communicatie, participatie en samenwerking 

Communicatie (en burgerparticipatie) krijgt binnen strategievorming over het algemeen weinig aandacht. Uit het 

onderzoeksmateriaal blijkt dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van een proactieve strategie voor 

participatie en communicatie. Hierbij kan een rol spelen dat de terugtrekstrategie vaak nog pril is. 

Voor zover er sprake is van participatie van georganiseerde burgers, is vooral de ‘eigen’ huurdersvereniging 

betrokken. De communicatie is gekoppeld aan concrete activiteiten en vooral gericht op informeren. In de 

uitvoering loopt de aanpak tussen de woningcorporaties sterk uiteen. De gekozen aanpak lijkt samen te hangen 

met de verwachte impact. Bij twee woningen hoef je niet te communiceren. Bepalend is ook of er sprake is van 

verkoop of sloop.  

Huurdersverenigingen vervullen vaak een sleutelrol in participatie en communicatie. In sommige gevallen 

participeren ze al vroeg actief in het proces. Ze kunnen gesprekspartner zijn voor de betreffende kern en op 

regionaal niveau. Ze worden in ieder geval nauwkeurig op de hoogte gehouden en zijn soms ook de intermediair 

voor communicatie naar huurders en de overige inwoners van de betreffende kernen. De huurdersverenigingen 

worden doorgaans geïnformeerd over de visiestukken, de strategiestukken en de keuzes/maatregelen op kern-

/wijkniveau. 

Samenwerking vindt met name plaats op regioniveau, bijvoorbeeld bij gebieds- en regiovisies. Belangrijke 

belanghebbenden zijn: gemeente, provincie, zorg&welzijn en eventueel andere woningcorporaties. 

 

Tot zover de belangrijkste resultaten. We hebben gezien wat de reikwijdte van de strategie is en hoe deze wordt 

uitgewerkt. In hoeverre is een dergelijke terugtrekstrategie maatschappelijk verantwoord? Dat hangt af van het 

perspectief en van opvattingen over de taken van woningcorporaties. Met een omschrijving van 

‘maatschappelijk verantwoord loslaten’ geeft dit onderzoek een referentiepunt voor de beoordeling van de 

aangetroffen strategie en voor eventuele te ontwikkelen varianten. 

 

Maatschappelijk verantwoord loslaten 

In het begin van deze samenvatting is ‘terugtrekken’ gedefinieerd, maar wat is maatschappelijk verantwoord 

loslaten? Wat de maatschappelijke doelen voor een specifieke corporatie zijn, is niet alleen af te leiden uit 

onderzoeks- en marktgegevens. Deze doelen komen voort uit keuzes die nauw samenhangen met de missie en 

de identiteit van een organisatie. Wat voor corporatie willen we zijn? Een goede inbedding van maatschappelijk 

verantwoord loslaten vraagt om een stevige verbinding tussen de ondernemingsstrategie (ondernemingsplan) 

en de vastgoedstrategie (SVB), en om samenwerking met belanghebbenden. Deze verankering geeft een kader 

voor het vinden van antwoorden op de maatschappelijke effecten van krimp. Welke effecten zijn dan relevant? 

En wat is de taak van de corporatie daarin? 

 

De taken van de woningcorporaties zijn beschreven in prestatievelden in het Besluit Beheer Sociale Huursector 

(BBSH). Deze kunnen verschillend worden geïnterpreteerd. In dit onderzoek vatten de betrokken corporaties 

‘betrekken van bewoners bij beleid en beheer’ meestal op als het betrekken van de eigen huurders. Het 

prestatieveld leefbaarheid kan breed en smal worden geïnterpreteerd.  



10 

Beide benaderingen zijn niet in strijd met het BBSH en beide zijn op basis van het BBSH te onderbouwen, 

afhankelijk van aan welk prestatieveld het meeste belang wordt gehecht. 

 

Maatschappelijke effecten van krimp doen zich voor op regionale schaal en in de dorpen en kernen. Deze zijn 

voor een belangrijk deel afhankelijk van de situatie (lokale sociaal ruimtelijke aspecten, gebiedskenmerken, 

demografisch perspectief, beleidscontext, belanghebbenden). Een vraagstuk dat zich vaak op beide 

schaalniveaus manifesteert is de vergrijzing en de daarmee samenhangende toenemende zorgvraag. De taak 

van de corporaties bij het inspelen op de vergrijzing lijkt geen discussiepunt, maar wel de wijze waarop deze 

wordt uitgevoerd: geconcentreerd in grotere dorpen of meer gespreid?  

 

In dit rapport zijn, gebruikmakend van recente onderzoeken en rekening houdend met actuele landelijke 

beleidsthema’s, vier aspecten van maatschappelijk verantwoord terugtrekken uitgelicht. Dat leidt tot de 

volgende vragen en overwegingen: 

 Is sociale differentiatie op elke ruimtelijke schaal essentieel voor leefbare dorpen? Vanuit de doelgroep voor 

de sociale huisvesting bekeken lijkt het van niet. Het is van belang dat er in een regio voldoende betaalbare 

woningen beschikbaar zijn, in een aantrekkelijk woonmilieu, met voldoende keuze naar type woning en 

type woonomgeving. 

 Is behoud van scholen, winkels en voorzieningen in elke kern nog wel realistisch? Veel is al verdwenen en 

als gevolg van voortgaande krimp zullen dorpsscholen, winkels en voorzieningen nog meer onder druk 

komen te staan. Dit is niet alleen een gevolg van krimp maar zeker ook van de toenemende mobiliteit en 

daarmee de keuzevrijheid van de burger.  

 Is het een taak van corporaties om te investeren in of bij te dragen aan het behoud van cultureel erfgoed? 

Diverse krimpdorpen bieden een fraai dorpsgezicht. Het dorp als geheel, of delen ervan, hebben culturele 

waarde. Blijkens hun ondernemingsplannen vinden woningcorporaties in krimp- en anticipeerregio’s van 

niet. De haalbaarheid van behoud van cultureel erfgoed hangt ook af van het draagvlak voor een nieuwe 

functie en dat ontbreekt in krimpdorpen veelal. Dan zijn investeringen hierin riskant. Het is de vraag of de 

samenleving deze opgave bij woningcorporaties moet neerleggen. 

 Is het wenselijk om de waardedaling van vastgoed in kleine kernen te begeleiden? Wat zijn de gevolgen 

voor eigenaar-bewoners? Huishoudenkrimp in een regio of in een bepaalde kern betekent dat er over 

ongeveer twintig jaar een substantieel aantal woningen teveel is. De waarde van leegstaande woningen en 

omliggende woningen kan dan naar het nulpunt dalen. Indien de woning weinig of geen waarde meer heeft 

en er rust nog een hypotheek op, dan neemt de eigenaar en/of bewoner een restschuld mee.  

 

Gezien de bovenstaande vragen en overwegingen is bij het thema waardedaling een eventuele interventie door 

woningcorporaties denkbaar. Deze mogelijke focus lijkt aan te sluiten bij een actueel urgentiegevoel in het 

maatschappelijk debat over de woningmarkt en ruimtelijke ontwikkeling. In hoeverre moeten woningcorporaties 

hier rekening mee houden? Het antwoord op deze vraag is niet uit dit onderzoek af te leiden, maar is afhankelijk 

van opvattingen over de taak van woningcorporaties, alsmede opvattingen over de reikwijdte van de 

verantwoordelijkheid van de individuele burger. Het gaat om een afweging tussen maatschappelijke doelen op 

dorps- en regionaal schaalniveau, en zakelijke aspecten. Als corporaties willen inzetten op maatschappelijk 

verantwoord loslaten, en ze een brede taakopvatting op kernniveau hebben, dan geven bovenstaande 

overwegingen handvatten voor keuzes. 
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De beheersmatige wijze van strategieontwikkeling geeft de beste aanknopingspunten voor maatschappelijk 

verantwoord loslaten. Het gewenste toekomstbeeld is uitgangspunt en van hieruit worden keuzes gemaakt, 

maar niet als marktleider die niemand anders nodig heeft. Deze strategie begint met; ‘wie zijn wij, wat weten we 

en wie kennen we om gemeenschappelijk de doelen te verbeelden die we willen bereiken?’ Belanghebbenden 

en burgers geven de strategie dan mede vorm. Zij brengen ook naar vermogen middelen in om deze te helpen 

realiseren. Daarbij wordt ingehaakt op de belangen van een bredere doelgroep.  

 

Om de zoektocht naar maatschappelijk verantwoord loslaten verder inhoud te geven zijn in dit verkennend 

onderzoek drie varianten uitgewerkt. Hierin zijn de lessen uit het onderzoek meegenomen: 

 Bedrijfsmatig terugtrekken: de terugtrekstrategie zoals bij de onderzochte corporaties aangetroffen, verrijkt 

met de ervaringen die in dit onderzoek zijn opgetekend. 

 Maatschappelijk verantwoord loslaten met de focus op de koper als klant: loslaten door middel van verkoop 

van bezit, zodanig dat de koper goed geïnformeerd is en financiële problemen op termijn zoveel mogelijk 

worden voorkomen. 

 Maatschappelijk verantwoord loslaten met waardebehoud: loslaten zodanig dat de voorraad koopwoningen 

niet noemenswaardig toeneemt (gefaseerde sloop, functieverandering) en een drastische waardedaling van 

woningen wordt tegengegaan.  

 

Deze varianten zijn bedoeld als hulpmiddel voor woningcorporaties die werken aan een terugtrekstrategie. 
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1. INLEIDING 
 
 
 
 
 

1.1 Achtergrond 

 

Na vragen van verschillende woningcorporaties heeft de SEV | Platform31 het initiatief genomen voor de opzet 

van een mogelijk experiment ‘maatschappelijk verantwoord terugtrekken uit krimpende woningmarkten’. 

Corporaties in deze gebieden ervaren de noodzaak om te anticiperen op de gevolgen van bevolkingsdaling en 

op termijn ook de daling van het aantal huishoudens. Vaak zijn woningcorporaties in kleine kernen het laatste 

instituut dat nog aanwezig is en zijn voorzieningen al vertrokken. Mede daarom, zo hebben wij ervaren, ligt 

terugtrekken gevoelig. De laatste partij die het licht uitdoet, wordt erop aangekeken. De dynamiek van de 

bevolkingsdaling is voor alle partijen nieuw en complex. De terugtrekkende beweging is niet conform de 

verwachtingen die belanghebbenden en burgers van de woningcorporatie hebben.  

De gemeenten zijn belangrijke stakeholders. Waarop zijn hun verwachtingen gebaseerd? Hebben gemeenten in 

krimpende woningmarkten voldoende zicht op de bevolkingsontwikkeling? En in hoeverre zijn de plannen die zij 

maken realistisch? Ambities variëren van bestrijden tot begeleiden. De corporaties die een terugtrekstrategie 

overwegen, willen de krimp begeleiden. Plannen voor terugtrekken kunnen tot een verschil van inzicht met 

gemeenten leiden.  

 

Het thema blijkt gevoelig te liggen, zoals berichtgeving in de media laat zien: 

Goedkoop huurhuis in dorp weg  

Corporaties trekken zich terug uit dorpen en buurtschappen op het platteland. In vrijwel alle krimpgebieden zijn 

volkshuisvesters te vinden die op termijn al hun huizen in kleinere kernen willen verkopen of slopen (voorpagina 

Trouw, 28 juni 2012). 

 

De gevoeligheid van het thema blijkt ook uit Kamervragen naar aanleiding van een persbericht over 

bezuinigingen van de Friese Woningcorporatie Elkien (Monasch en van Dekken, 15 december 2011), waarin 

Elkien volgens de vraagstellers de bezuiniging zoekt in het terugtrekken uit kleine kernen.  

De gevoeligheid van het onderwerp vraagt om een goede onderbouwing van keuzes en om een doordachte 

communicatiestrategie. Hebben woningcorporaties hier voldoende kennis voor? Op welke manier kunnen zij bij 

deze opgave ondersteund worden?  

  

De SEV | Platform31 heeft, mede namens het ministerie van BZK en Aedes, opdracht verstrekt aan Atrivé voor 

het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Het doel van de verkenning is tweeledig: 

•  Een verkenning van bestaande kennis en ervaringen op het terrein van terugtrekstrategieën. 

•  Aanbevelingen voor een gedegen onderbouwing voor actieve terugtrekstrategieën. 

 

De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met een begeleidingsgroep van de SEV | Platform31, BZK, Aedes 

en vier woningcorporaties die met krimp geconfronteerd worden. Zij overwegen een terugtrekstrategie of 

hebben hiermee al ervaring opgedaan. 
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Onder terugtrekken wordt in dit verkennend onderzoek verstaan: Het (op termijn) volledig afstoten van bezit in 

een bepaalde plaats (dorp, kern, buurtschap) door bijvoorbeeld verkoop of sloop. 

 

In deze rapportage is beschreven hoe de verkenning is uitgevoerd, welke conclusies kunnen worden getrokken 

en hoe deze te herleiden zijn uit de verschillende fasen van het onderzoek. Aangegeven is wat we wel weten op 

basis van onze waarnemingen in het veld en wat we nog niet weten. Met andere woorden, welke blinde vlekken 

zijn er nog? In aanbevelingen zijn denkrichtingen aangegeven. Wat kan er anders en beter? 

 

 

1.2 Vraagstelling 

 

De ervaringen tot op heden hebben geleid tot een aantal vragen. Hierin is onderscheid gemaakt in drie 

dimensies: 

 Strategisch voorraadbeleid 

 Leefbaarheid 

 Communicatie en verwachtingsmanagement 

 

Strategisch voorraadbeleid 

 Op grond waarvan wordt bepaald welke woningen in welk gebied worden afgestoten? 

 Wordt eventueel een fasering in het aanmerken voor verkoop toegepast? 

 In hoeverre zijn de beoogde verkoopwoningen feitelijk afzetbaar? 

 Wat zijn risico’s van afzetbaarheid (kosten leegstand en afboeken)? 

 Hoe ga je om met planmatig onderhoud bij woningen met een verkooplabel? 

 Is het mogelijk om door te exploiteren en kostenneutraal te slopen? 

 

Leefbaarheid 

 Wat betekent terugtrekken voor lokale dorpsgemeenschappen die op eigen kracht verder moeten? 

 Welke maatschappelijke rol hebben woningcorporaties in dorpen in krimpgebieden, bijvoorbeeld voor de 

leefbaarheid en het verenigingsleven? 

 Verdwijnt met de corporatie de laatste grote investeerder of nemen anderen deze rol over? 

 

Communicatie en verwachtingsmanagement 

 Hoe vertel je het je huurders? 

 In hoeverre is actieve begeleiding nodig, bijvoorbeeld met de inzet van een verhuismakelaar of het faciliteren 

van dorpsvisies om mensen bewust te maken van de noodzaak tot desinvesteren? 

 

Nagegaan is ook of op basis van de verkenning een model kon worden ontwikkeld met daarin twee elementen: 

 Een beslismodel, ofwel afwegingskader, om te bepalen of een terugtrekstrategie wenselijk is. 

 Een stappenplan voor de ontwikkeling van deze strategie. 
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De geïnventariseerde praktijkervaringen hebben onvoldoende handvatten gegeven voor het maken van een 

gedetailleerd stappenplan. In deze rapportage worden de resultaten van de verkenning beschreven. Op basis 

hiervan is een ontwikkelingsrichting aangegeven voor de strategieontwikkeling, de participatie en communicatie 

in relatie tot het terugtrekken.  

 

 

1.3 Werkwijze 

 

Gezien het explorerende karakter van deze verkenning zijn de onderzoeksstappen in nauwe samenwerking met 

de SEV | Platform31 en de begeleidingsgroep genomen. De selectie van gebieden en cases kwam in 

samenspraak met de begeleidingsgroep tot stand. Het concept rapport is ter toetsing aan de begeleidingsgroep 

voorgelegd, waarbij met de uitkomsten in de vorm van stellingen de discussie is gezocht. In overleg met de SEV | 

Platform31 is vervolgens het onderzoek afgerond, met bevindingen die recht doen aan de posities en de 

intenties van de betrokken partijen.  

 

Het onderzoek is als volgt stapsgewijs aangepakt: 

1. Inventarisatie: krimp en anticipeergebieden 

2. Startbijeenkomst begeleidingsgroep 

3. Deskresearch 

4. Gestructureerde online enquête 

5. Versnellingsdag 

6. Verdiepingsslag acht cases 

7. Concept-rapport en eindrapport 

 

In een startgesprek met de begeleidingsgroep is vastgesteld wat het onderzoeksgebied is. In elk van de krimp- 

en anticipeergebieden is gezocht naar woningcorporaties die nadenken over terugtrekstrategieën. Daarbij is 

volgens een ‘sneeuwbalmethode’ te werk gegaan. Op basis van het netwerk van de SEV | Platform31 en van 

Atrivé zijn woningcorporaties in deze gebieden benaderd. Er is niet systematisch geïnventariseerd welke 

corporaties wel of niet nadenken over terugtrekken.  

Van elke case is telefonisch getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een terugtrekstrategie. Op deze wijze zijn 

vijftien corporaties geselecteerd. Als eerste oriëntatie is een deskresearch uitgevoerd die als basis is gebruikt 

voor het online opstellen van een gestructureerde enquête. Om een scherp beeld te krijgen van zowel 

strategievorming als van ervaringen met de toepassing zijn vervolgens verschillende onderzoeksstappen 

doorlopen. In een eerste ronde zijn alle cases benaderd met een gestructureerde online-enquête. Hierin is 

onder andere gevraagd naar de mate van uitwerking van de strategie en de mate waarin deze in kernen wordt 

toegepast. Voordelen van de online-enquête zijn: veel gemak voor de respondent, een format dat dwingt tot 

scherpte in de vraagstelling en een gestructureerde analyse. In de enquête is veel aandacht besteed aan de 

communicatiestrategie. Dit deel van de vragenlijst is samengesteld in samenwerking met Bex Communicatie. 

Samen met de opdrachtgever zijn op een ‘versnellingsdag’ vervolgens de uitkomsten geanalyseerd, wat leidde 

tot indrukken per regio, inzicht in verschillende varianten van strategievorming en een keuze van cases die 

interessant waren voor een tweede ronde, een verdiepingsslag. Hiervoor zijn acht cases geselecteerd. Bij vijf 
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corporaties zijn gesprekken op locatie gevoerd. Met vertegenwoordigers van drie corporaties zijn telefonische 

vraaggesprekken gehouden. 

Samen met de opdrachtgever zijn de uitkomsten uit de verschillende informatiebronnen op een rij gezet. 

Geconstateerd is dat de resultaten van deze verkenning het beste in een onderzoeksrapport tot hun recht 

komen. Het rapport bevat de bevindingen van Atrivé, alsmede een doorkijk naar wat er anders en beter zou 

kunnen.   

 

 

1.4 Opbouw rapportage 

 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de enquêteresultaten. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de 

resultaten van de verdiepende gesprekken bij een aantal corporaties. Vervolgens bevat hoofdstuk 3 een analyse 

van de aangetroffen terugtrekstrategieën, met onderscheid naar de drie dimensies strategisch voorraadbeleid, 

leefbaarheid en communicatie. In hoofdstuk 4 is vervolgens beschreven welke blinde vlekken te onderscheiden 

zijn, waarbij als referentie het begrip ‘maatschappelijk verantwoord loslaten’ is gehanteerd. Op grond van deze 

bevindingen worden in hoofdstuk 5 drie ontwikkelingsrichtingen geschetst: drie varianten van strategievorming 

die als voorbeelden zijn uitgewerkt. 
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2. DE VERKENNING IN STAPPEN 
 
 
 
 
 

2.1 Selectie van gebieden en cases 

 

Het ministerie van BZK onderscheidt drie topkrimpregio’s en een tiental anticipeerregio’s3. Woningcorporaties in 

deze regio’s worden geconfronteerd met een (op termijn) teruglopende bevolking. In deze regio’s is gezocht 

naar woningcorporaties die hierop anticiperen met een terugtrekstrategie. Naast zes corporaties die zich reeds 

bij de SEV | Platform31 hadden aangemeld, zijn nog negen andere corporaties gevonden die een 

terugtrekstrategie toepassen, dan wel deze overwegen.  

Een reactie op (verwachte) krimp is overigens geen vanzelfsprekendheid. Er zijn zowel in de topkrimpgebieden 

als de anticipeerregio’s ook corporaties die er bewust voor kiezen om juist overal aanwezig te blijven. 

Voorbeelden zijn Groninger Huis (Eemsdelta), Wonen Zuidwest Friesland en de Woonplaats (Achterhoek).  

In vrijwel alle dertien krimpregio’s zijn corporaties aangetroffen waar een terugtrekstrategie aan de orde is. 

Gezien het verkennende karakter van het onderzoek kunnen er echter geen uitspraken worden gedaan over de 

mate waarin een terugtrekstrategie voorkomt. In onderstaand overzicht staan de krimpregio’s, de corporaties 

die in het verkennend onderzoek zijn betrokken en de wijze waarop de informatie is verzameld. In de 

Achterhoek is terugtrekken nu nog niet aan de orde, maar wordt dit, afhankelijk van de verdere demografische 

ontwikkeling, in de toekomst opnieuw bekeken.  

 

 Regio Corporatie 

   Desk  
research 

Enquête Verdiepingsslag 
(gesprekken) 

     Telefo-
nisch 

Op 
locatie 

A Eemsdelta Acantus 
 
 

X X  X 

B Parkstad, Maastricht 
Mergelland, Westelijke 
Mijnstreek 

Wonen Zuid, Woonpunt 
Mergelland, Wonen 
Limburg 
 

X 
X 
 

X   

C Zeeuws-Vlaanderen Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen 

X X X  

 Anticipeerregio’s      

I Noord-West 
Friesland/Noord-Oost 
Friesland 

Thús Wonen, Elkien,  
Wonen Noordwest 
Friesland 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

 
X 
X 

X 

II Oost-Drenthe Geen      

III Achterhoek Pro Wonen 
Wonion 

X 
X 

X 
X 

  

IV Twente Geen     

                                                             

3 Bron: Tweede Kamer, Vergaderjaar 2011-2012 Kamerstuk 31757 nr. 32) 
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 Regio Corporatie 

   Desk  
research 

Enquête Verdiepingsslag 
(gesprekken) 

     Telefo-
nisch 

Op 
locatie 

V Kop van Noord-
Holland 

Wooncompagnie X X  X 

VI Schouwen Duiveland Zeeuwland X X   

VII Voorne Putten Maasdelta X X   

VIII Groene Hart (drie 
subregio’s) 

Geen     

IX  West-Brabant Stadlander X X  X 

X Noord-Limburg Wonen Limburg X X  X 

 Diverse regio’s Mooiland X X   

 

 

2.2 Beeld uit deskresearch 

 

Materiaal 

De deskresearch richtte zich op documenten van de vijftien onderzochte corporaties en op informatie over de 

bestuurlijke context waarin corporaties opereren. Per corporatie verschilt de documentatie die beschikbaar is. 

De voor een terugtrekstrategie relevante passages worden het meest aangetroffen in stukken die het 

Strategisch Voorraadbeleid betreffen en daarnaast ook in visitatierapporten, ondernemingsplannen en 

jaarverslagen. De beleidsomgeving blijkt uit gemeentelijke en regionale woonvisies, prestatieafspraken tussen 

gemeente of regio en woningcorporaties en soms uit provinciale stukken (provinciale woonvisie).  

De passages die betrekking hebben op krimp en een terugtrekstrategie, zijn verzameld en geordend naar de 

verschillende fases in de terugtrekstrategie:  

 Signalen 

 Strategieontwikkeling 

 Afwegingskader 

 Visie 

 Conceptuele uitwerking 

 Procesmatige uitwerking 

 Communicatie en participatie 

 

Daarnaast zijn voor de acht geïnterviewde corporaties enkele financiële kengetallen op een rijtje gezet, op basis 

van gegevens van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). 

 

Strategie corporaties 

De deskresearch geeft een fragmentarische indruk van de terugtrekstrategie van corporaties. De meeste 

passages over terugtrekken, ook wel aangeduid als desinvesteren, zijn te vinden in stukken over het Strategisch 

Voorraadbeleid.  
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In de ondernemingsstrategie (ondernemingsplannen) wordt krimp soms wel genoemd, maar is over het 

algemeen geen sprake van een concrete terugtrekstrategie. Ook in visitatierapporten wordt krimp genoemd.  

Vermeld staat anticipatie in de vorm van een omslag van kwantiteit naar kwaliteit, van een nieuwbouwopgave 

naar investeren in de bestaande voorraad. Desinvesteringen en terugtrekken zijn niet of nauwelijks aan de orde.  

In de documentatie is weinig over de concrete uitwerking van de terugtrekstrategie te vinden. Ook is er niet veel 

in stukken vastgelegd over de communicatiestrategie. 

 

Bestuurlijke context 

De bestuurlijke context waarin de corporaties opereren loopt uiteen. Er zijn regio’s waarin gemeenten de 

urgentie van de krimpopgave erkennen. Acties variëren van samenwerken om krimp te begeleiden tot en met 

concrete afspraken over verkleining van de woningvoorraad (Eemsdelta en Zuid-Limburg). Er zijn ook regio’s 

waar het urgentiegevoel minder is. Ter discussie staat dan waar het accent moet liggen: krimp begeleiden of 

krimp bestrijden.  

 

Er zijn anticipeerregio’s met een actief krimpbeleid (Friesland), maar ook regio’s waar er nog veel discussie is 

over de beleidskoers en gemeenten uiteenlopende accenten leggen (Kop van Noord-Holland). In topkrimpregio 

Zeeuws-Vlaanderen neigt in de optiek van de woningcorporatie de overheid naar het bestrijden van krimp. De 

mate van bewustwording van de onvermijdelijkheid van krimp verschilt dus en houdt niet altijd verband met de 

daadwerkelijke mate waarin krimp zich manifesteert. Bewustzijn van de noodzaak van krimp betekent overigens 

niet automatisch dat overheden het eens zijn met het 100% terugtrekken uit dorpen. In Friesland leidt dit tot veel 

discussie. 

 

Tenslotte speelt in alle onderzochte regio’s de noodzaak om de woningbouwprogramma’s naar beneden bij te 

stellen. Dit kan een opmaat zijn voor de acceptatie en de begeleiding van krimp. 

 

Financiële speelruimte 

Van de acht corporaties die in de verdiepingsslag betrokken zijn, is bekeken in hoeverre de financiële 

speelruimte een rol speelt bij het wel of niet nadenken over terugtrekken. Behalve Thús Wonen worden alle acht 

corporaties geconfronteerd met een verslechtering van hun solvabiliteit (volkshuisvestelijk vermogen). Een 

aantal corporaties komt in 2015 onder het landelijke gemiddelde uit. Bij een aantal corporaties is het 

continuïteitsrisico bovengemiddeld. Over het geheel genomen wijkt de ontwikkeling van de financiële situatie bij 

de onderzochte acht corporaties niet wezenlijk af van de landelijke trend. Uit dit materiaal kan dus geen verband 

worden gelegd tussen het al dan niet terugtrekken van corporaties en hun financiële situatie.  
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Tabel: Financiële kengetallen 

 Volkshuisvestelijk 
vermogen 2010 (in % 
van balanstotaal 
2010) 

Volkshuisvestelijk 
vermogen 2015 (in % 
van balanstotaal 
2015) 

Risicobedrag 
continuÏteitsbeoordeling 
2011 – 2015 (in % 
balanstotaal 2015)4 

Gemiddelde Nederland 27% 26% 13% 

Elkien 35% 20% 14% 

Thús Wonen 46% 48% 11% 

Stadlander 26% 23% 13% 

Wonen Noordwest Friesland 36% 21% 16% 

Wooncompagnie 34% 23% 13% 

Wonen Limburg 47% 41% 14% 

Acantus 41% 34% 12% 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 48% 46% 12% 

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting: Corporatie in Perspectief 2011 

 

 

2.3 Uitkomsten enquête 

 

2.3.1 Respons 

Er zijn vijftien enquêtes uitgezet bij de contactpersonen die eerder telefonisch zijn benaderd, dan wel bij de SEV | 

Platform31 bekend waren. Veertien corporaties hebben de enquête ingevuld (Woonpunt Mergelland ontbreekt). 

De respondenten waren merendeels beleidsmedewerkers. In enkele gevallen heeft de directeur-bestuurder 

gereageerd.  

 

2.3.2 Strategievorming 

Alle veertien corporaties geven aan dat ze geconfronteerd worden met bevolkingskrimp. Tien corporaties 

voorzien ook huishoudenkrimp. De corporaties in Zuid-Limburg en Eemsdelta (Groningen) hebben heden ten 

dage al met huishoudenkrimp te maken. Belangrijke signalen die aanleiding zijn om in de bedrijfsstrategie met 

krimp rekening te houden, zijn: 

 Vergrijzing (zeven corporaties) 

 Ontgroening (zeven corporaties) 

 Teruglopend voorzieningenniveau (zes corporaties) 

 

Van de veertien corporaties hebben er negen expliciet rekening gehouden met krimp bij het opstellen van de 

bedrijfsstrategie en vijf impliciet. Daarbij is gevraagd naar de wijze van strategieontwikkeling. Deze kan aan de 

hand van vier archetypen worden ingedeeld5: 

                                                             

4  Hoe hoger het percentage, hoe groter het risico 
5 What to do next? The case for non-predictive strategy, R. Wiltbank, N. Dew, S. Read and S.D. Sarasvathy, Strategic 
 Management Journal, 17 march 2006, zie ook bijlage 1. 
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 Visionair: vanuit een gewenst toekomstbeeld keuzes maken op basis van onderzoek, scenario’s en 

handelingsopties. 

 Beheersmatig: vanuit de huidige situatie stap voor stap bouwen aan een andere toekomst, met sturing op 

risicobeheersing. 

 Planmatig: accent op zo nauwkeurig mogelijk voorspellen wat de toekomst brengt en daarop keuzes 

baseren. 

 Adaptief: snel reageren op actuele veranderingen. 

 

De verdeling over de archetypen, op basis van de antwoorden, is als volgt: 

 Visionair (zes corporaties) 

 Beheersmatig (twee corporaties) 

 Planmatig (een corporatie) 

 Adaptief (nul corporaties) 

 

Vier van de vijf corporaties die niet expliciet rekening houden met krimp in hun bedrijfsstrategie hebben wel een 

terugtrekstrategie uitgewerkt in het Strategisch Voorraadbeleid. Opvallend is verder dat juist de corporaties die 

zichzelf als beheersmatig zien, het meest inzetten op communicatie en participatie (gelet op het aantal middelen 

dat zij inzetten en het aantal belanghebbenden dat ze bij de strategievorming betrekken).  

 

Bij het formuleren van de bedrijfsstrategie wordt gebruikgemaakt van een brede variëteit aan bronnen. Meest 

genoemd zijn: 

 Eigen marktanalyses (acht corporaties) 

 Gesprekken met belanghebbenden en maatschappelijke partners (zeven corporaties) 

 

Tevens wordt gesproken met deskundigen en gebruik gemaakt van onderzoek. Ook provinciaal 

woningmarktonderzoek, gemeentelijke woonvisies en onderzoek naar de zorgbehoefte wordt als input benut. 

Met name in Friesland, het Groningse Eemsdelta en Zuid-Limburg oriënteren de corporaties zich breed en zijn er 

veel beleidsstukken beschikbaar (provinciaal/regionaal woningmarktonderzoek, gemeentelijke woonvisies, 

onderzoek zorgbehoefte en voorzieningen/leefbaarheid).  

 

Bij zeven corporaties zijn concrete suggesties voor dorpen en kernen gedaan. In de meeste gevallen (vijf) is de 

terugtrekstrategie in zekere mate richtinggevend voor uitwerking per kern. 

 

Meestal is de strategie door de corporatie zelf geïnitieerd, maar er wordt wel vaak samengewerkt met andere 

partijen. In de uitwerking op regioniveau en op kernniveau zijn vaak ook andere partijen betrokken en/of 

richtinggevend in het ontwikkelen van een terugtrekstrategie. Samengewerkt wordt met: 

 Gemeenten/regionale samenwerkingsverbanden (acht corporaties) 

 Zorgorganisaties (zes corporaties) 

 Huurdersverenigingen (zes corporaties) 

 Dorpsraden (vijf corporaties)  
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2.3.3 Afwegingskader 

Gevraagd naar criteria voor de toepassing van een terugtrekstrategie op regionaal niveau, blijkt dat veel 

corporaties hierover geen eenduidige uitspraken kunnen doen of het betreffende criterium niet van belang 

vinden. Ook zijn de antwoorden niet eenduidig. Hetzelfde criterium is voor de ene corporatie een argument voor 

terugtrekken en voor de andere corporatie een reden om juist te blijven en/of te investeren. Een vrij grote 

eenduidigheid is er wel over de bevolkingsontwikkeling.  

 

Een afname van het aantal huishoudens pleit meestal voor terugtrekken. Hetzelfde geldt voor een teruglopende 

bevolking. Ook kwantitatieve doelstellingen van de corporatie doen de balans eerder naar terugtrekken 

omslaan. De corporaties die zich expliciet uitspreken over leefbaarheidsdoelstellingen zien deze als criterium 

om te blijven. Substantieel bezit is ook eerder een argument om te blijven dan om te vertrekken. 

 

Overzicht van afwegingen die een rol spelen bij het toepassen van een terugtrekstrategie per regio 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

leefbaarheids doelstellingen

corporatie

substanteel bezit

prestatie afspraken

lastig beheer

(bezit/organisatie is sterk

verspried)

investeringen door

stakeholders

lage sociaal economische

status

kwantitatieve doelstellingen

corporatie

teruglopende bevolking (op

termijn)

daling aantal huishoudens (op

termijn)

pleit voor terugtrekken

pleit voor blijven/extra investeren

hangt ervan af

niet van belang voor de afweging

NVT

 

 

Het beeld voor de afwegingen per kern is in lijn met de afwegingen die op regionaal niveau worden gemaakt. 

Voor de afweging per kern is gevraagd naar aanvullende criteria. Daaruit blijkt dat investeringen door 

belanghebbenden én een levendig verenigingsleven voor alle corporaties die zich expliciet uitspreken, reden zijn 

om te blijven. Leegstand, een hoge mutatiegraad en - in iets mindere mate - een teruglopend 

voorzieningenaanbod, pleiten eerder voor terugtrekken dan voor blijven. Bij leegstand is het beeld het meest 

expliciet. Bij meer dan tweederde van de corporaties waar dit van toepassing is, is dit - op zich niet verrassend - 

een argument voor terugtrekken.  
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Overzicht van afwegingen die een rol spelen bij het toepassen van een terugtrekstrategie per dorp 

of kern 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

investeringen door stakeholders

levendig verenigingsleven

hoge organisatiegraad bewoners

leefbaarheids doelstellingen corporatie

lage sociaal economische status

prestatie afspraken

substanteel bezit

lastig beheer (bezit/organisatie is sterk verspried)

teruglopend voorzieningenaanbod

kwantitatieve doelstellingen corporatie

hoge mutatiegraad

daling aantal huishoudens (op termijn)

leegstand

teruglopende bevolking (op termijn)

pleit voor terugtrekken

pleit voor blijven/extra investeren

hangt ervan af

niet van belang voor de afweging

NVT

 

 

2.3.4 Communicatie, participatie en samenwerking 

Participatieladder 

Met de participatieladder is in de enquête onderscheid gemaakt naar de mate van participatie en 

samenwerking, waarbij de laagste trede alleen communicatie is. Bij oplopende treden blijft sprake van 

communicatie, maar neemt de mate van participatie en samenwerking toe. Een hogere trede op de ladder is 

niet altijd per definitie beter. Er kunnen goede redenen zijn om anderen niet te laten meebeslissen. De tredes 

van de participatieladder zijn: 

 Meeweten 

 Meedenken 

 Meedoen 

 Meebeslissen 

 

Twaalf van de veertien corporaties hebben in één of meer planfases (initiatief, planvoorbereiding, besluitvorming 

of uitvoering) aandacht geschonken aan communicatie, participatie en samenwerking met belanghebbenden. 

Hierbij kunnen we de belanghebbenden onderscheiden in institutionele partijen (overheden, zorginstellingen, 

collega-corporaties) en georganiseerde burgers (dorpsraden, ondernemersverenigingen, klankbordgroepen). In 

beide gevallen is op de laagste trede van de ladder sprake van communicatie. Naarmate de trede op de ladder 

hoger is, spreken we bij institutionele partijen van samenwerking en bij georganiseerde burgers van participatie. 

Aangaande de aard van de contacten vermelden twaalf corporaties dat informeren over de strategie 

(meeweten) zeker wordt toegepast. Meedenken geldt voor elf corporaties; acht corporaties geven aan dat 

belanghebbenden ook meewerken aan de strategie (meedoen). Gezamenlijke besluitvorming over de strategie 

(meebeslissen) vindt bij geen van de onderzochte corporatie plaats.  
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Participatie, samenwerking en wijze van strategievorming 

De mate van participatie hangt samen met de wijze van strategieontwikkeling. Bij een planmatige en een 

adaptieve strategie wordt de omgeving als exogeen en niet beïnvloedbaar beschouwd. De belanghebbenden 

behoren daarin tot de ‘externe factoren’ ten opzichte waarvan de corporaties hun positie bepalen. Bij een 

visionaire strategie is de omgeving beïnvloedbaar, maar beschouwt de organisatie zich als dusdanig krachtig en 

bepalend (marktleider) dat zij daar eigenhandig vorm aan kan geven.  

 

De beheersmatige wijze van strategieontwikkeling wordt gekenmerkt door co-creatie met belanghebbenden. Zij 

brengen naar vermogen middelen in. Daar staat tegenover dat ze de mogelijkheid hebben om de doelen mede 

vorm te geven. In de andere vormen van strategieontwikkeling spelen belanghebbenden geen bepalende rol. 

 

Slechts bij één type strategieontwikkeling (beheersmatig) is dus sprake van een bepalende rol van 

belanghebbenden. Dit kunnen zowel institutionele partijen als (georganiseerde) dorpsbewoners zijn. 

Aangezien twee corporaties zich als beheersmatig beschouwen, mag verwacht worden dat er sprake is van een 

beperkte participatie en samenwerking. De enquête bevestigt dit deels. Meer dan de helft van respondenten 

geeft in de enquête aan, samen met belanghebbenden een (conceptueel) dorpsontwikkelingsplan/dorpsvisie te 

ontwikkelen, alsmede een communicatie- en/of sociaal plan. Van meebeslissen is in de enquête geen sprake. 

 

Communicatie 

In de uitvoeringsfase wordt zeker gecommuniceerd. Verder valt in de enquête op dat bij de onderzochte 

corporaties uit Friesland en Groningen, waar krimp al jaren op de agenda staat, geen aandacht wordt 

geschonken aan communicatieaspecten in de initiatief- en planvoorbereidingsfase6. 

 

Met communicatie willen deze corporaties de volgende doelen bereiken: 

 Werken aan een positieve houding over de terugtrekstrategie (acht corporaties) 

 Kennis vergroten over de inhoud van de terugtrekstrategie (zeven corporaties) 

 Bepaald gedrag teweeg brengen, bijvoorbeeld constructief meewerken of actief uitdragen van de strategie 

(vijf corporaties) 

 

Hiervoor worden de volgende communicatiemiddelen ingezet: 

 Overleg met belanghebbenden (elf corporaties) 

 Media (kranten, lokale omroep) (zeven corporaties) 

 Bijeenkomsten voor genodigden (zeven corporaties) 

 Website (zes corporaties) 

 Persoonlijke gesprekken (zes corporaties). 

 Openbare bijeenkomsten (vijf corporaties). 

 

                                                             

6  Dit is de conclusie op basis van de letterlijke antwoorden op de enquêtevragen. Uit de gesprekken blijkt dat Elkien in deze 
 fases wel veel aandacht aan communicatie besteedt. 
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In de verdiepingsslag is met name ingegaan op welke wijze het terugtrekken en de communicatie hierover 

procesmatig voor het betreffende initiatief in dorp/kern verder is uitgewerkt. Ook is bekeken in welke mate 

sprake is van participatie van en samenwerking met belanghebbenden. 

 

 

2.4 Verdiepingsslag 

 

De verdiepingsslag bestond uit vijf gesprekken op locatie en drie telefonische interviews. Voor de gesprekken op 

locatie is ingezet op een gesprek met meerdere medewerkers; een beleidsmedewerker/strateeg, een 

gebiedsmanager en een communicatiemedewerker. De verdiepingsslag had als doel om te achterhalen wat er 

nu echt in de kernen gebeurt en is bovendien een toets van de enquêteresultaten.  

 

Per corporatie zijn de antwoorden op de enquêtevragen, opvallende afwijkingen daarin ten opzichte van andere 

corporaties en eventuele inconsistenties, gemarkeerd. In de gesprekken is ingegaan op de betekenis ervan.  

 

Gesproken is met sleutelpersonen van: 

 Acantus 

 Thús Wonen 

 Stadlander 

 Wonen Limburg 

 Wooncompagnie 

 Elkien 

 Wonen Noordwest Friesland 

 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 

 

Zie bijlage II voor een overzicht van de terugtrekstrategie per kern per corporatie, in trefwoorden.  

 

De onderzochte corporaties beschouwen, zoals de enquêteresultaten in paragraaf 2.3.2 laten zien, hun 

strategievorming zelf in eerste instantie veelal als visionair. Na gesprekken met hen en op basis van overlegd 

materiaal bleek dat hun strategievorming eerder planmatige aspecten heeft. Er is aandacht voor het voorspellen 

van toekomstige ontwikkelingen, en daarop wordt geanticipeerd. De ontwikkelingsstrategie van drie corporaties 

duiden we aan als geheel of overwegend beheersmatig. Het betreft Elkien, Wonen Noordwest Friesland en 

Acantus (zie bijlage 1).  

In de uitwerking van de strategie op kernniveau, in de praktijk, lijkt de terugtrekstrategie overigens vaak een 

meer adaptief karakter te krijgen. Corporaties reageren op actuele ontwikkelingen met een gefaseerde aanpak, 

waarin afhankelijk van de verhuurbaarheid of de verkoopbaarheid van woningen wordt bijgestuurd. 

 

Het aantal in de enquête aangevinkte plannen dat er per dorp ligt dan wel in ontwikkeling is, suggereert dat er 

lokaal procesmatig veel is ingezet. Implementatie bevindt zich echter veelal nog in een vroeg stadium. Ook de in 

de enquête aangeduide inzet aan communicatiemiddelen blijkt niet uit de gesprekken. In trefwoorden voegen 

de gesprekken de volgende accenten toe: 
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 Er is weinig aandacht voor participatie van anderen dan van de eigen huurders. Soms wordt dit ook bewust 

niet nodig gevonden. Corporaties zijn van mening dat verkoop van eigen bezit geen effecten heeft voor de 

overige bewoners in de betreffende kern of in de regio. Ook zien zij niet altijd representatieve 

gesprekspartners in de betreffende kernen.  

 Er wordt wel gecommuniceerd met belanghebbenden in de kernen in de zin van ‘dit gaan wij doen’. Van 

participatie door belanghebbenden (georganiseerde burgers) is vaak geen sprake. Ook samenwerking met 

belanghebbenden (institutionele partijen) is weinig aangetroffen. 

 De corporaties met een beheersmatige strategie wijken hiervan af. In de strategie van Acantus (regionaal 

en per kern) zijn gemeenten medebepalend. Elkien en Wonen Noordwest Friesland geven dorpsraden de 

mogelijkheid en de faciliteiten om met een alternatief te komen. Zij geven een zwaarwegend advies, maar 

beslissen niet mee. 

 

Voorbeeld bijstellen enquêteresultaat in gesprekken 

Thús Wonen geeft in de enquête aan dat de strategie samen met belanghebbenden per dorp is uitgewerkt in 

onder meer een dorpsontwikkelingsplan, een sociaal plan en een communicatieplan. In de gesprekken blijkt 

Thús Wonen de eigen huurdervertegenwoordigingen als belanghebbenden te beschouwen. Verenigingen van 

dorpsbelang worden niet tot de belanghebbenden van de corporatie gerekend. 

 

In het volgende hoofdstuk zijn de conclusies voor het strategisch voorraadbeleid, de leefbaarheid en de 

communicatie van de afzonderlijke onderzoeksstappen geïntegreerd tot een samenhangend en consistent 

beeld.  
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3. RESULTATEN: WAT HEBBEN WE AANGETROFFEN? 
 
 
 
 
 
In Hoofdstuk 2 zijn de uitkomsten van de afzonderlijke onderzoeksstappen beschreven. In dit hoofdstuk komen 

de uitkomsten van de onderzoeksvragen aan bod. De conclusies betreffen de strategievorming in het algemeen 

en zijn vervolgens uitgesplitst naar de aspecten strategisch voorraadbeleid, leefbaarheid en communicatie. De 

conclusies zijn geordend op basis van de gestelde onderzoeksvragen (cursief aangegeven). Tenslotte zijn de 

kenmerken van de aangetroffen strategie compact en puntsgewijs beschreven. 

 

 

3.1 Strategievorming algemeen 

 

We hebben terugtrekstrategieën in diverse stadia van ontwikkeling aangetroffen. Veelal betreft het een 

uitwerking per complex in het strategisch voorraadbeleid. Soms is deze uitgewerkt per dorp of kern, soms nog 

niet. Over het algemeen zijn de gedachten al gevormd over in welke kernen en dorpen terugtrekken aan de orde 

is. De uitvoering, in de vorm van verkoop of sloop, bevindt zich voornamelijk nog in een beginstadium. Alleen 

Acantus heeft al jarenlang ervaring met een terugtrekstrategie.  

In de uitwerking van de terugtrekstrategie kunnen interne processen zoals fusies en reorganisaties van invloed 

zijn. Zo is Wonen Limburg bijvoorbeeld recent gereorganiseerd (van zelfstandige vestigingen naar één centrale 

organisatie). Dit kan betekenen dat herijking van het strategisch voorraadbeleid gewenst is en de uitvoering van 

de terugtrekstrategie op een lager pitje komt te staan. 

 

De strategievorming voor afbouw is een top-downproces, zowel intern als extern en is vastgoedgestuurd. De 

dimensies leefbaarheid en participatie spelen een beperkte rol. Besluitvorming vindt plaats in directie/MT en 

wordt vervolgens ‘aan de organisatie overgedragen’. 

De operationele terugtrekstrategie heeft kenmerken van een adaptieve strategieontwikkeling; kleine stapjes 

maken, dan zien wat het effect is en dan eventueel verdere stappen nemen. 

 

Daarnaast is een voorzichtige verschuiving waar te nemen van planmatige naar beheersmatige 

strategievorming. Een verschuiving die zich het duidelijkst manifesteert bij Elkien, Wonen Noordwest Friesland 

en Acantus (zie paragraaf 2.4). De onderstaande figuur geeft een impressie van deze verschuiving (de verdeling 

van de cases in de figuur is illustratief). 
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3.2 Strategisch voorraadbeleid 

 

De vragen die bij het strategisch voorraadbeleid gesteld zijn, hebben betrekking op de overwegingen om 

woningen af te stoten, het onderhoud, de afzetrisico’s en mogelijke compensatie van sloopkosten. 

 

Op grond waarvan wordt bepaald welke woningen in welk gebied worden afgestoten? 

Aanleiding om een terugtrekstrategie te overwegen zijn ontwikkelingen op regionaal niveau (krimp van de 

bevolking en bovendien vergrijzing, ontgroening, urbanisatie) en op kernniveau. Bij de vertaling van de 

terugtrekstrategie wordt gelet op wat in de kernen gebeurt en hoe de woningportefeuille eruit ziet.  

 

Genoemd worden: 

 Weinig reacties van woningzoekenden bij mutatie 

 Leegstand (alleen in topkrimpregio’s) 

 Een slechte staat van onderhoud 

 Woningen die niet meer aan de behoeften van de doelgroep voldoen (ouderenwoningen in kleine kernen) 

 Een sterk gespreid bezit in de regio 

 Een sterk gespreid bezit in de betreffende kern 

 Afwezigheid of wegtrekken van voorzieningen (school, winkels, zorg) 

 

Er zijn dus argumenten voor terugtrekken, ook in (anticipeer)regio’s waar de krimp in zijn algemeenheid meevalt. 

Met name in dunbevolkte gebieden met veel afgelegen en kleine kernen wordt terugtrekken overwogen. Daar is 

het bezit vaak sterk verspreid.   

Voorspelbaarheid 

Beheersing 

Planmatig Visionair 

Adaptief Beheersmatig 

X 

X 
X 

X X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Zo wordt ruimte gecreëerd om de schaarse middelen elders geconcentreerd in te zetten. Verschillende 

corporaties geven aan dat ze zich uit de kleinste dorpen terug willen trekken, om te kunnen investeren. Ze willen 

meer mogelijkheden voor hun doelgroep creëren in grotere dorpen met meer voorzieningen. Dit sluit aan bij hun 

verwachting dat hun doelgroep vanuit de kleine kernen naar de grotere plaatsen zal trekken. 

 

Wonen Limburg 

Het werkgebied van Wonen Limburg strekt zich uit over de gehele provincie Limburg, verspreid over 28 

gemeenten. In totaal bevat de woningportefeuille circa 22.500 woningen. Op regionaal niveau is er een keuze 

gemaakt in welke gebieden Wonen Limburg een partner is met een beperkte invloed en opgave in de markt en 

zich zal terugtrekken. De uitvoering daarvan moet nog in werking treden. (Naast het uitwerken van de 

terugtrekstrategie is ook een lokale vertaling gewenst; dit onderzoek zal hiervoor als basis worden gebruikt). 

 

Het terugtrekken heeft betrekking op kleine kernen en ook op kleine aantallen woningen. De aantallen variëren 

van twee tot ongeveer vijftig woningen. Indien sprake is van substantieel bezit (meer dan vijftig woningen) is een 

terugtrekstrategie over het algemeen niet aan de orde. Wel wordt soms bezit geruild met een collega-

corporatie. 

De terugtrekstrategie bestaat in hoofdzaak uit verkoop en soms uit sloop. Aangezien de koopkracht van zittende 

huurders vaak niet groot is, betreft het voornamelijk verkoop bij mutatie. 

 

Hoe wordt omgegaan met planmatig onderhoud bij woningen met een verkooplabel? 

Woningen met een verkooplabel worden gewoon onderhouden, maar er wordt niet extra in geïnvesteerd. Als 

huurders van een woning met een verkooplabel verbeteringen wensen, investeert de woningcorporatie hier niet 

in, in tegenstelling tot woningen die wel worden doorgeëxploiteerd.  

De meeste corporaties nemen bovendien geen energiemaatregelen in voor de verkoop gelabelde woningen. 

Sommige corporaties twijfelen nog hierover.  

 

In hoeverre zijn de beoogde verkoopwoningen feitelijk afzetbaar en in hoeverre is er sprake van een fasering? 

De corporaties zijn redelijk optimistisch over de verkoopbaarheid. Tegelijkertijd geven zij aan dat de 

daadwerkelijke verkoop op dit moment mondjesmaat plaatsvindt; tot circa twee jaar geleden liep de verkoop 

goed, maar momenteel zit de vaart er niet in. Het wordt niet als probleem ervaren als de verkoop zeer geleidelijk 

verloopt. De meeste corporaties nemen geen verkoopbevorderende maatregelen. Uitzonderingen, voor zover 

bekend, zijn een koopgarantregeling voor de helft van de woningen met een verkooplabel van Wonen 

Noordwest Friesland, een startersregeling van Elkien, en een korting op de koopprijs van 10% voor de eigen 

huurders van de Wooncompagnie. 

De Wooncompagnie temporiseert bewust door een leegkomende woning om en om te koop en te huur aan te 

bieden.  

 

Kunnen exploitatierisico’s (afzetbaarheid, leegstand, mutatie en overig beheer) worden beperkt? 

Met een terugtrekstrategie beogen corporaties exploitatierisico’s te beperken. Verkoop is een manier om 

exploitatierisico’s te verminderen. Bij een zeer geleidelijke verkoop echter zou zich een sterkere versnippering 

van bezit kunnen voordoen hetgeen hogere beheerkosten met zich meebrengt.  
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Bovendien is het zeer de vraag of voor een langere periode (tien à twintig jaar) volstaan kan worden met 

minimaal onderhoud (wind- en waterdicht houden). Mutatietijden worden dan mogelijk  niet verkort. 

 

Is het mogelijk om door te exploiteren en kostenneutraal te slopen? 

Sloopplannen komen sporadisch voor, althans in kleine kernen. Substantiële sloop (met al dan niet vervangende 

nieuwbouw) is er vooral in de grotere kernen waar de corporaties wel blijven (Delfzijl). De financiering van sloop 

wordt niet per kern bekeken en is onderdeel van het algehele portfoliobeleid. De onderzochte corporaties geven 

niet expliciet aan dat zij in de afweging een variant ontwikkelen waarbij toekomstige, positieve 

exploitatieresultaten worden afgezet tegen de integrale sloopkosten om zodoende een ‘optimale’ resterende 

exploitatietermijn te verkrijgen.  

 

Acantus 

Acantus is actief in een zestal gemeenten in Noord- en Oost-Groningen, met een portefeuille van 13.000 

woningen. Acantus anticipeert al sinds begin jaren 90 op de krimp. In kwantitatieve zin lag en ligt er een grote 

opgave in Delfzijl. Daar heeft sloop plaatsgevonden, deels vervangen door nieuwbouw. Een van de oorzaken 

voor de mismatch in Delfzijl is dat daar te lang is doorgebouwd voor de groei. In de dorpen is sinds de jaren 

tachtig niet meer gebouwd.  

Het totaal aan dorpen en kernen in het werkgebied van Acantus (63) is te groot om overal te kunnen investeren. 

Dat vraagt om keuzes. Acantus houdt hierbij rekening met de focus van gemeenten. In de kleine kernen heeft 

iedereen zich al teruggetrokken.  

Rondom Delfzijl heeft Acantus bezit in tien à twaalf noordelijke dorpen; in totaal zo’n honderd woningen. Deze 

woningen hebben overwegend een verkooplabel. Alleen enkele oudere bejaardenwoningen staan op de 

nominatie voor sloop. De verkoop stagneert momenteel. Gekozen is om in de dorpen rond Delfzijl niet meer te 

investeren, maar wel in Delfzijl zelf.  

 

 

3.3 Leefbaarheid 

 

Onderzoeksvragen over de leefbaarheid betreffen de betekenis van het terugtrekken voor de locale 

dorpsgemeenschap, de maatschappelijke rol die corporaties hier willen spelen en of er eventuele andere 

investeerders zijn. 

 

Wat betekent terugtrekken voor lokale dorpsgemeenschappen die op eigen kracht verder moeten? 

De indruk van de terugtrekkende corporaties is dat hun terugtrekstrategie geen negatieve gevolgen heeft voor 

de leefbaarheid. Voorzieningen zijn voor het merendeel al verdwenen. Hierin investeren zou een 

achterhoedegevecht zijn. Woondorpen kunnen prima leefbaar zijn, zolang de bevolking maar voldoende mobiel 

is en zo nodig onderling mantelzorg weet te organiseren. Een aantal corporaties is van mening dat starters in 

kleine kernen liever goedkope koop willen dan sociale huur.  
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Een aanzienlijk deel van de EU doelgroep7 woont al in een koopwoning. Koopprijzen van ruim onder de  

€ 100.000,-- zijn niet ongebruikelijk.   

Verkoop zou dan in een behoefte kunnen voorzien. In deze redenering wordt wel voorbij gegaan aan een aantal 

factoren die de koopmogelijkheden én het mogelijke tempo van terugtrekken beperken. Banken verstrekken 

minder makkelijk een hypotheek aan ouderen en bij tijdelijk werk, en financieren, met name in krimpgebieden, 

niet meer tot 100% van de aankoopwaarde.  

 

Stadlander 

Stadlander bezit zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Begin 2008 zijn er gebiedsprogramma’s 

gemaakt met daarin een analyse van de verschillende kernen. Op basis daarvan is besloten tot loslaten in een 

aantal kernen. Eén van deze kernen is De Heen, waar Stadlander ongeveer 50 woningen bezit. In de Heen was al 

sprake van veel verspreid bezit door verkoop in het verleden. Loslaten gebeurt door continue verkoop van 

woningen: op iedere woning een verkooplabel. 

 

Stadlander stelt dat het verdwijnen van huurwoningen ook positief kan uitpakken voor de leefbaarheid in kleine 

kernen: als huurwoningen impopulair zijn en er binnen de kernen zelf geen belangstelling voor is, komen hier 

vooral ‘spoedzoekers’ van buiten op af, die weinig lokale binding hebben. Dit heeft in De Heen tot 

overlastsituaties geleid. Verkoop in plaats van nieuwe verhuur is in deze context beter voor de leefbaarheid, 

aldus Stadlander. 

 

Voor wat betreft de effecten op de lokale woningmarkt hebben de corporaties niet de indruk dat hun 

verkoopbeleid de markt verstoort. Het zou om zeer goedkope woningen gaan die niet concurreren met andere 

prijssegmenten. De woningen komen bovendien geleidelijk op de markt.  

Vanwege de lage koopprijs verwachten de verkopende corporaties dat kopers op korte termijn niet snel in 

financiële problemen komen. De vraag is wel welke kwaliteit ze kopen. Veelal bestaat een aanzienlijk deel van 

het te verkopen bezit uit jarenzestigwoningen. De woningen zijn voldoende onderhouden, maar zijn qua 

inrichting verouderd en ze presteren voor een deel energetisch slecht. Diverse corporaties beoordelen deze als 

geschikt om in de verkoop te zetten.  

 

Welke maatschappelijke rol willen woningcorporaties in dorpen in krimpgebieden spelen, bijvoorbeeld voor de 

leefbaarheid en het verenigingsleven? 

Het onderzoeksmateriaal wekt de indruk dat de terugtrekstrategieën die in dit onderzoek bestudeerd zijn, 

hoofdzakelijk financieel en vastgoedgedreven zijn (corporaties noemen als belangrijke drijfveren dat de 

onderhoudskosten relatief hoog zijn en toenemen, en dat de verhuurbaarheid vermindert). Een actieve rol ten 

behoeve van de leefbaarheid van deze kernen is in de meeste gevallen niet aangetroffen. 

De meeste woningcorporaties voelen zich primair verantwoordelijk voor hun eigen huurders en in mindere mate 

voor de overige bewoners. Waar de gevoelde verantwoordelijkheid verder gaat dan het eigen vastgoed, betreft 

dit het schoon en veilig zijn van de onmiddellijke omgeving van de woningen, zolang de corporatie hier bezit 

heeft. Elkien en Wonen Noordwest Friesland onderscheiden zich van dit algemene beeld.  

                                                             

7  Per 1 januari 2011 zijn nieuwe Europese staatssteunregels van kracht. Corporaties moeten 90% van hun woningen (met een 
 maandhuur tot € 664,66) toewijzen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 34.085,-: de EU-doelgroep. 



32 

Elkien geeft aan de dorpen die het betreft te ondersteunen bij het definiëren van een toekomstbestendige 

oplossing (zie tekstkader Elkien par 3.4). 

In de enquête komt een levendig verenigingsleven naar voren als een reden om niet terug te trekken. Het wordt 

gezien als een signaal dat meerdere partijen/bewoners bereid zijn om nog te investeren (in geld of tijd). In die zin 

wordt de waarde hiervan wel gezien. Bij daadwerkelijk terugtrekken is dit echter geen reden om extra in het 

verenigingsleven te investeren. 

 

Verschillende corporaties geven aan dat hun financiële middelen beperkt zijn. Soms is er een potje voor 

leefbaarheidsprojecten waar huurdersverenigingen gebruik van kunnen maken. Zo stelt Elkien budgetten 

beschikbaar om buurten te versterken. Wonen Noordwest Friesland werkt met een leefbaarheidsbudget. 

 

Wonen Noordwest Friesland 

Wonen Noordwest Friesland (WNF) bezit 4000 woningen, verdeeld over 35 dorpen in het Noordwesten van 

Friesland. Doelstelling is om het bezit de komende tien jaar met 20% af te bouwen. WNF trekt zich nergens 

helemaal terug. De afname in bezit bedraagt maximaal 40% à 50% per dorp. Voor de verhuurbaarheid van de 

woningen vindt WNF de aantrekkelijkheid van de dorpen van groot belang. Ter bevordering van de leefbaarheid 

zijn er drie leefbaarheidscoördinatoren aangesteld. Ook is er een budget beschikbaar dat direct voor de 

leefbaarheid wordt ingezet.  

 

Als relevante belanghebbenden bij de strategieontwikkeling onderscheidt WNF gemeenten, verenigingen 

dorpsbelang, zorgpartijen, welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen. Zij zijn uitgenodigd om te reageren op 

een concept-strategie van WNF. In de vastgestelde strategie is rekening gehouden met de reacties. De 

leefbaarheid in de dorpen is hierin een verbindend thema. 

 

Verdwijnt met de corporatie de laatste grote investeerder of nemen anderen deze rol over? 

Waar de corporatie zich terugtrekt, zijn andere investeerders over het algemeen al afgehaakt, inclusief de 

gemeente. Juist in kleine kernen zijn er doorgaans geen andere partijen die deze rol overnemen. Volgens de 

corporaties is dit ook niet nodig en zijn de bewoners voldoende zelfredzaam. In het concept van het woondorp8 

is dit inderdaad het geval. Niet iedereen is er echter van overtuigd dat het woondorp-concept voor elk dorp 

haalbaar is. 

 

 

3.4 Communicatie,participatie en samenwerking 

 

Er zijn geen aanwijzingen dat de dimensie communicatie (en burgerparticipatie) binnen strategievorming veel 

aandacht krijgt. Ook een proactieve strategie voor participatie en communicatie is vooralsnog niet aangetroffen. 

Hierbij kan een rol spelen dat de terugtrekstrategie vaak nog pril is.  

                                                             

8  Zie ‘De sociale draagkracht van dorpen in Borsele (Universiteit van Amsterdam, 2008)’; o.a. Frans Thissen en Dick van der 
 Wouw omschrijven in deze studie het begrip woondorp; dit wordt gekenmerkt door een grote tevredenheid over het wonen 
 en grote lokale betrokkenheid van de bewoners en gemeenschapsinitiatieven. Bewoners vinden de kwaliteit van de 
 woonomgeving belangrijker dan (geen of beperkte) aanwezigheid van lokale voorzieningen. 
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Voor zover er sprake is van participatie, is vooral de ‘eigen’ huurdersvereniging betrokken. De communicatie is 

gekoppeld aan concrete activiteiten en vooral gericht op informeren. Deze constatering is gebaseerd op de 

volgende bevindingen: 

 

Van de onderzoekvragen komt het item ‘hoe vertel je het je huurders’ in de bevindingen terug. Van een actieve 

begeleiding, in de vorm van het faciliteren van dorpsvisies bijvoorbeeld, is meestal geen sprake. Elkien zet hier 

wel op in. 

 

Over het algemeen zien we weinig visie of onderbouwing van de participatie en communicatie. In de uitvoering 

loopt de aanpak bij de woningcorporaties sterk uiteen. De aanpak lijkt samen te hangen met de verwachte 

impact. Bij twee woningen hoef je niet te communiceren. Bepalend is ook of er sprake is van verkoop of sloop.  

De vertaling van beleidsinitiatief naar Strategisch Voorraadbeleid of kerngerichte keuzes wordt met name intern 

gemaakt. Corporaties vinden dat vaak ook de beste manier: dit zijn bedrijfstechnische keuzes die corporaties bij 

voorkeur zelf maken.  

Het lijkt erop dat corporaties veelal de gevoeligheid van het onderwerp onderschatten. Zij bleken bij de eerste 

communicatiemomenten niet altijd goed voorbereid op kritische reacties uit pers, politiek of omgeving.  

 

Thús Wonen 

Thús Wonen heeft Noordoost-Friesland als werkgebied en heeft momenteel bijna 7.000 woningen in haar bezit. 

Thús Wonen is in 2010 ontstaan uit een fusie.  

Hierna is een nieuw SVB voor de totale organisatie opgesteld. Nieuwe demografische gegevens en de EU-

beschikking leidden tot een kleinere wensportefeuille. Daarbij is de keuze gemaakt om in te zetten op grote 

kernen met meer voorzieningen. Thús Wonen werkt met kleuren. Groene dorpen zijn de kleine kernen met 

weinig bezit, Rode dorpen zijn de vijf grote kernen met veel voorzieningen en Blauw zit hier tussenin. Thús 

Wonen merkt dat de doelgroep met name in de rode kernen wil wonen vanwege de daar aanwezige 

voorzieningen. Daarom wordt daar geïnvesteerd. Uit Groen wil de corporatie weg en bij de Blauwe kernen speelt 

de keuze van andere partijen om wel of niet te investeren een rol. 

De drie gemeenten waar het terugtrekken aan de orde was, zijn als eerste over de terugtrekplannen 

geïnformeerd. Dit viel in eerste instantie niet in goede aarde. De plannen van Thús Wonen gingen in tegen 

gewekte verwachtingen. Gezien de recente ontwikkelingen heeft Thús Wonen eerdere prognoses bijgesteld. 

Inmiddels is met twee van de drie gemeenten een woonakkoord gesloten.  

 

Belanghebbenden 

Samenwerking vindt met name plaats op regioniveau. We hebben het dan over Gebieds-/Regiovisies. Belangrijke 

belanghebbenden zijn: gemeente, provincie, zorg&welzijn, eventueel andere woningcorporaties. 

De uitwerking op kernniveau is een intern proces waarin belanghebbenden over het algemeen niet worden 

betrokken. Hun rol is dan beperkt tot ontvanger van de communicatie-uitingen (meeweten). De communicatie is, 

uitzonderingen daargelaten, gericht op het zo goed mogelijk uitleggen van de eigen keuzes. Belanghebbenden 

zijn hier: gemeente, zorg&welzijn, dorpsraden, verenigingen. 

 

Gesprekken over de uitwerking op kernniveau worden overwegend gevoerd met de eigen huurdersorganisaties. 

Met dorpsraden wordt soms bewust niet overlegd omdat de corporatie twijfelt aan de representativiteit. 
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Contacten lopen dan soms wel indirect via de huurdersorganisatie. Soms krijgen dorpsraden de kans om met 

een eigen plan te komen. Elkien en Wonen Noordwest Friesland betrekken ook dorpsbelangen in het proces. 

Elkien geeft daarbij aan dat de veronderstelde beperkte representativiteit van de dorpsraden te ondervangen is 

door op diverse momenten ook inspraak te organiseren.   

 
Elkien 

Het werkgebied van Elkien omvat zes gemeenten en strekt zich uit van het zuidwesten tot het oosten van 

Friesland. Elkien heeft ongeveer 18.000 woningen in portefeuille, waarvan circa de helft in Leeuwarden. Na een 

fusie in 2009 is in 2010 een nieuw SVB vastgesteld. Er zijn drie à vier dorpen waar nu al vaststaat dat Elkien zich 

er helemaal zal terugtrekken. Het gaat om zeer kleine kernen met tussen de twee en vijf woningen. Hier hebben 

alle woningen een verkooplabel gekregen. In kernen en dorpen waar Elkien iets meer bezit heeft, twintig of 

dertig woningen, krijgen er in eerste instantie tien een verkooplabel. Gaat de verkoop goed, dan krijgen mogelijk 

meer woningen een verkooplabel. 

Voorbeeld van een ‘terugtrekdorp’ is Kimswerd. Elkien heeft hier 44 woningen staan. Hiervan hebben 38 

woningen voorlopig een verkooplabel gekregen.  

De boodschap terugtrekken zorgde in eerste instantie voor veel rumoer en reacties vanuit de bewoners. 

Naderhand ontstond begrip en zagen mensen de noodzaak. Elkien heeft vervolgens aangegeven maatwerk te 

willen bieden. Input van bewoners uit de dorpen wordt naast het SVB gelegd. Aan de bewoners wordt de vraag 

gesteld wat zij zelf als oplossing zien. Kimswerd krijgt de mogelijkheid om een dorpsvisie te maken, met een 

verdieping naar het woongedeelte. Deze wordt betaald door Elkien.  

 

Huurders 

De communicatie naar aanleiding van keuzes betreft in de meeste gevallen alleen het informeren van de eigen 

huurders. Huurdersverenigingen vervullen vaak een sleutelrol in participatie en communicatie. In sommige 

gevallen participeren ze al vroeg actief in het proces. Ze kunnen gesprekspartner zijn voor de betreffende kern 

en voor een regionaal schaalniveau. Ze worden in ieder geval nauwkeurig op de hoogte gehouden en zijn soms 

ook zijn de intermediair voor communicatie naar huurders en de overige inwoners van de betreffende kernen. 

De huurdersverenigingen worden doorgaans geïnformeerd over de visiestukken, de strategiestukken en de 

keuzes/maatregelen op kern-/wijkniveau. De huurders van de woningen die een verkooplabel krijgen, worden 

meestal schriftelijk geïnformeerd. In diverse gesprekken kwam ter sprake dat de huurdersvereniging een rol 

speelt in de informatieverstrekking. Dit levert weinig reactie op. 

 

 

3.5 Duiding aangetroffen strategieontwikkeling 

 

De concrete ervaringen met een terugtrekstrategie zijn als volgt samen te vatten:  

 Er is sprake van een uitgebreide en brede signalering van het krimpvraagstuk, zowel bij woningcorporaties 

als bij de verschillende gremia van het openbaar bestuur. 

 Woningcorporaties werken binnen de krimpcontext aan hun maatschappelijke doelen en willen hun 

beperkte middelen zo efficiënt mogelijk investeren voor hun doelgroep. Met concentratie van investeringen 

willen zij met name de vergrijzing en de daarmee samenhangende toenemende zorgvraag bedienen. 
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 Op basis hiervan maken zij keuzes die een grote ruimtelijke impact op microniveau hebben.  

 De kans bestaat dat uitvoering van de gemaakte keuzes de negatieve effecten van krimp in de betreffende 

dorpen, voor de financiële situatie van eigenaar/bewoners, zal versterken.  

 De keuzes zijn niet traceerbaar gebaseerd op strategische beleidsvorming (ondernemingsplan). De 

terugtrekstrategie krijgt op tactisch niveau handen en voeten in het strategisch voorraadbeleid.  

 De implementatie op het niveau van kernen is in hoge mate een intern besluitvormingsproces. De keuzes 

op hoofdlijnen worden gemaakt in de bestuurskamer. Daarna volgt operationalisering in de eigen 

organisatie. 

 Als gevolg hiervan worden de gemaakte keuzes niet altijd als maatschappelijk gemotiveerd herkend en 

erkend door burgers en belanghouders. 

 Op regioniveau is er overleg met institutionele belanghebbenden (gemeenten, provincie en collega-

corporaties), maar er lijkt geen sprake te zijn van een gezamenlijke strategieontwikkeling. 

 De terugtrekstrategie is gebaseerd op vraagstukken in de bedrijfsvoering. Een onderliggende motivatie op 

basis van maatschappelijke doelstellingen op een hoger abstractieniveau is voor de buitenwereld niet 

vindbaar. Leefbaarheidsvraagstukken in de betreffende kernen, communicatie en participatie met de 

omgeving spelen hierin geen zichtbare rol. 

 De terugtrekstrategie is niet wezenlijk anders dan regulier SVB. Bezit is sterk verspreid, omdat de 

onderzochte corporaties veelal in dunbevolkt landelijk gebied werkzaam zijn. Dat leidt tot hogere 

organisatorische kosten en de markt in dorpen wordt slechter. Ook ontbreken vaak de financiën om in elk 

dorp actief te blijven. De financiële situatie per corporatie verschilt, maar wijkt over het geheel genomen 

niet wezenlijk af van het landelijke beeld. 

 De uitwerking van de terugtrekstrategie per kern wordt besproken met de eigen huurdersorganisatie en 

huurders, en bij uitzondering ook met andere belanghebbenden. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de maatschappelijke aspecten van terugtrekken. Hoe 

verhouden deze zich tot de aangetroffen strategieontwikkeling?  
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4. CONCLUSIES NADER ONDER DE LOEP 
 
 
 
 
 
Om iets te kunnen zeggen over de maatschappelijke aspecten van het terugtrekken is er een referentiekader 

nodig. Welke aspecten zijn relevant? Om de resultaten goed te kunnen duiden zijn twee begrippen essentieel: 

‘terugtrekken’ en ‘maatschappelijke verantwoord’. In de inleiding is terugtrekken gedefinieerd, maar wat is 

maatschappelijk verantwoord terugtrekken?  

We gebruiken liever de term loslaten, en leggen in dit hoofdstuk uit waarom. Vervolgens komen we tot een 

omschrijving van maatschappelijk verantwoord loslaten. Wat maatschappelijk verantwoord loslaten door 

woningcorporaties is, hangt af van opvattingen over de taken van woningcorporaties, en van het belang dat aan 

bepaalde effecten van krimp wordt gehecht. Indien gekozen wordt voor maatschappelijk verantwoord loslaten 

heeft dit gevolgen voor de wijze van strategie ontwikkeling. Als we dit als uitgangspunt nemen constateren we 

tenslotte een aantal blinde vlekken in de aangetroffen terugtrekstrategie. 

 

In de definiëring van dit begrip gebruiken we dus liever de term loslaten. Het verschil in betekenis zoals we dat 

opvatten, kan het beste toegelicht worden met twee voorbeelden: 

 

Terugtrekken en loslaten 

Terugtrekken is definitief, zonder nazorg en zonder omkijken. Loslaten is een geleidelijk proces, met de vinger 

aan de pols. Loslaten betekent ook de intentie om datgene wat losgelaten wordt, perspectief te geven. Een 

succesvol voorbeeld van loslaten in het bedrijfsleven is ASML, dat uit Philips is voortgekomen. Bij hetzelfde 

concern zijn andere voorbeelden van verzelfstandigingen te bedenken die meer het karakter van terugtrekken 

hebben (NXP Semiconductors) en waar de verdere ontwikkeling minder voorspoedig is verlopen. 

 

De oorzaken en de maatschappelijke effecten van krimp zijn in veel publicaties beschreven. Maatschappelijk 

verantwoord loslaten kan worden omschreven als het vinden van antwoorden op de maatschappelijke effecten 

die als urgent kunnen worden beschouwd. Wat is dan urgent, is de volgende logische vraag. En wat is de taak 

van de corporatie daarin? 

 

 

4.1 De rol van de woningcorporatie 

 

Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bevat de regels waaraan woningcorporaties (en gemeentelijke 

woningbedrijven) zich moeten houden. Volgens het BBSH dienen hun werkzaamheden op het terrein van de 

volkshuisvesting te liggen. Het BBSH noemt zes prestatievelden: 

• Kwaliteit van de woningen 

• Verhuur van de woningen 

• Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 

• Financiële continuïteit 

 



38 

• Leefbaarheid 

• Wonen en zorg 

 

We constateren dat het ene prestatieveld meer discussie oproept dan het andere. In dit onderzoek vatten de 

betrokken corporaties ‘betrekken van bewoners bij beleid en beheer’ meestal op als het betrekken van de eigen 

huurders.  

Het prestatieveld leefbaarheid kan breed en smal worden geïnterpreteerd. In de publicatie ‘Dorpen Onder Druk’ 

(zie par 4.2) is nog sprake van een voorkeur aan een brede interpretatie: “het gaat niet alleen om woningen, 

maar om werken aan sociaal vitale woonmilieus”. En doorgaans zijn de prestatievelden gekoppeld aan de 

woongebieden, wijken en buurten, waar corporaties bezit hebben. Mag er dan nog betrokkenheid worden 

verwacht op plekken waar corporaties geen bezit meer hebben? 

Een risico van een té brede interpretatie, die bijvoorbeeld uitmondt in grote investeringen in maatschappelijk 

vastgoed, is dat deze weer ten koste gaat van een ander prestatieveld: de financiële continuïteit. We hebben de 

indruk dat de corporaties in dit onderzoek op kernniveau neigen naar een ‘smalle’ interpretatie van het 

prestatieveld leefbaarheid. Beide benaderingen zijn niet in strijd met het BBSH en beide zijn op basis van het 

BBSH te onderbouwen, afhankelijk van aan welk prestatieveld het meeste belang wordt gehecht. 

 

 

4.2 Aspecten van maatschappelijk verantwoord loslaten 

 

In onderstaande exercitie proberen we maatschappelijk verantwoord nader te duiden. Waardeoordelen over 

wat urgent is, zijn hierbij in belangrijke mate richtinggevend. We geven een argumentatie die gebaseerd is op de 

waardering van maatschappelijke effecten zoals deze naar voren komt in publicaties van de SEV | Platform31 en 

het ministerie van VWS, de strategische vraagstukken die het Rijk, de VNG en het IPO onderscheiden en op onze 

visie en expertise als onderzoekers. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

 Dorpen Onder Druk; Een verkenning naar de maatschappelijke rol van Plattelandscorporaties (SEV, 2009). 

 Krimp in Beeld; De sociale gevolgen van demografische veranderingen (ministerie van VWS, 2012). 

 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 (Rijk, VNG en IPO). 

 

Maatschappelijke effecten van krimp doen zich voor op regionale schaal en in de dorpen en kernen. Een 

vraagstuk dat zich met name op regionale schaal voordoet, is de relatie tussen demografische ontwikkelingen 

en de economische vitaliteit. Een vraagstuk dat zich op beide schaalniveaus manifesteert is de vergrijzing en de 

daarmee samenhangende toenemende zorgvraag. De taak van de corporaties bij het accommoderen van de 

vergrijzing lijkt geen discussiepunt, maar wel de wijze waarop deze wordt ingevuld: geconcentreerd in grotere 

dorpen of meer gespreid? De mogelijkheden van corporaties om deze taak te vervullen zijn overigens wel 

afhankelijk van de mate waarin corporaties en zorginstellingen elkaar weten te vinden.  

Zonder volledigheid te claimen belichten we in relatie tot de effecten van krimp een aantal maatschappelijke 

thema’s die met name voor de dorpsgemeenschappen en voor de individuele bewoners in deze dorpen van 

belang zijn.  
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Op gemeenschapsniveau onderscheiden we: 

1. Sociale differentiatie 

2. Een basisniveau aan voorzieningen 

3. Behoud van cultureel erfgoed 

 

Op individueel niveau onderscheiden we: 

4. Het individueel perspectief van eigenaar-bewoners 

 

Per thema geven we over de urgentie en de rol van de corporatie het volgende ter overweging mee: 

1. In ‘Krimp in beeld’ wordt gewezen op het risico van sociale segregatie. Uit het onderzoek blijkt dat dit voor 

de betrokken woningcorporaties geen punt van zorg is. Argumenten die de benadering van de corporaties 

ons inziens ondersteunen zijn: Er zijn nu al veel dorpen waar geen goedkope huurwoningen zijn. Vanuit de 

doelgroep voor de sociale huisvesting bekeken is het van belang dat er in een regio voldoende betaalbare 

woningen beschikbaar zijn, in een aantrekkelijk woonmilieu, met voldoende keuze naar type woning en 

type woonomgeving. Sociale differentiatie zou dan dus niet essentieel zijn voor de leefbaarheid. Tenslotte 

zijn er signalen dat verkopen aan dorpsbewoners soms beter is voor de sociale samenhang dan 

onaantrekkelijke huurwoningen verhuren aan mensen van buiten het dorp. Wij achten het wel verstandig 

dat woningcorporaties in hun ondernemingsplan expliciet keuzes maken in hoe zij hun doelgroep willen 

bedienen. 

2. Behoud van school, winkel en voorzieningen in elke kern zou in onze optiek wel eens een 

achterhoedegevecht kunnen zijn. Veel is al verdwenen en als gevolg van voortgaande krimp zullen 

dorpsscholen, winkels en voorzieningen nog meer onder druk komen te staan. Dit is niet alleen een gevolg 

van krimp maar zeker ook van de toenemende mobiliteit en daarmee de keuzevrijheid van de burger. In 

‘krimp in beeld’ wordt opgemerkt dat sociaal economische factoren zoals schaalvergroting en verandering 

in leefstijl belangrijker oorzaken zijn voor verdwijnende voorzieningen dan krimp, maar dat krimp dit proces 

wel kan versterken. Het is de vraag hoe zinvol investeren hierin is en of middelen dan niet nuttiger kunnen 

worden ingezet. Er zijn ook zogenoemde woondorpen die prima functioneren zonder enige voorziening. Dit 

gaat steeds beter met een groeiend aanbod van online winkelen en dienstverlening.9 Dit concept is met 

name kansrijk in een aantrekkelijke landschappelijke setting en met een zelfredzame bevolking. En wat doe 

je dan in dorpen in een monotoon landschap met een kwetsbare bevolking? Deze kenmerken kunnen een 

overweging zijn om nu nog wel te investeren, maar ook dan is de vraag hoe houdbaar deze inzet op termijn 

is. In een iets grotere kern is er wellicht draagvlak voor voorzieningen van betere kwaliteit en in Nederland 

zijn de afstanden vaak klein. Verschillende terugtrekdorpen in het onderzoek liggen op minder dan twee 

kilometer van een grotere kern. 

3. In de Visie Erfgoed en Ruimte (VER, 2011) heeft het rijk zijn ambitie geformuleerd voor een erfgoedzorg. 

Geconstateerd dat ‘krimpregio’s voorlopergebieden zullen worden op het gebied van herbestemming.’10 

Diverse krimpdorpen bieden een fraai en beschermd dorpsgezicht. Het dorp als geheel of delen ervan 

hebben culturele waarde. Is het een taak van corporaties om hierin te investeren of bij te dragen aan het 

behoud?  

                                                             

9  Zo loopt er een SEV-experiment in Friesland waarin een virtueel dorpshuis wordt ontwikkeld met een digitaal zorg- en 
 WMO-loket. 
10  Cultuurhistorische Verkenning ‘Krimp in de beschermde dorpsgezichten van Dongeradeel’, ministerie van OC&W, 2012 
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Blijkens hun ondernemingsplannen vinden woningcorporaties in krimp- en anticipeerregio’s blijkbaar van 

niet. Naar onze mening is dit verstandig. De haalbaarheid van behoud van cultureel erfgoed hangt ook af 

van het draagvlak voor een nieuwe functie en dat ontbreekt in krimpdorpen veelal. Dan zijn investeringen 

hierin niet rendabel. Het is zeer de vraag of de samenleving deze opgave bij woningcorporaties moet 

neerleggen. Het bezit van woningcorporaties zelf, veelal vroeg-naoorlogse woningen tot en met de 

jarenzeventigbouw is uit oogpunt van culturele waarde vaak ook niet zo interessant. 

4. Waardedaling van vastgoed is één van de aandachtspunten in de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage 

Bevolkingsdaling. Huishoudenkrimp in een regio of in een bepaalde kern betekent dat er over ongeveer 

twintig jaar een substantieel aantal woningen teveel is. De waarde van leegstaande woningen en 

omliggende woningen tendeert dan naar het nulpunt. Wij zien hier in principe twee benaderingen. De 

eerste benadering is de vrije markt zijn werk laten doen. De tweede benadering heeft als doel dit proces te 

begeleiden en ordelijk te laten verlopen. De eerste benadering heeft een grote impact op de financiële 

positie van eigenaar-bewoners: Als de woning waardeloos wordt en er rust nog een hypotheek op, dan 

neemt de eigenaar-bewoner een restschuld mee. Is dit acceptabel of kan deze impact worden verminderd 

met de tweede benadering? Een eventuele interventie in dit kader zou zich op het vastgoed kunnen richten, 

maar ook op waardebehoud via het behouden en versterken van de vitaliteit van dorpen (sociale 

bindingen). Hebben corporaties een verantwoordelijkheid in het verkleinen van de woningvoorraad, zodat 

vraag en aanbod beter in balans blijft? Hebben zij hier zelf ook belang bij? Vanuit het individuele perspectief 

kunnen ook vragen worden gesteld bij het verkoop van woningen in terugtrekkernen. Beseffen kopers 

voldoende dat er geen sprake is van vermogensopbouw, maar eerder van afschrijving van waarde? Dient 

de koper hierop gewezen te worden, en zo ja, wiens verantwoordelijkheid is dit dan? Heeft de 

hypotheekverstrekker of de corporatie hier een rol in? 

 

 

4.3 Wijze van strategie ontwikkeling 

 

Er zijn dus verschillende aanknopingspunten voor maatschappelijk verantwoord loslaten. Gezien de 

bovenstaande vragen en overwegingen is bij het thema waardedaling een eventuele interventie door 

woningcorporaties denkbaar. Dit is aan de orde in één van de geschetste mogelijke benaderingen: het 

begeleiden van de waardedaling. Deze mogelijke focus lijkt aan te sluiten bij een actueel urgentiegevoel in het 

maatschappelijk debat over de woningmarkt en ruimtelijke ontwikkeling. We stellen hiermee niet dat 

maatschappelijk verantwoord loslaten per definitie beter is dan bedrijfsmatig terugtrekken. Het gaat om een 

afweging tussen maatschappelijke doelen op dorps- en regionaal schaalniveau en zakelijke aspecten. Als 

corporaties willen inzetten op maatschappelijk verantwoord loslaten, en een brede taakopvatting op kernniveau, 

dan geven bovenstaande overwegingen handvatten voor keuzes.   

 

De maatschappelijke doelen voor een specifieke corporatie zijn dan niet alleen af te leiden uit onderzoeks- en 

marktgegevens, maar komen voort uit keuzes die nauw samenhangen met de missie en de identiteit van een 

organisatie. Waarvoor staat en gaat de corporatie? Een goede inbedding van maatschappelijk verantwoord 

loslaten vraagt om een stevige verbinding tussen de ondernemingsstrategie (ondernemingsplan) en de 

vastgoedstrategie (SVB), en om samenwerken met belanghebbenden: een verankering dus in strategische 

stukken. 
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De beheersmatige wijze van strategieontwikkeling geeft de beste aanknopingspunten. Beheersmatig gaat uit 

van bepalend zijn in de markt. Het gewenste toekomstbeeld is uitgangspunt en van hieruit worden keuzes 

gemaakt, maar niet als marktleider die niemand anders nodig heeft. De beheersmatige strategie begint met ‘wie 

zijn wij, wat weten we en wie kennen we om gemeenschappelijk de doelen te verbeelden die we willen 

bereiken?’. Co-creatie met belanghebbenden en klanten is hierin een belangrijk element, bijvoorbeeld bij het 

benoemen van doelen en maken van keuzes op strategisch niveau. Zij brengen naar vermogen middelen in 

(personele capaciteit, kennis en investeringen). Daar staat tegenover dat ze de mogelijkheid hebben om de 

doelen mede vorm te geven.  

 

De concrete (operationele) terugtrekstrategie, dus hoe gaan we ons terugtrekken, kan pragmatischer zijn. Deze 

wordt dan gekenmerkt door interactie tussen de ondernemingsstrategie, de vastgoedstrategie en de uitwerking 

op de werkvloer, waarbij er ook een relatie is met de formatie en de organisatiestructuur. Er wordt voortdurend 

gemonitord welke effecten gemaakte keuzes hebben, om deze vervolgens door te zetten, bij te stellen of 

andere keuzes te maken. De toetsingscriteria voor de effecten komen uit de hoofdstrategie: het gewenste 

toekomstbeeld.  

 

Beheersmatig betekent dus een proces met ‘de ramen open’ waarbij er op elk niveau keuzes worden gemaakt 

en waarbij andere partijen worden betrokken. Daarbij wordt ingehaakt op de belangen van een bredere 

doelgroep. Dat vraagt om het bepalen van een strategie voor participatie, communicatie en samenwerking, 

zowel met belanghebbenden (andere organisaties) als met de burgers in de kernen waar het om gaat. 

 

Het antwoord op de vraag óf maatschappelijk verantwoord loslaten de voorkeur verdient, hangt af van 

opvattingen over: 

 De reikwijdte van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 

 De taken en verantwoordelijkheden van andere partijen zoals de gemeente en de hypotheekverstrekker. 

 De interpretatie van het BBSH-prestatieveld ‘leefbaarheid’ en de weging hiervan ten opzichte van de andere 

prestatievelden. 

 

 

4.4 Blinde vlekken 

 

Wanneer we een keuze voor maatschappelijk verantwoord loslaten veronderstellen, en dit als referentie 

hanteren, dan vallen een aantal lacunes op in de terugtrekstrategie zoals we deze hebben aangetroffen: 

activiteiten en processtappen die je in dit kader zou mogen verwachten, maar die niet of nauwelijks zijn 

aangetroffen. Met andere woorden: blinde vlekken. 

 

 Ondernemingsplannen beperken zich tot constateren en signaleren. In het onderzochte materiaal is de 

terugtrekstrategie niet uitgewerkt en er zijn geen keuzes op het niveau van maatschappelijke doelstellingen 

gemaakt. Bijvoorbeeld: ‘wij staan voor betaalbaar wonen voor lage inkomens, maar niet in elke uithoek van 

ons werkgebied’. 
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 Uit de analyse rijst het beeld op dat de bewoners in de dorpen (voor zover geen huurders van de 

corporatie) voor de meeste corporaties geen partij zijn; veel corporaties zien geen meerwaarde in 

participatie van eigenaar-bewoners als belanghebbende. Van communiceren in de zin van informeren is 

soms wel sprake. Een visie op de communicatie en participatie met hen is niet aangetroffen. Er zijn 

uitzonderingen op dit beeld, zoals Elkien, met een maatwerkmethodiek waarbij het hele dorp wordt 

betrokken. 

 Hebben de onderzochte corporaties wel voldoende zicht op de waardeontwikkeling na terugtrekken, om 

verantwoord te kunnen loslaten? Uit de onderzoeksresultaten is dit niet gebleken.   

 Er is weinig denken in kansen aangetroffen11. In de gesprekken wordt de kennis van de organisatiekracht 

van de burgers in de betreffende dorpen niet als kans benoemd. Er is soms wel het besef dat de 

organisatiekracht van de burger voor de toekomst belangrijk is, en dat een levendig verenigingsleven een 

pre is. Voor zover we hebben kunnen nagaan is er echter niet veel over bekend. Hetzelfde geldt voor 

sociale netwerken in bredere zin. Wat kan mantelzorg, ook door niet-familieleden betekenen? Wat kunnen 

ondernemingen doen voor werk en levendigheid? 

 Corporaties leveren niet of nauwelijks een bijdrage aan het verkleinen van de woningvoorraad in de 

terugtrekdorpen en het herstellen van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Is ‘kostenneutraal slopen’ 

hier een mogelijkheid? Uit de gesprekken kon niet worden afgeleid op dit een haalbare optie is. Eén van de 

corporaties geeft aan dat sloop kapitaalvernietiging is en alleen kan worden terugverdiend door meer 

wooneenheden terug te bouwen. 

 Het onderzoeksmateriaal levert geen informatie op over de gevolgen van de terugtrekstrategie voor de 

interne organisatie en de formatie. 

 

                                                             

11 Elkien vermeldt dat zij een maatwerkmethodiek hanteren die uitgaat van denken in kansen. 
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5. ONTWIKKELINGSRICHTINGEN 
 
 
 
 
 
In de voorgaande paragrafen is beschreven welke terugtrekstrategie in het veld is aangetroffen en hoe deze zich 

verhoudt tot de zoektocht in dit rapport naar maatschappelijk verantwoord loslaten. Wat maatschappelijk 

verantwoord is, is voor een belangrijk deel situationeel bepaald (lokale sociaal-ruimtelijke aspecten, 

gebiedskenmerken, demografisch perspectief, beleidscontext en belanghebbenden). Afhankelijk van de situatie 

zijn bepaalde strategische keuzes mogelijk. 

Een fenomeen dat we vaak tegenkomen is de waardedaling van vastgoed en het effect hiervan op het 

individuele financiële perspectief van de dorpsbewoners. 

 

De beschrijving van de effecten van krimp, de urgentie ervan en de opties om hier wat aan te doen, mondde uit 

in de vraag tot waar de verantwoordelijkheid van de burger en andere organisaties gaat, en hoe breed de taak 

van corporaties in de ‘terugtrek-kernen’ opgevat zou kunnen worden. Op grond van mogelijke keuzes hierin 

komen we tot een drietal varianten. Het zijn niet zozeer gewenste maar eerder mogelijke 

ontwikkelingsrichtingen, afhankelijk van de maatschappelijke doelen waaraan het meeste belang wordt gehecht: 

een hulpmiddel dus voor corporaties die werken aan een terugtrekstrategie. 

 

 

5.1  Uitgangspunten en normatieve aannames van drie varianten in 

 terugtrekstrategie 

 

De mogelijke keuzes resulteren in de volgende drie varianten: 

 Bedrijfsmatig terugtrekken. (De terugtrekstrategie zoals we die hebben aangetroffen, maar dan verrijkt met 

de ervaringen die hiermee zijn opgedaan.) 

 Maatschappelijk verantwoord loslaten met de focus op de koper als klant. 

 Maatschappelijk verantwoord loslaten met de focus op waardebehoud. 

 

Maatschappelijk verantwoord loslaten moet hierbij niet worden opgevat als een waardeoordeel. De 

bedrijfsmatige strategie is niet vanzelfsprekend minder maatschappelijk. Wellicht zijn maatschappelijke doelen 

op regionaal schaalniveau wel beter gediend met bedrijfsmatig terugtrekken op kernniveau. Veeleer lijkt er 

sprake van een (bewust te maken) keuze tussen verschillende maatschappelijke doelstellingen op 

uiteenlopende ruimtelijke schaalniveaus. 

 

 

5.2 Basisprincipes 

 

Elk van de varianten begint met een aantal basisprincipes, die uit de praktijkervaringen van de cases kunnen 

worden afgeleid: 
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 Maak keuzes over maatschappelijke doelen en keuzes in het ondernemingsplan en verbindt deze met 

financieel beleid en SVB-beleid. 

 Maak strategische keuzes in participatie (wel of geen co-creatie en zo ja met wie, op welke thema’s en op 

welk ruimtelijk schaalniveau) en communicatie en neem deze op in een communicatieplan. 

 Betrek communicatieadviseurs in een vroeg stadium bij het interne proces. 

 Stel vast voor welke thema’s de corporatie (mede)verantwoordelijkheid wil nemen en welke informatie dan 

daarvoor nodig is. 

 Ga na wat strategische keuzes, eventueel in verschillende scenario’s, bij operationele uitwerking betekenen 

voor de eigen organisatie en formatie. 

 

 

5.3 Beschrijving drie varianten 

 

5.3.1 Variant 1: Bedrijfsmatig terugtrekken 

Normatieve veronderstelling 

Deze variant gaat uit van de opvatting dat kopers met hun volle verstand een huis kopen en hier dus volledig 

voor verantwoordelijk zijn. Verondersteld is dat zij in hoge mate zelfredzaam zijn. Ook is uitgegaan van een 

‘smalle’ interpretatie van het prestatieveld leefbaarheid betreffende de terugtrekdorpen.  

 

Doel 

Het doel is vermindering van risico’s en concentratie van bezit en investeringen. Veel corporaties willen de 

opbrengsten van het terugtrekken, dus de vermeden kosten van het blijven, investeren in grotere kernen en 

daar in de vragen van hun doelgroep voorzien. Vaak zijn de afstanden niet zo groot en kunnen investeringen in 

grotere kernen, bijvoorbeeld in maatschappelijke vastgoed, ook ten goede komen aan inwoners van 

nabijgelegen kleine kernen. Bedrijfsmatig terugtrekken uit dorpen genereert zo de middelen voor het realiseren 

van maatschappelijke doelen op regionaal schaalniveau.  

 

Activiteiten 

Bedrijfsmatig terugtrekken is gebaseerd op kengetallen over de bedrijfsvoering en prognoses over 

demografische trends, ontwikkelingen in de woningmarkt en monitoring van (verhuurbaarheid van) het eigen 

bezit. Het accent ligt op het zo goed mogelijk voorspellen van ontwikkelingen die op de corporatie afkomen 

(exogeen) en hierop de eigen positie bepalen. Er is dan sprake van een terugtrekstrategie met een planmatig 

karakter. Naarmate de strategie sterker is verankerd in de doelstellingen van de onderneming, is er meer sprake 

van een gewenst toekomstbeeld, en krijgt de strategie een meer visionair karakter. 

 

Na het vaststellen van het beleid worden keuzes gemaakt op dorps- en kernniveau en mogelijk ook op 

complexniveau, voor zover van toepassing. Waar 100% wordt teruggetrokken wordt dit overwegend door 

verkoop gerealiseerd. De onderhoudsplanning wordt hierop ingericht. Woningen met een verkooplabel worden 

netjes onderhouden, maar verbeteringen op het gebied van energie en comfort vinden niet meer plaats. Het 

eigen beleid is leidend. Belanghebbenden worden geïnformeerd.  
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Op het niveau van dorp en kern zijn de taken en verantwoordelijkheden van de corporatie gericht op het eigen 

bezit en de eigen huurders. De huurdersorganisatie kan ondersteunend zijn bij het overbrengen van de 

boodschap en het kweken van begrip, zowel bij de eigen huurders als bij de overige dorpsbewoners. 

Veronderstelling bij bedrijfsmatig terugtrekken is dat de kern verder zelfredzaam is. De gemeente zou deze 

zelfredzame burgers extra kunnen faciliteren door bijvoorbeeld een aantal regels buiten werking te stellen. 

 

Partijen 

 Het initiatief voor de terugtrekstrategie ligt bij de corporatie. 

 Over de regionale strategie én over de uitwerking per dorp wordt met de betreffende gemeenten, en indien 

relevant ook andere organisaties zoals zorgleveranciers, gecommuniceerd. 

 Per kern wordt gecommuniceerd met de betrokken huurders en huurdersorganisaties. 

 

Beoogd effect 

 De doelgroep kan door investeringen in grotere kernen beter worden bediend. 

 Er is begrip voor de keuzes die corporaties hierin maken. 

 

5.3.2 Variant 2: Zorgplicht voor de koper als klant 

Normatieve veronderstelling 

In deze variant wordt verondersteld dat de te verkopen woning geen blijvende waarde heeft, maar na een 

bepaalde periode (twintig jaar bijvoorbeeld) volledig is afgeschreven. De gedachte is dat kopers weliswaar bij 

hun aankoopbeslissing rekening dienen te houden met zowel waardestijging als waardedaling, maar dat in 

uitzonderlijke situaties ondersteuning van andere partijen denkbaar is. Daar bestaan in Nederland meerdere 

voorbeelden van. Denk aan particuliere woningverbetering, en in het bijzonder aan programma’s voor het 

herstel van rotte funderingen. Ten tweede is maatschappelijk verantwoord loslaten gebaseerd op een brede 

interpretatie van het prestatieveld leefbaarheid, met betrekking tot de terugtrekdorpen. 

 

Doel 

Verkoop van bezit, maar wel zodanig dat de koper goed geïnformeerd is en financiële problemen op termijn 

zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

Activiteiten 

Bij verkoop van een woning wordt een totaalplaatje, inclusief de financiële gevolgen van waardedaling, aan de 

potentiële koper voorgelegd, zodat deze kan vergelijken met alternatieven (andere koopwoningen of huur).  

Leidraad zou kunnen zijn dat de maandlasten, dat wil zeggen de bruto rente, samen met de onderhoudskosten 

en de aflossing (gebaseerd op afbetaling in twintig jaar), nooit meer dan 100% van de maximaal redelijke huur 

mogen bedragen.  

 

Samen met hypotheekverstrekkers kan een nieuwe hypotheekvorm voor krimpregio’s worden ontwikkeld, 

waarin financiering tot 100% van de aankoopwaarde mogelijk is, maar waar zekerheid wordt ingebouwd door de 

aflossing gelijk te laten lopen aan een veronderstelde waardedaling, zodat er op elk moment sprake is van 

voldoende waarde in het onderpand.  
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Makelaars kunnen een rol spelen in het aantrekken van nieuwe doelgroepen met deze formule. Te denken valt 

aan jonge starters die bereid zijn om te kopen en graag in de kern willen blijven waar zij opgroeiden.  

 

Partijen 

Voor deze optie is samenwerking van verschillende partijen vereist. De vraag is of corporaties in deze 

samenwerking leidend moeten zijn. Gezien de belangen is het ook voorstelbaar dat hypotheekverstrekkers het 

voortouw nemen: 

 Hypotheekverstrekkers: krimphypotheek ontwikkelen, voorlichting. 

 Corporaties: woningen van fatsoenlijke kwaliteit verkopen, ondersteunend in voorlichting, communicatie 

over verkoopbeleid. 

 Makelaars: aantrekken nieuwe doelgroepen. 

 Gemeente (bouw- en woningtoezicht): voorkomen oneigenlijk gebruik van woningen (wietplantages) en 

verkrotting. 

 

Beoogd effect 

 De doelgroep kan met investeringen in grotere kernen beter worden bediend. 

 Er is begrip voor de keuzes die corporaties hierin maken. 

 De koper heeft een realistisch beeld van de mogelijke waardeontwikkeling en de kans op onaangename 

verrassingen is klein. 

 De koper beschikt over voldoende middelen om de eigen woning in goede staat te houden, en investeert 

hier ook in. 

 Handhaving van de gemeente vermindert het risico op leefbaarheidsproblemen. 

 De woningcorporatie heeft als voordeel enige opbrengsten, en een imago als transparante en 

verantwoordelijke partij in de markt. 

 De hypotheekverstrekker vermindert het eigen financiële risico. 

 

5.3.3 Variant 3: Sturen op waardebehoud 

Normatieve veronderstelling 

Verondersteld is dat de terugtrekkende woningcorporatie een verantwoordelijkheid heeft voor waardebehoud 

en bijdraagt aan een evenwicht in vraag en aanbod. Verondersteld is ook dat co-creatie met belanghebbenden 

(partnerorganisaties en bewoners) een meerwaarde heeft. Niet alleen om een draagvlak te creëren, maar ook 

om gebruik te maken van elkaars kracht en mogelijkheden. Hiermee kunnen kansen in beeld worden gebracht 

die wellicht nog niet zo zichtbaar zijn.  

 

Doel 

In het sturen op waardebehoud, dan wel het voorkomen van een drastische waardedaling van woningen, staat 

de toekomst van de kern voorop. Cruciaal voor waardebehoud is het bewaken van het evenwicht tussen vraag 

en aanbod: 10% huishoudenkrimp in twintig jaar betekent voor een kern over twintig jaar 10% woningen teveel, 

dus 10% leegstand. 

Cruciaal is ook de vitaliteit van een kern: sociale bindingen en de bereidheid van mensen om zich voor elkaar in 

te zetten, waarmee de afwezigheid van voorzieningen kan worden opgevangen. 
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Activiteiten 

Zodanig slopen dat er weer een evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat, voorkomt (grotendeels) de 

voorspelde waardedaling.  

 

Een andere mogelijke optie is het samenvoegen tot woningen van meer kwaliteit. Denk ook ‘out of the box’ aan 

onverwachte doelgroepen: mensen die veel ruimte willen voor weinig geld en/of een grote waarde hechten aan 

privacy of regelvrijheid. Zo zijn er bijvoorbeeld veel gezinnen met chronisch zieke kinderen (autisme) die in 

gespannen woningmarkten geen geschikte woning kunnen vinden.  

Ook niet-woonbestemmingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven in een dorp (ambachtelijke bedrijfjes, 

kunstenaars). Denk ook aan uitbreidingsruimte, opslagruimte of backoffice-bedrijfsruimte voor ondernemingen 

die uit hun jasje groeien in grotere plaatsen. Eventueel is er een markt voor vakantiewoningen en andere 

verblijfsaccommodaties in dorpen met een jachthaventje bijvoorbeeld.  

 

Huisvesting arbeidsmigranten en waardebehoud 

In de categorie niet-woonbestemming is ook de huisvesting van arbeidsmigranten goed denkbaar. Het is 

wellicht niet de eerste associatie bij waardebehoud, maar met fatsoenlijke huiseigenaren, een zekere 

kleinschaligheid en een goed beheer kan het uiterlijk van een buurt er zelfs beter van worden. Er zijn 

voorbeelden van huisvesting in sloopwoningen in herstructureringswijken waar dit het geval was. 

 

In sommige krimp- en anticipeerregio’s is sprake van een grote huisvestingsvraag van arbeidsmigranten. Denk 

aan de aspergeteelt in Noord-Limburg. Er is veel behoefte aan kamerverhuur en logies. In Noord-Limburg geeft 

deze nieuwe aanwas in verschillende dorpen impulsen aan de leefbaarheid. Ook in de Eemsdelta is de behoefte 

aan tijdelijke huisvesting groot, met meer dan duizend buitenlandse bouwvakkers die jarenlang in de 

Eemshaven werkzaam zijn. 

 

De vitaliteit van een dorp wordt in eerste instantie bepaald door de bewoners zelf, maar kan wel door anderen 

ondersteund worden. Kansrijke ontwikkeling is een snel toenemend gebruik van sociale media. Er zijn 

voorbeelden van bliksemsnel aanbod van mantelzorg na een vraag op Facebook. Dit groeit en bloeit vanzelf. 

Loslaten betekent de vinger aan de pols houden en monitoren wat er leeft. Dan zou bijvoorbeeld kunnen blijken 

dat glasvezel een enorme impuls kan geven aan (zorg)diensten op afstand (videoverbinding) en aan sociale 

uitwisseling. De vraag om faciliteiten kan heel divers zijn. Denk ook aan technologie in de woning (detectie, 

alarmering) die ouderen in staat stelt om langer thuis te wonen: domotica.  

 

Partijen 

De vraag bij elk van de genoemde activiteiten is: wat doet de corporatie en wat doen anderen? Ook bij een 

brede taakopvatting aangaande de leefbaarheid in een kern, kent de financiële armslag van de 

woningcorporatie voor investeringen grenzen. Wel zou het initiatief bij de corporatie kunnen liggen. Participatie 

zou gericht kunnen zijn op het uitdagen en activeren van andere partijen, met dan wel de bereidheid om zelf 

ook mee te doen. Zo kan een proces vorm krijgen om er samen wat van te maken. In organisatietermen spreken 

we van een beheersmatige strategie-ontwikkeling. Concreet kan dat het volgende betekenen: 

 Het terugtrekken van de corporatie staat niet ter discussie, maar er is wel de bereidheid om hier iets 

tegenover te stellen (deze lijn wordt soms al wordt ingezet, onder andere door Elkien). 
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 Participatie is niet in eerste instantie gericht op meningsvorming maar veeleer op het maximaal benutten 

van kansen en het uitdagen tot acties die bijdragen aan de toekomst voor het dorp. 

 Bewoners en ondernemers worden geprikkeld om met investeringen in niet-woonbestemmingen woningen 

aan de markt te onttrekken. 

 De gemeente faciliteert dit met minder regelgeving. 

 De woningcorporatie sloopt geleidelijk slechte panden. 

 Eigenaar-bewoners dragen bij aan het uit de markt halen van bepaalde panden. Dat zou bijvoorbeeld de 

vorm van een saneringsfonds op vrijwillige basis kunnen krijgen.  

 Als dit niet werkt zet de gemeente in op meer dwingende vormen van financiering, bijvoorbeeld extra OZB, 

of een vorm van baatbelasting. Is het denkbaar dat indien - laten we zeggen - 70% van de eigenaar-

bewoners instemt, iedere huiseigenaar in een dorp verplicht meebetaalt aan een saneringsfonds?  

 Bewoners geven aan welke (digitale) faciliteiten veel kunnen bijdragen aan een vitale toekomst. De 

woningcorporatie zou hier een intermediaire rol kunnen spelen: bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

Een kostendekkende businesscase is niet ondenkbaar. 

 Institutionele partijen (gemeente, provincie en corporatie) staan borg voor plannen uit het dorp om 

bijvoorbeeld voorzieningen zelf te exploiteren, bijvoorbeeld in de vorm van een 

dorpsontwikkelingsmaatschappij. 

 

In communicatietheorie wordt in dezen wel gesproken van ‘formering’. Partijen zijn min of meer evenredig 

afhankelijk van elkaar en het accent ligt op het vormen van coalities. Partijen beïnvloeden elkaar wederzijds. 

Concreet ligt het accent dan op persoonlijke ontmoetingen en gesprekken, informele bijeenkomsten en 

discussies, maar ook sturend en resultaatgericht. In groupdecision rooms kunnen cruciale stappen vooruit 

worden gezet. 

 

Beoogd effect 

 De doelgroep kan met investeringen in grotere kernen beter worden bediend, maar de netto-opbrengst die 

hiervoor kan worden aangewend is kleiner dan in de andere varianten. 

 Er is begrip voor de keuzes die corporaties hierin maken. 

 De waarde van de woningen ontwikkelt zich minder ongunstig dan in de andere varianten. 

 De zelfredzaamheid van het dorp is zodanig dat de afwezigheid van (veel) voorzieningen niet als probleem 

wordt ervaren. 
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BIJLAGE 1 - TYPEN STRATEGIEVORMING 
 
 
 
 
 

Terugtrekstrategie bij krimp 

In managementliteratuur komen we grofweg vier typen strategievorming tegen. Deze kunnen we volgens Wiley 

& Sons uitzetten op twee assen: nadruk op voorspellen en nadruk op beheersing. De kwadranten die zo 

ontstaan zijn vervolgens in te delen in de wijze waarop naar de omgeving gekeken wordt. Deze is beïnvloedbaar 

(construeren) of is een feit waarbinnen je de organisatie zo goed mogelijk moet positioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de ideaaltypen 

Visionair (construeren) : Vanuit een gewenst toekomstbeeld keuzes maken op basis van onderzoek, 

scenario’s en handelingsopties. 

Planmatig (positioneren) : Accent op zo nauwkeurig mogelijk voorspellen wat de toekomst brengt en 

daarop keuzes baseren. 

Beheersmatig (construeren) : Vanuit de huidige status stap voor stap bouwen aan een andere toekomst, 

met sturing op risicobeheersing door geleidelijkheid (ook wel 

transformatief/transformative genoemd). 

Adaptief (positioneren) : Snel reageren op actuele veranderingen. 

 

Voorspelbaarheid 

Beheersing 

Planmatig Visionair 

Adaptief Beheersmatig 
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De toetsvragen om te bepalen welke wijze van strategievorming de corporatie met name toepast, zijn: 

1. Wordt de omgeving gezien als een feit (adaptief, planmatig) of is de omgeving beïnvloedbaar door de 

corporatie (beheersmatig, visionair)? 

2. Wordt er gereageerd/geacteerd op wat er feitelijk gebeurt (adaptief, beheersmatig) of wordt geprobeerd te 

voorspellen wat er mogelijk gaat gebeuren en wordt op basis daarvan geacteerd (planmatig, visionair)? 

 

Hierbij merken we op dat er verschillende niveaus van strategievorming onderscheiden worden: 

 Ondernemings- of bedrijfsstrategie; wat willen we met onze organisatie bereiken en op welke wijze? 

 Substrategie; bijvoorbeeld op vastgoed, financieën, leefbaarheid, participatie. Deze legt de verbinding naar 

concrete doelstellingen. 

 Uitvoeringsstrategie (operationeel niveau); hoe gaan we het concreet aanpakken? 

 

Op verschillende niveaus kunnen binnen dezelfde organisatie verschillende soorten strategievorming 

plaatsvinden. Bijvoorbeeld een visionaire ondernemingsstrategie, een planmatige substrategie en een 

beheersmatige uitvoeringsstrategie. Op de verschillende niveaus moet continu aandacht zijn voor de verbinding 

met de verschillende strategieën. 

 

“Veel organisaties in onzekere omgevingen hebben balans gevonden tussen een ‘voorspelde’ bedrijfsstrateg ie 

en strategie die tevoorschijn komt, ‘planned emergence’. Het strategisch planningsproces geeft een basis om 

snelle beslissingen te kunnen nemen bij onverwachte situaties.” 

 

* De enquêtevraag was: In welk van de volgende wijzen van strategievorming herkent u zich het meest? 

Corporatie Eigen beeld (uit enquête)* Beeld op basis van 
ondernemingsplan/website 
specifiek gericht op krimp 

Elkien Visionair/beheersmatig Beheersmatig/planmatig 

Stadlander Visionair/planmatig Visionair/beheersmatig 

Wonion Planmatig/visionair Planmatig/visionair 

Pro Wonen Vraag overgeslagen N.v.t. 

Wonen Zuid Visionair/beheersmatig Visionair/beheersmatig 

Thús Wonen Visionair/planmatig Planmatig/visionair 

Wonen Noordwest Friesland Beheersmatig/visionair Beheersmatig 

Wooncompagnie Vraag overgeslagen Planmatig/beheersmatig 

Zeeuwland Visionair/adaptief Visionair/adaptief 

Maasdelta Vraag overgeslagen Planmatig 

Acantus Beheersmatig/planmatig Beheersmatig/adaptief 

Wonen Limburg Vraag overgeslagen Visionair/planmatig 

Mooiland Vraag overgeslagen Visionair/planmatig 

Woonpunt Mergelland Geen enquête N.v.t. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Visionair/beheersmatig Visionair/beheersmatig 
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BIJLAGE 2 - TERUGTREKSTRATEGIE PER CORPORATIE 

 

 Actieve 
strategie in 
kernen 

Aantal 
woningen 

Typering  

uitwerking 

Communicatie 
en participatie 
regio 

Participatie kern Discussie Evt. bijstelling o.b.v. 
participatie 

Acantus Ja 100 woningen in 
10 à 12 dorpen 

Verkooplabel, 
deels ook sloop 

Vnl. met 
gemeenten 

Gemeente en met 
huurkoepel  

Bewustwording bij 
dorpsraden 

Nee 

Thús Wonen Ja Niet bekend Verkooplabel Vnl. met 
gemeenten 

Huurders- 
vereniging 

Veel weerstand bij 
gemeenten 

Bijstelling 
communicatiestrategie 

Stadlander Ja +/- 50 Verkooplabel Vnl. met 
gemeenten 

Huurders- 
vereniging 

Weerstand bij 
gemeenten en 
huurdersorganisaties 

Nee, wel woningen 
opnieuw te huur 
aangeboden als test 

Wonen Limburg Ja, op regionaal 
schaalniveau 

Niet bekend Verkooplabel  Gemeenten 
(Noord-Limburg 

Belanghebbenden 
(Noord-Limburg) 

In Noord-Limburg 
terugtrekken lastiger 
boodschap 

Nee 

Wooncompagnie Ja, maar niet 
100% 

0 - 50 Verkooplabel Gemeenten Huurders- 
vereniging 

Weerstand bij 
huurdersorganisatie; 
sommige gemeenten 
willen blijven bouwen  

Niet volledig 
terugtrekken: blijven 
met min. 10 woningen 

Elkien Ja 2 - 50 Verkooplabel Gemeenten Feedback 
dorpsraden met 
alternatief plan 

Met een goede 
onderbouwing is er 
begrip 

Hangt af van 
alternatieven 
dorpsraden 

Wonen 
Noordwest 
Friesland 

Ja, maar niet 
100% 

Niet bekend Verkooplabel en 
deels ook sloop 

Gemeenten, 
andere 
corporaties 

Advies 
belanghebbenden; 
beargumenteerd 
hiervan afwijken 

Veel begrip bij 
belanghebbenden 

Hangt af van 
alternatieven 
dorpsraden 

Woongoed 
Zeeuws-
Vlaanderen 

Nee 0 - 10 Verkooplabel Andere 
corporaties 

Bewoners horen; 
input voor 
dorpsvisies 

Gemeenten soms 
nog in 
ontkenningsfase 

N.v.t. 
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