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De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is

beroepsvereniging van en voor ± 1.400 leden die als commissaris toezicht

houden bij ruim 300 woningcorporaties (van de ongeveer 350 die in Nederland

actief zijn). De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de

ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden

inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare omgeving

hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het

zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een

volkshuisvestelijke taak uitvoeren.

Effectief intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren van

woningcorporaties. De VTW staat als vereniging voor deskundig, onafhankelijk,

kritisch, integer en transparant intern toezicht.



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 5 ..................................................................................................................................... 

INLEIDING 6 ........................................................................................................................................... 

1. DE ESSENTIE VAN OPDRACHTGEVERSCHAP 8 ............................................................................. 

1.1. Algemeen 8 .................................................................................................................................. 

1.2. Definitie professioneel opdrachtgeverschap 8 ....................................................................... 

1.3. Data op orde 9 ............................................................................................................................. 

1.4. Professioneel opdrachtgeverschap en taakvolwassenheid van de corporatie 9 ................ 

1.4.1. Make or buy als basisvraag 10 .............................................................................................. 

1.4.2. Professioneel opdrachtgeverschap en competentieontwikkeling 11 ................................... 

1.4.3. Professioneel opdrachtgeverschap in een dynamische politieke omgeving 11 ................... 

1.4.4. Professioneel opdrachtgeverschap en publieke spelregels 12 ............................................. 

1.5. Professioneel opdrachtgeverschap en risicomanagement 12 .............................................. 

1.6. Regisserend opdrachtgeverschap 13 ....................................................................................... 

2. GOVERNANCE EN OPDRACHTGEVERSCHAP 14 .......................................................................... 

2.1. Algemeen 14 ................................................................................................................................ 

2.2. Woningwet 2015 14 .................................................................................................................... 

2.3. Governancecode woningcorporaties 2015 15 ......................................................................... 

3. INZICHT IN OPDRACHTGEVERSCHAP 18 ...................................................................................... 

INTERVIEWS EN LINKS 22 .................................................................................................................... 

Interviews 22 ....................................................................................................................................... 

VTW-interview Douwe Hoogstra 22 ................................................................................................. 

VTW-interview André Rouwers 23 .................................................................................................... 

VTW-interview Tom Smeulders 24 ................................................................................................... 

VTW-interview met Emile Spek 25 .................................................................................................... 

VTW column: Margriet Drijver 27 .................................................................................................... 

Links 28 ................................................................................................................................................ 

COLOFON 29 .......................................................................................................................................... 

Over VTW 29 ........................................................................................................................................ 

Over de auteurs 29 ............................................................................................................................ 

BIJLAGE: EVALUATIEFORMULIER 33 .................................................................................................. 





Voorwoord | 5

04/2017. www.vtw-publicaties.nl

VOORWOORD

Elke corporatie is opdrachtgever. Denk aan het realiseren van nieuwbouw, het uitvoeren van

onderhoud, maar ook het inkopen van IT-diensten. Niet zelden gaat het daarbij om grote bedragen. De

wijze waarop invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap is dan ook iets waarover

commissarissen de bestuurder(s) bij een woningcorporatie moeten bevragen. Maar dat is nog niet zo

eenvoudig, bleek uit een bijeenkomst over opdrachtgeverschap die de VTW met Aedes begin 2016

organiseerde voor toezichthouders en directeur-bestuurders. Want wat is ‘opdrachtgeverschap’ nu

eigenlijk en hoe en in welke mate moet een Raad van Commissarissen daarbij betrokken zijn?

Om toezichthouders een handreiking te bieden over dit thema, hebben de VTW en Aedes de krachten

gebundeld. We hebben vier experts gevraagd om een kader te schetsen en toezichthouders praktische

handvatten te geven. Daarmee kunnen ze vanuit hun rol als toezichthouder de corporatie

ondersteunen om het opdrachtgeverschap zo goed mogelijk in te vullen.

Deze handreiking, opgesteld door Margriet Drijver (interim-bestuurder), Marleen Hermans (hoogleraar

publiek opdrachtgeverschap), Tom Smeulders (partner Stadsruim) en Emile Spek (directeur huisvesting

AMC en VTW-lid) heeft voor elke commissaris toegevoegde waarde en biedt houvast bij het stellen van

de juiste vragen. De VTW en Aedes organiseren in 2017 bijeenkomsten over het onderwerp, om de

dialoog tussen bestuur en commissarissen op dit punt op gang te brengen en houden.

Wij wensen u veel leerzaam leesplezier.

Guido van Woerkom                                   

Voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties      

Marnix Norder

Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties

http://www.vtw-publicaties.nl
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INLEIDING

Woningcorporaties zijn in belangrijke mate afhankelijk van externe partijen bij het uitvoeren van hun

taken.

Een gemiddelde woningcorporatie werkt met tientallen verschillende opdrachtnemers. Die worden

bijvoorbeeld ingeschakeld voor onderhoud, nieuwbouw en beheer, maar ook voor ICT-taken,

accountancy, juridisch advies en andere vormen van dienstverlening die direct of indirect van invloed

zijn op de huurder, oftewel: de klant. Daarmee zijn opdrachtnemers van grote invloed op de kwaliteit

van de producten en dienstverlening van de corporatie.

Het verschijnsel waarbij een organisatie een externe partij inhuurt voor het uitvoeren van specifieke

werkzaamheden wordt opdrachtgeverschap genoemd. Hoe dit opdrachtgeverschap door corporaties

is ingericht bepaalt dus niet alleen waar de corporatie een vaak significant deel van haar middelen aan

uitgeeft, maar ook waarom. Daarbij zijn efficiency, effectiviteit, en risicobeheersing belangrijk.

De wijze waarop een corporatie invulling geeft aan opdrachtgeverschap is onlosmakelijk verbonden

met haar risicoprofiel. Dit boekje houdt echter geen pleidooi voor een risicomijdende opstelling van

bestuurders en commissarissen. Integendeel. Het probeert beide partijen kaders aan te reiken om

gezamenlijk na te denken over hun risicobereidheid en -beheersing en wat het inschakelen van

externe partijen in dat kader voor gevolgen heeft of kan hebben.

Zeker in de bouwgerelateerde activiteiten van een corporatie – nieuwbouw of verbouw en beheer en

onderhoud – gaan grote sommen geld om. Zij vormen een aanzienlijk deel van het huishoudboekje

van een corporatie. In deze publicatie kijken we naar de wijze waarop toezichthouders en

commissarissen ten aanzien van het opdrachtgeverschap in de bouw de vinger aan de pols kunnen

houden bij beslissingen over en ontwikkelingen in het domein van de marktbenadering bij dit type

activiteiten.

De praktijk laat zien dat er bij veel corporaties nog weinig aandacht is voor fundamentele vragen als:

met welke externe partijen werken wij? Waarom en hoe hebben wij voor die partijen gekozen? Wat is

daarbij het beslissingsmodel geweest en waarom vinden wij dat bepaalde partijen optimaal bijdragen

aan doelstellingen van de corporatie, zoals betaalbaarheid of huurderstevredenheid?

 

Voor commissarissen is een belangrijke vraag of zij er gerust op kunnen zijn dat het thema

opdrachtgeverschap binnen de corporatie de professionele en structurele aandacht krijgt die het

verdient. Het doel van dit boekje is met name om commissarissen bij woningcorporaties de inzichten

en instrumenten te geven om met bestuurder(s) de dialoog aan te gaan over opdrachtgeverschap.
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Hoofdstuk één geeft een theoretisch kader over opdrachtgeverschap, waarbij onder meer het

zogenaamde Maturitymodel wordt behandeld en enkele trends benoemd. Het volgende hoofdstuk

slaat de brug tussen governance en opdrachtgeverschap, onder meer aan de hand van de Woningwet

en de Governancecode woningcorporaties. Het laatste hoofdstuk geeft een praktische handleiding om

de dialoog tussen bestuurder en commissaris over opdrachtgeverschap zo effectief en efficiënt

mogelijk in te vullen.

 

Margriet Drijver, Marleen Hermans, Tom Smeulders en Emile Spek

http://www.vtw-publicaties.nl
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1.  DE  ESSENTIE  VAN

OPDRACHTGEVERSCHAP

1.1. Algemeen

Op het moment dat een woningcorporatie een externe partij inschakelt voor het uitvoeren van een

dienst – ook als dat niet of indirect te maken heeft met de woningvoorraad – is er sprake van

opdrachtgeverschap. Woningcorporaties besteden jaarlijks miljarden euro’s aan zaken als nieuwbouw,

renovatie, beheer, onderhoud en investeringen in duurzaamheid. Zij zijn daarmee de grootste

opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector. Ook bij de inkoop van diensten voor de

bedrijfsvoering gaat het vaak om grote bedragen, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor ICT.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap heeft echter niet alleen grote

financiële consequenties, want de uitvoering van werkzaamheden door derden is van grote invloed op

de kwaliteit van de dienstverlening en de producten die de corporatie kan bieden aan zijn huurders.

Daarmee heeft opdrachtgeverschap grote invloed de prestaties en reputatie van de corporatie. Een

belangrijke reden voor toezichthouders en commissarissen om hier goed de vinger aan de pols te

houden.

1.2. Definitie professioneel

opdrachtgeverschap

Maar wat verstaan we onder opdrachtgeverschap? De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de

Bouw hanteert als definitie: De wijze waarop een organisatie in de publieke sector ten aanzien van haar

verantwoordelijkheden in de gebouwde omgeving haar interactie met de markt intern en extern vormgeeft en

ten uitvoer brengt.

We onderscheiden vier perspectieven in professioneel opdrachtgeverschap:

Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om de wijze waarop de samenwerking tussen de corporatie1.

en de markt is vormgegeven in het totaal aan opgaven dat de corporatie in de markt zet. De
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rechterzijde van het gegeven schema.

Echter, die samenwerking zou steeds zodanig vorm moeten worden gegeven dat ze maximaal2.

bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen van de corporatie zelf. Daar liggen bijvoorbeeld keuzes

aan ten grondslag over het uitbestedingsbeleid, cultuur, competenties van de eigen mensen, etc.

De corporatie biedt huisvesting aan gebruikers (de huurders). De samenwerking met de markt3.

moet de wijze waarop de corporatie haar dienst wil leveren aan haar huurders zo goed mogelijk

ondersteunen en daaraan bijdragen.

En tenslotte verkeert de corporatie in een speelveld van allerhande stakeholders, waaronder de4.

gemeente, het ministerie et cetera. De samenwerking met marktpartijen moet waar mogelijk een

bijdrage leveren aan de goede relatie tussen politiek en stakeholders. Bijvoorbeeld door ruimte te

bieden voor politieke en beleidsmatige ontwikkelingen.

Goed opdrachtgeverschap gaat over het ‘inrichten’ van de samenwerking met de markt op al deze vier

vlakken. Dat is dus een opgave van hoog tot laag in de organisatie. De commissaris of toezichthouder

zou periodiek de bestuurder kunnen bevragen vanuit deze vier perspectieven.

1.3. Data op orde

Om professioneel opdrachtgever te worden moeten corporaties in ieder geval een goed inzicht

hebben in het volume en de aard van opdrachten die zij in de markt zetten. De praktijk leert dat dit

inzicht nog vaak ontbreekt. Een eerste stap is dus het verbeteren van dit inzicht: wat is de situatie ‘nu’?

Daarna kan de corporatie aan de slag met het ontwikkelen van haar professionele opdrachtgevende

rol. De toezichthouder zou ter toetsing kunnen vragen naar het actuele inzicht in het geheel aan

opdrachten dat de corporatie in de markt zet.

1.4. Professioneel opdrachtgeverschap en

taakvolwassenheid van de corporatie

De vier in hoofdstuk 1.2 genoemde perspectieven zijn in een ‘maturity model publiek

opdrachtgeverschap’ door de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft nog

verder uitgewerkt in 9 deelaspecten en een aantal verschillende niveaus van ‘bekwaamheid’.

Met dit model kan een corporatie in kaart brengen in hoeverre de organisatie onderbouwde, integrale

en bewuste keuzes maakt in de visie op en de uitvoering van verschillende aspecten van het

http://www.vtw-publicaties.nl
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opdrachtgeverschap.

In praktische zin kunnen corporaties het model gebruiken voor een inhoudelijke, interne evaluatie van

de organisatie van het bouwproces en de visie daarop. Het helpt bijvoorbeeld bij het beantwoorden

van vragen als:

Waar staan we als organisatie nu voor wat betreft de professionaliteit van het

opdrachtgeverschap (een nulmeting)?

Welke (organisatie-)ontwikkeling hebben we precies voor ogen?

Hoe gaan we dat proces vormgeven?

Worden opdrachtgevende activiteiten uitgevoerd in onderlinge samenhang? Welke wel en welke

nog niet?

De mate waarin een corporatie over de 9 deelaspecten heldere keuzes gemaakt heeft en deze ook nog

adequaat ingebed heeft in zijn organisatie (de medewerkers zijn op de hoogte, weten wat ze moeten

doen, hebben de juiste processen, procedures en instrumenten ter beschikking) bepaalt de

professionaliteit van de corporatie ten aanzien van het opdrachtgeverschap.

Het maturity model zou een aanvullende onderlegger kunnen zijn voor het gesprek tussen

toezichthouder en bestuurder met als bovenliggende vraag: waar staat u op dit punt en welke

ontwikkeling maakt u hierop de komende jaren door? En hoe ondersteunt u deze ontwikkeling?

Op een aantal onderwerpen gaan we hieronder nog wat nader in.

1.4.1.  Make or  buy als  basisvraag

Voor zowel bestuurders als commissarissen is het van belang dat op alle onderdelen van professioneel

opdrachtgeverschap steeds bewuste keuzes worden gemaakt die passen bij de aard en koers van de

organisatie. Immers, automatisme bij de inkoop van producten en diensten – bijvoorbeeld onder het

motto ‘daar doen we al jaren zaken mee’ – kan ertoe leiden dat ongewenste risico’s optreden of dat

nieuwe kansen en mogelijkheden blijven liggen.

Marktbenadering heeft vooral te maken met de ‘make or buy’ beslissing. Wordt een dienst –

bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud – door de corporatie zelf uitgevoerd of wordt die

uitbesteed aan een marktpartij? Het is een vraag naar het fundament van de corporatie: ‘waartoe zijn

wij op aarde’? En welke zaken moet je dan persé zelf doen, en waarom? En wat kan er dús in

samenwerking met anderen, waaronder met de markt?
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In het verlengde van deze ‘make or buy’ beslissing moeten keuzes worden gemaakt over hoe de

samenwerking met de markt eruitziet. Het gaat daarbij om een heldere taakverdeling en inrichting van

de samenwerking en ook om de gekozen contractvorm. Zo kan er bijvoorbeeld een voorkeur zijn voor

meerjarige raamovereenkomsten, maar ook voor partnerkeuze per project. In alle gevallen is het

helder en concreet omschrijven van de opdracht een randvoorwaarde om van goed

opdrachtgeverschap te kunnen spreken.

Het doel is dat er een efficiënt en effectief proces ontstaat, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemers

als ‘communicerende vaten’ samenwerken. Hierdoor kunnen lagere bedrijfslasten ontstaan. Niet persé

door zo scherp mogelijke inkoop, maar vooral door effectieve inkoop en door een adequate

begeleiding met hanteerbare risico’s. Verlaging van de bedrijfslasten is nog steeds een thema waar

binnen de sector de focus op ligt en een prominent onderdeel van de Aedes-benchmark. Met de

middelen die vrijkomen kan de corporatie meer investeren, huurverhoging beperken en de kwaliteit

van woningen direct of indirect verbeteren. Dat komt de doelgroep uiteraard ten goede. Kortom,

invulling van opdrachtgeverschap bepaalt voor een belangrijk deel of en hoe een corporatie (optimaal)

vormgeeft aan haar volkshuisvestelijke taak.

1.4.2.  Professioneel  opdrachtgeverschap en

competentieontwikkeling

Wat betekent vervolgens de keuze voor een bepaalde wijze van marktbenadering voor de inrichting

van de organisatie van de corporatie. “Als ik onderhoud vergaand uitbesteed, moet de afdeling onderhoud

dan misschien structureel anders worden ingericht of worden opgeheven?” De organisatie moet worden

toegesneden op de wijze van vraagstelling aan de markt – een andere marktbenadering vraagt immers

andere competenties en capaciteit. Het goed specificeren, passend selecteren en vervolgens

begeleiden van opdrachtnemers is de kern van de taak van de corporatie. Investeert de corporatie in

de ontwikkelingen van haar mensen op dit vlak?

1.4.3.  Professioneel  opdrachtgeverschap in een dynamische

politieke omgeving

Corporaties hebben te maken met een speelveld dat regelmatig aan verandering onderhevig is. Een

verwijzing naar de politieke turbulentie van de afgelopen jaren volstaat als illustratie. Deze dynamiek is

van invloed op de opdrachtgevende rol van corporaties. Immers, door deze dynamiek veranderen in

de loop van de tijd de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de corporatie en daarmee eveneens

die van naar opdrachtnemers gedelegeerde taken. In het opdrachtgeverschap moeten corporaties

http://www.vtw-publicaties.nl
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specifiek aandacht besteden aan deze dynamiek.

1.4.4.  Professioneel  opdrachtgeverschap en publieke spelregels

In het semipublieke domein waarin corporaties acteren worden de basisprincipes van behoorlijk

bestuur, zoals navolgbaarheid, transparantie en efficiëntie steeds belangrijker. Het zijn ontwikkelingen

die hun invloed hebben op het inkopen van producten en diensten. Het op een vakkundige en

effectieve manier omgaan met deze ontwikkelingen is een belangrijk element van professioneel

opdrachtgeverschap.

Ook op het vlak van aanbesteden is er een scala aan publieke spelregels én verwachtingen.

Aanbesteden is kort gezegd de procedure waarbij een opdrachtgever laat weten dat hij een bepaalde

opdracht wil laten uitvoeren en mogelijke opdrachtnemers vraagt een offerte in te dienen. Corporaties

zijn niet verplicht de Aanbestedingswet toe te passen, maar zullen vanuit hun maatschappelijke rol

door de buitenwereld wél worden aangesproken op professionaliteit in het opdrachtgeven (b.v. op het

vlak van transparantie, level playing field, proportionaliteit, integriteit).

Wanneer corporaties maatschappelijk vastgoed ontwikkelen moeten zij bovendien op grond van de

Woningwet wel aanbesteden. De Woningwet stelt daarbij geen extra eisen aan de

aanbestedingsprocedure. Die mogen corporaties zelf invullen.

Het handelen van corporaties valt overigens weer wèl binnen de Aanbestedingswet wanneer zij bij de

realisatie van herstructureringsprojecten werkzaamheden aanbesteden in opdracht van de gemeente

(bijvoorbeeld delen van de infrastructuur), voor zover dat op grond van de Woningwet al is toegestaan.

1.5. Professioneel opdrachtgeverschap en

risicomanagement

Een kernonderdeel van opdrachtgeverschap is risicomanagement. Bij elke verdeling van taken en

verantwoordelijkheden tussen corporatie en marktpartijen spelen zekere risico’s. Waarbij overigens

niet uit het oog moet worden verloren dat óók bij alle taken zelf doen risico’s horen. Een professioneel

opdrachtgever heeft zicht op de risico’s die er gelopen worden, probeert die adequaat te beheren en te

beheersen, verdeelt risico’s op een reële manier tussen eigen organisatie en marktpartijen en gaat

over deze risico’s transparant het gesprek aan met de markt.
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Risicobereidheid, risicoverdeling en risicobeheersing horen op de agenda van een gesprek over

opdrachtgeverschap. Dit gesprek vindt deels plaats op portefeuilleniveau (wat is het totale

risicoprofiel), en deels op het niveau van individuele opgaven (welke risico’s horen er bij

investeringsprojecten en wat doet een corporatie om deze risico’s in de hand te houden)?

1.6. Regisserend opdrachtgeverschap

Een methode om vorm en inhoud te geven aan professioneel opdrachtgeverschap die sterk in

opkomst is, is het zogenoemde ‘regisserend opdrachtgeverschap’. Bij regisserend opdrachtgeverschap

worden, kort samengevat, naast uitvoerende operationele activiteiten, ook sturende activiteiten op

tactisch niveau (zoals het coördineren van verschillende leveranciers) vaak veelal op basis van

prestatiecontracten en ketenintegratie in de markt gezet. Regisserend opdrachtgeverschap is een

procesaanpak om de situatie te creëren waarbij een focus op de eigen activiteiten en de klant ervoor

zorgen dat effectiever en efficiënter kan worden samengewerkt. De opdrachtgever is bijvoorbeeld niet

meer inhoudelijk actief met het onderhouds-, renovatie- en bouwproces bezig, maar voert de regie. Bij

regisserend opdrachtgeverschap verschuift voor een corporatie de rol van controle en realisatie naar

de rol van regie. Zij gaat bouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden niet meer zelf in detail

ontwerpen, maar laat dit over aan marktpartijen.

De praktijk en onderzoek laten zien dat regisserend opdrachtgeverschap kan leiden tot besparingen,

kortere doorlooptijden, een hogere kwaliteit en een hogere klanttevredenheid. Een voorwaarde is wel

dat deze vorm van samenwerken langdurig wordt ingezet, om partijen de gelegenheid te geven van

hun ervaringen te leren en waar nodig verbeteringen door te voeren. Ook hier spelen inbedding,

borging van risico’s, het opleiden van de eigen mensen – en dus alle aspecten van taakvolwassenheid –

een belangrijke rol.

http://www.vtw-publicaties.nl
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2.  GOVERNANCE  EN

OPDRACHTGEVERSCHAP

2.1. Algemeen

Het thema opdrachtgeverschap heeft een – impliciet en expliciet – fundament gekregen in wet- en

regelgeving. Zo is een belangrijk doel van de Woningwet 2015 het opnieuw bepalen van het speelveld

waar corporaties op acteren, de wijze waarop prestaties afgesproken en beoordeeld worden en

daarbij het beheersen van financiële en andere risico’s. In dat kader is dan ook een aantal concrete

eisen aan de taakinvulling van bestuur en toezichthouders geformuleerd.

Ook de Governancecode woningcorporaties 2015 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en

interne toezichthouders functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun

resultaten. Het is hierbij overigens van belang te bedenken dat bestuurders en commissarissen

nadrukkelijk andere rollen hebben waar het gaat om opdrachtgeverschap.

2.2. Woningwet 2015

De Woningwet 2015 is er met name om activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties nader te

reguleren. Daarbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan zogenaamde prestatieafspraken, die kort

gezegd aangeven welke inspanningen – onder andere – de corporatie zal leveren om invulling te geven

aan het volkshuisvestingsbeleid. Daarmee wordt impliciet, maar misschien wel tamelijk nadrukkelijk

verwezen naar opdrachtgeverschap. Keuzes die bij het invullen van opdrachtgeverschap door een

corporatie worden gemaakt zijn van grote invloed op de wijze waarop (succesvol) invulling kan worden

gegeven aan gemaakte prestatieafspraken. Door de corporatie ingeschakelde derden staan vaak

dichterbij de huurder dan corporatiemedewerkers zelf en hebben daarmee veel invloed op de kwaliteit

van de dienstverlening. Voor commissarissen is het alleen al om die reden essentieel om de

bestuurder bijvoorbeeld te vragen naar de wijze waarop opdrachtgeverschap vorm heeft gekregen en

in welke mate prestatieafspraken daarbij een rol spelen.

In het kader van risicobeheersing stelt de Woningwet 2015 onder meer dat specifieke

bestuursbesluiten moeten worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Belangrijk in het licht
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van opdrachtgeverschap van de corporatie is de eis dat investeringen boven de drie miljoen euro

vooraf ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Raad. Investeringen brengen altijd met zich

mee dat derden worden ingeschakeld. Het beoordelen van een investeringsbesluit heeft dan ook een

directe link met het beoordelen van het opdrachtgeverschap van de corporatie. Concrete vragen zijn in

dit verband bijvoorbeeld:

Gaat het inschakelen van deze partij(en) bijdragen aan de gemaakte prestatieafspraken?

Is het project financieel verantwoord?

Wordt gewerkt met solide partijen en wat zijn de consequenties van deze samenwerking voor

huurders?

Hoe wordt de opdracht/samenwerking organisatorisch en contractueel ingericht?

Heeft de corporatie het opdrachtgeverschap op het juiste niveau en via goed geëquipeerde

professionals belegd?

2.3. Governancecode woningcorporaties

2015

Hieronder worden de vijf principes uit de Governance woningcorporaties 2015 besproken in relatie tot

professioneel opdrachtgeverschap.

Principe 1. Leden van bestuur en RvC hanteren normen en waarden die passen bij de

maatschappelijke opdracht

Vertaald naar (goed) opdrachtgeverschap betekent dit principe om te beginnen dat de strategische

koers van de corporatie helder moet zijn waar het gaat om de invulling van de maatschappelijke

opdracht. Welke activiteiten vloeien uit deze koers voort en wat betekent dat voor de opdrachten die

de corporatie aan externe partijen geeft? Is het belang dat door de corporatie wordt gehecht aan de

maatschappelijke opdracht terug te zien in de manier waarop opdrachten worden verstrekt en hoe –

en zeker ook door wie – ze uitgevoerd worden?

Transparantie en inzichtelijkheid spelen bij de betekenis van dit principe een grote rol voor het

opdrachtgeverschap. Zo is van belang dat de corporatie als opdrachtgever voor de buitenwereld goed

‘leesbaar’ is. Voor stakeholders moet duidelijk zijn hoe de corporatie zijn strategie vaststelt en concreet

moet voor potentiele opdrachtnemers inzichtelijk zijn op welke manier de corporatie zijn inkoop- en

aanbestedingsbeleid vormgeeft in lijn met de strategische koers van de corporatie. Daarnaast moet de

interne organisatie intern helder en consistent zijn ingericht, waarbij verantwoordelijkheden helder zijn

en betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht. Dat betekent onder meer: kraakheldere
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protocollen, procedures en procuratieafspraken die breed bekend zijn/ of gedragen worden. En waarin

zakelijk fatsoen, deskundigheid en objectiviteit, vrije mededinging en duurzaamheid bovendien zijn

gewaarborgd.

Principe 2. Bestuur en commissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af

Opdrachtgeverschap hoort een belangrijk aspect te zijn van het strategisch beleid van een corporatie.

Dat betekent onder andere dat medewerkers, het Bestuur én de Raad van Commissarissen op dit

onderdeel aanspreekbaar zijn.

Een goede periodieke rapportage is essentieel, waarbij de concrete prestaties die het gevolg zijn van

opdrachtgeverschap inzichtelijk gemaakt worden. Aanspreekbaarheid is immers alleen effectief als

betrokkenen over de juiste informatie beschikken. Bestuur en Raad van Commissarissen moeten dan

ook goede afspraken maken waarover en op welke wijze rapportage verwacht wordt.

Als sprake is van afwijkingen van bestaande procedures en protocollen of van opdrachtgeverschap dat

niet voortkomt uit de gekozen strategische koers van de corporatie, moet daarover proactief, helder en

gemotiveerd door het Bestuur worden gecommuniceerd. Dat betekent dat situationele of incidentele

invulling van het opdrachtgeverschap – bijvoorbeeld als gekozen wordt voor een ‘nieuwe’

opdrachtnemer – door het bestuur op ieder moment goed uitgelegd kan worden.

Principe 3. Bestuur en Raad van Commissarissen zijn geschikt voor hun taak

Het Bestuur draagt er niet alleen zorg voor zelf een goed opdrachtgever te zijn, maar representeert

bovendien de corporatie in haar rol van (goed) opdrachtgever. Hij of zij stelt alles in het werk om van

de organisatie – binnen alle geledingen – een goed opdrachtgever te maken. Het is de

verantwoordelijkheid van het bestuur te zorgen dat alle bij de invulling van het opdrachtgeverschap

betrokken functionarissen bevoegd acteren, bekwaam zijn en als volwaardige gesprekspartner van

opdrachtnemers kunnen optreden. Deskundigheid, integriteit en goed kunnen onderhandelen zijn

voorbeelden van belangrijke competenties in dit verband.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe en bevordert dat het Bestuur een goed opdrachtgever is (of

wordt) en dat binnen de corporatie deskundig en betrouwbaar opdrachtgeverschap vanzelfsprekend

is. In lijn met algemene principes van good governance zijn zowel het Bestuur als de Raad van

Commissarissen zo samengesteld dat leden elkaar aanvullen en scherp houden, ook op dit onderwerp.

Beide gremia realiseren zich dat goed opdrachtgeverschap nooit ‘af’ is en dat

deskundigheidsontwikkeling ook op dit gebied van blijvende aard is. Het onderwerp moet dan ook

periodiek terugkeren op de agenda. Opdrachtgeverschap dient bovendien een centraal thema te zijn

van de curricula voor permanente educatie.
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Principe 4. Bestuur en Raad van Commissarissen gaan in dialoog met belanghebbende partijen

In het kader van het opdrachtgeverschap van de corporatie is het van belang dat het Bestuur goed

zicht houdt op ontwikkelingen in de markt. De bestaande invulling van het opdrachtgeverschap moet

regelmatig kritisch worden geëvalueerd, zeker met de vaste ketenpartners. Dit dient te gebeuren op

basis van concrete en meetbare doelen, waarbij ook de kwaliteit van de samenwerking een belangrijk

punt is. De Raad van Commissarissen hoort deze evaluaties met regelmaat te bespreken met het

Bestuur. Het zou bijvoorbeeld een vaste paragraaf in de kwartaalrapportages kunnen zijn.

Meer in het algemeen is het de taak van het Bestuur om de strategische koers van de organisatie en

het daaruit voortvloeiende opdrachtgeverschap met de belangrijkste stakeholders te bespreken. De

uitkomsten daarvan en de eventuele consequenties voor het beleid van de corporatie zijn vervolgens

weer onderwerp van gesprek voor de Raad van Commissarissen. Tijdens de verplichte vierjaarlijkse

visitatie gaan onafhankelijke visitatoren in gesprek met belanghouders. Dan kunnen aanvullende

vragen gericht op het opdrachtgeverschap extra feedback opleveren als aanvulling op de eigen

waarneming.

Principe 5. Bestuur en Raad van Commissarissen beheersen de risico’s verbonden aan de

activiteiten van de corporatie

Misschien is dit in het kader van opdrachtgeverschap wel het meest sprekende artikel uit de Code. Niet

alleen omdat het eerste lid, als besproken, het fenomeen opdrachtgeverschap direct benoemt, maar

met name omdat de bepaling over de veel besproken financiële en – niet minder relevante

maatschappelijke – risico’s van de corporatie gaat. Zoals besproken in het eerste hoofdstuk van dit

boekje liggen opdrachtgeverschap en risicobeheersing van de corporatie nadrukkelijk in elkaars

verlengde.

Het voornaamste uitgangspunt is dat bestuurders en commissarissen goed zicht moeten hebben op

risico’s die kunnen voortvloeien uit de keuze voor bepaalde opdrachtnemers, vóórdat die risico’s zich

voordoen. Daarbij moeten zij met elkaar in gesprek blijven over de maatregelen die genomen zijn of

worden om die risico’s te managen. Vast staat dat nieuwe samenwerkingsvormen met leveranciers niet

alleen kansen en mogelijkheden bieden, maar ook gegarandeerd nieuwe risico’s meebrengen.

Wederom: niet alleen financieel, maar zeker ook maatschappelijk en organisatorisch. Denk

bijvoorbeeld wat er allemaal mis kan gaan in de relatie met de bewoners als een aannemer slecht werk

aflevert. Daarbij is het doel niet om risico’s te mijden, maar juist om ze te beheersen. De

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Bestuur en de Raad van Commissarissen houdt er vervolgens

toezicht op.
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3.  INZICHT  IN

OPDRACHTGEVERSCHAP

In de voorgaande hoofdstukken is uitgelegd dat de mate van professionaliteit waarmee het

opdrachtgeverschap wordt ingevuld, grote consequenties heeft voor de (financiële) prestaties en het

risicoprofiel van de corporatie. Daarmee is het voor commissarissen een belangrijk thema, zowel in

hun rol van toezichthouder als in die van sparringpartner van het bestuur. Dat vraagt van

commissarissen om een visie op het thema, dat is terug te vinden in de dagelijkse praktijk van het

toezicht, maar ook in het op te stellen toetsingskader. Het vraagt van commissarissen ook om taal en

vaardigheid om het gesprek met het bestuur over opdrachtgeverschap op goede en effectieve wijze te

voeren.

Goed toezicht vraagt om:

inzicht in en betrokkenheid bij de door de corporatie geformuleerde beleidskaders op het vlak

van opdrachtgeverschap, de vertaling daarvan naar concrete uitvoeringsprogramma’s

(bijvoorbeeld voor investeringsprojecten, beheer en onderhoud of andere categorieën) en de

daadwerkelijke voortgang in de uitvoering;

helderheid over de organisatieopbouw rond opdrachtgeverschap en over (de aanwezigheid van)

inzichtelijke protocollen en processen;

heldere en consequente rapportage en publicatie, waardoor opdrachtgeverschap binnen de

corporatie transparant wordt.

Hieronder zijn vragen en observaties geformuleerd waarmee commissarissen inzicht kunnen krijgen in

(de mate van professionaliteit van) het opdrachtgeverschap binnen hun corporatie.

 Beleid, filosofie en toezichtkaders

Wat wordt binnen de organisatie verstaan onder het begrip opdrachtgeverschap en is het1.

überhaupt een thema? Als dat zo is: op welke wijze bespreekt het bestuur dat met de

toezichthouders? Hoe “rijk” is de invulling van het opdrachtgeverschap, zowel in de benadering

van de markt als naar betrokkenen in de eigen organisatie?

Is er binnen de organisatie consensus over invulling en betekenis van het begrip2.

opdrachtgeverschap en het belang daarvan en geeft men er op eenduidige wijze vorm aan? En

verder: Worden er binnen de raad van commissarissen zelf ook bredere en meer algemene

gesprekken gevoerd met betrekking tot opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld naar aanleiding van

vast te stellen beleidsdocumenten en statuten?

Welke opdrachten en trajecten worden genoemd als voorbeelden van goed en professioneel3.

opdrachtgeverschap? Zijn daarbij de doelen, uitgangspunten en opdrachtverlening nog in het
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resultaat herkenbaar? Met andere woorden: is duidelijk hoe opdrachten passen binnen missie en

visie van de corporatie en hoe ze bijdragen aan de beleidsdoelen?

Is er concreet beleid op het gebied van opdrachtgeverschap? Waar en hoe is dat vastgelegd en4.

hoe vaak wordt het herzien? Sluit het goed aan op de strategische koers van de corporatie? Is het

beleid uniform voor alle typen werk en opdrachten of is er bewust gedifferentieerd? Is het beleid

procedureel geformuleerd of verwoordt het ook ambities en inhoudelijke richting? Is er

voldoende beleid en geeft het beleid ook voldoende ruimte voor de noodzakelijke situationele

invulling van opdrachtgeverschap?

Is het beleid op het gebied van opdrachtgeverschap adequaat en actueel? Hoe blijkt dit5.

bijvoorbeeld uit evaluaties van recente projecten en opdrachten? Is de marktbenadering de goede

gebleken en heeft de organisatie invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap en een solide rol

gespeeld naar marktpartijen en opdrachtnemers?

Zijn er binnen de raad van commissarissen leden die ‘eigenaar’ zijn van het thema6.

opdrachtgeverschap? Hoe en wanneer komen investeringsprojecten op de agenda van de raad en

is er voldoende know-how voor het stellen van de goede vragen? Wordt er met het bestuur ook

prospectief een jaaragenda met betrekking tot de te verwachten investeringsprojecten

afgesproken?

Is de raad van commissarissen een goed geïnformeerd en ‘wijs’ klankbord met betrekking tot (de7.

maatschappelijke en zakelijke context) van opdrachtgeverschap? Als dat niet of onvoldoende het

geval is, hoe voorziet de raad dan in het beschikbaar komen van die expertise en wat wordt er

gedaan aan (eigen) kennisontwikkeling?

Organisatieopbouw, protocollen en processen 

Zijn er protocollen en processen met betrekking tot opdrachtgeverschap en hoe zien die eruit?1.

Zijn ze uniform voor alle typen werk en opdrachten of is er bewust gedifferentieerd?

Hoe verhouden deze protocollen en processen zich tot de mandatering aan en bevoegdheden2.

van de medewerkers/functionarissen die er in benoemd worden, in het bijzonder bij het voeren

van onderhandelingen en het aangaan van contracten?

Hoe is op de cruciale momenten rond besluiten het vier-ogen-principe georganiseerd en3.

geborgd?

Is voor de raad van commissarissen duidelijk waar de opdrachtgevende rol in de organisatie is4.

belegd? En zijn concrete (en relevante) opdrachtgevers binnen de corporatie bekend bij de raad

van commissarissen?

Zijn relevante delen van het beleid rond opdrachtgeverschap publiekelijk bekend en inzichtelijk,5.

bijvoorbeeld via de website?

Met welke en hoeveel marktpartijen wordt samengewerkt, hoe vinden de selectie en6.

aanbesteding plaats en wie zijn de (mogelijke) opdrachtnemers van de corporatie? Is er een

register van huidige opdrachtnemers?

Is in het register van opdrachtnemers te zien waaruit de wijze van samenwerking met de7.

verschillende opdrachtnemers bestaat? Maak daarbij een onderscheid tussen investeringen,
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onderhoud en overige opdrachten en denk in het bijzonder aan langdurige

samenwerkingsverbanden, ketensamenwerkingen en raamovereenkomsten.

Hoe worden de prestaties van opdrachtnemers getoetst en wordt daarbij ook feedback op het8.

presteren van de corporatie meegenomen? Hoe wordt daarbij aangekeken tegen past

performance en nieuwe ontwikkelingen?

Is in het Investeringsstatuut aangegeven hoe en wanneer het opdrachtgeverschap en de9.

uitvoering van de inkoopstrategie kan worden getoetst? En concreter: Hoe, waar, wanneer en

door wie wordt er in het kader van specifieke projecten of activiteiten over opdrachtgeverschap

gesproken en wordt de uitvoering getoetst? Is daar bij standaard-evaluaties van projecten een

vaste plaats voor? Welke evaluaties -al dan niet op geaggregeerd niveau- wil de raad van

commissarissen langs krijgen? 

Hoe managet de corporatie de risico’s die voort kunnen vloeien uit projecten en grote -en soms10.

ook kleine opdrachten? Worden de risico’s gecategoriseerd in beeld gebracht en zijn de

beheermaatregelen realistisch? Worden problemen en tegenvallers op een ‘leerzame’ wijze

geëvalueerd en gedeeld binnen de organisatie. Krijgt de raad van commissarissen daar een goed

beeld van?

Welke (nieuwe) kennis en competenties zijn er nodig om de door de corporatie beoogde vorm van11.

opdrachtgeverschap waar te kunnen maken en is die afdoende afwezig? Zijn de bij

opdrachtgeverschap betrokken medewerkers naast bevoegd ook bekwaam en hoe wordt dit

getoetst en geborgd? Zijn bijvoorbeeld de functie- en taakbeschrijvingen en -vereisten voor

sleutelfunctionarissen adequaat geformuleerd?

Weet de raad van commissarissen of het bestuur periodiek een ‘vlootschouw’ organiseert van12.

medewerkers die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap?

Wordt kritisch gekeken of de corporatie zijn opdrachtnemers en hun sector doorgrondt en of er13.

sprake is van gelijkwaardigheid in het onderhandelings- en contracteringsproces? Laat de

corporatie zich op gepaste momenten op een adequate en effectieve manier ondersteunen door

adviseurs?

Rapporteren en publiceren

Op welke wijze wordt gerapporteerd over opdrachten en opdrachtgeverschap? En is het niveau1.

en de breedte van rapporteren voldoende voor de raad van commissarissen om een goed beeld

van de invulling van het opdrachtgeverschap te vormen?

oor wie wordt gerapporteerd over opdrachten en opdrachtgeverschap? Ontvangt de raad van2.

commissarissen dezelfde rapportage als het bestuur?

Welke vragen met betrekking tot opdrachtgeverschap worden bij het vaststellen van de vragen3.

aan de accountant ten behoeve van de Managementletter meegenomen?

Heeft het thema opdrachtgeverschap een volwaardige plaats in het jaarverslag?4.

Het bestuur kan de antwoorden op deze vragen inbrengen in het overleg met de raad van commissarissen in

de vorm van een zogeheten Positionpaper.
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De raad van commissarissen kan – mede op basis van deze vragen – haar eigen cyclus met betrekking tot het

toezicht op opdrachtgeverschap inrichten.
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INTERVIEWS  EN  LINKS

Interviews

VTW-interview Douwe Hoogstra

Douwe Hoogstra is voorzitter van de raad van commissarissen bij studentenhuisvester DUWO.

Voorheen was hij ook voorzitter van de RvC van woningcorporatie Lefier. Hoogstra pleit voor

een grotere bewustwording over opdrachtgeverschap bij interne toezichthouders. ‘Dat is één

van de manieren waarop de sector het opdrachtgeverschap kan verbeteren.’ Aedes en de

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) gaan gezamenlijk bijeenkomsten

organiseren over het opdrachtgeverschap bij corporaties en de rol van het interne toezicht

daarbij.

Wat is de rol van interne toezichthouders bij opdrachtgeverschap?

‘Corporaties zijn de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouw en vastgoed is de grootste

kostenpost van woningcorporaties. In nieuwbouw, onderhoud, renovatie en het verduurzamen van

bestaande woningen gaan grote bedragen om. En daar zitten dus ook grote risico’s. De

verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie natuurlijk bij de directeur-bestuurder, maar in

tweede instantie bij de raad van commissarissen. En dus moet er binnen die raad vastgoedkennis

aanwezig zijn. Je kunt nu eenmaal slecht toezicht houden op zaken waar je geen verstand van hebt.

Iedere raad zou minstens één commissaris moeten hebben die de bestuurder kan bevragen over

nieuwbouw- en grotere onderhoudsprojecten, of deze deskundigheid inhuren. We hebben het dan

niet over lekkende kranen, te repareren dakgoten en andere kleinere opdrachten rond bijvoorbeeld

planmatig onderhoud. Maar over vragen als: Past het project in de planning en visie? Is er een

marktonderzoek? Is er een investeringsstatuut? Een aanbestedingsreglement? Hoe worden aannemers

en leveranciers geselecteerd en gescreend? Hoe zit het met de integriteit van die bedrijven? Hoe zien

de contracten eruit?’

Staat de opdrachtgeversrol van de corporatie hoog op de agenda van de interne

toezichthouder?

‘Ik vrees dat dit bij veel corporaties nog niet het geval is. Dat merk ik in bijeenkomsten en gesprekken

met commissarissen. De vastgoedkennis in de raden van commissarissen is nog niet overal op peil en

in het verlengde daarvan de kennis over opdrachtgeverschap ook niet. “Waarom zou iemand uit de
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vastgoedwereld in een raad van commissarissen moeten zitten”, hoorde ik een corporatie-commissaris

laatst zeggen. “Wij zijn geen vastgoedbedrijf, maar volkshuisvesters.” Zo’n uitspraak vind ik illustratief

voor de noodzaak om het opdrachtgeverschap bij corporaties te moderniseren. Natuurlijk zijn we

volkshuisvesters. Maar een corporatie is ook een vastgoedbedrijf, met een bijzondere functie en

bijzondere financiering. Vastgoed en opdrachtgeverschap zijn net zulke belangrijke thema’s als

huurders en financiering. Niet meer en niet minder.’

Wat kunnen we doen om de rol van interne toezichthouders te vergroten?

‘De eerste stap is zorgen voor bewustwording over de rol van de toezichthouder bij het

opdrachtgeverschap. “Hebben we hierover voldoende deskundigheid in huis?”, is een van de vragen

die de raad zichzelf moet stellen. Als dat niet zo is, is dat een eis voor het profiel bij de eerstkomende

vacature. En dat hoeft niet per se een bouwer of een aannemer te zijn. Er zijn genoeg andere mensen

te vinden met voldoende vastgoedkennis. Bijvoorbeeld uit de projectontwikkeling- of beleggerswereld.

Kleine corporaties kunnen deze deskundigheid eventueel inhuren.’

VTW-interview André Rouwers

André Rouwers is Zittingslid bij de Huurcommissie en commissaris bij woningcorporatie

Patrimonium in Barendrecht. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in de volkshuisvesting.

Rouwers geldt als expert op – onder andere – het gebied van binnenstedelijke

gebiedsontwikkeling en strategisch onderhoudsbeheer. Een thema dat zijn speciale aandacht

heeft is opdrachtgeverschap.

Wereld te winnen

“De laatste jaren is opdrachtgeverschap vaker te vinden op de agenda van raden van commissarissen”,

zegt André Rouwers. “Toch zijn er nog veel te veel toezichthouders die zich amper bezighouden met de

vraag welke externe partijen hun corporatie inhuurt, voor welke taken en waarom precies. Dat moet

veranderen, want opdrachtgeverschap raakt echt aan de kern van een corporatie.” Rouwers vindt dan

ook dat het een standaard thema moet zijn in de dialoog tussen bestuurder en raad van

commissarissen. “Een belangrijk onderdeel van opdrachtgeverschap waarop bij de bestuurder stevig

doorgevraagd kan worden is onderhoud. Daar besteedt een gemiddelde corporatie jaarlijks 25% van

de bedrijfsinkomsten aan. Toch is juist op dit gebied voor veel corporaties nog een wereld te winnen.”

Doorvragen

Bij het professioneel inrichten van opdrachtgeverschap door een corporatie hoort een aantal

standaardvragen die de raad van commissarissen de bestuurder kan stellen, legt Rouwers uit. “Vraag

om te beginnen wat zijn of haar visie ten aanzien van het bezit is. Dat klinkt logisch, maar het is niet uit

te sluiten dat die vraag niet direct concreet beantwoord kan worden. In het verlengde daarvan is het
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belangrijk om te weten welke rol je als opdrachtgever wil en kan spelen en of die past bij de

organisatie. Met welke externe partijen wordt er gewerkt en wat is de relatie opdrachtgever –

opdrachtnemer? Hoe denkt de bestuurder over ketensamenwerking? Probeer als commissaris ook

inzichtelijk te krijgen hoe onderhoudsprojecten worden aanbesteed. Het zijn vragen die

commissarissen moeten stellen en die de bestuurder moet kunnen beantwoorden.” Dit soort

gesprekken hoort volgens Rouwers wel op visieniveau plaats te vinden. “Een commissaris moet vooral

niet inzoomen op de details, maar moet wel een goed totaaloverzicht hebben.” Hij wijst op het belang

van transparantie. “Huurders hebben er recht op te weten hoe een corporatie met haar geld omgaat.”

Hij onderstreept het belang van educatie op het gebied van opdrachtgeverschap. “Om als commissaris

de juiste vragen te kunnen stellen moet je weten waar je het over hebt. Dit is wat mij betreft een

onderwerp waarop je je goed moet inlezen en er bovendien met experts over moet praten.” 

Specialisatie

Rouwers merkt op dat bouwers zich de laatste jaren steeds meer zijn gaan specialiseren op het gebied

van onderhoud, onder meer omdat nieuwbouw fors is teruggelopen maar de zeven miljoen woningen

in Nederland wél onderhoud vragen. “Corporaties geven daar jaarlijks miljarden aan uit. Een enorme

markt, die qua omvang niet minder wordt. Bouwers hebben echt een inhaalslag gemaakt om

onderhoud efficiënter uit te voeren. Ze zijn bovendien klantgerichter gaan werken.” Hij voegt er direct

een advies aan toe. “Je ziet bij veel corporaties dat er onnodig gedetailleerde voorschriften worden

geformuleerd voor onderhoud dat wordt uitbesteed. Dat kost veel tijd en is in de meeste gevallen niet

nodig. Opdrachtnemers zijn vaak specialistisch genoeg, weten uitstekend wat zij doen en begrijpen

waar een corporatie behoefte aan heeft, vooral als de gewenste eindresultaten goed zijn vastgelegd.”

VTW-interview Tom Smeulders

Tom Smeulders is founding partner van adviesbureau Stadsruim. Daarnaast leidt hij sinds juli

van dit jaar Balanshuis, dat gespecialiseerd is in energiebesparing in de woningvoorraad.

Smeulders heeft jarenlange ervaring als toezichthouder in onder meer de corporatiesector en

geldt daarnaast als expert op het gebied van opdrachtgeverschap. Hij werkt momenteel mee

aan een Aedes/VTW-publicatie over dit thema.

Miljoen aan ICT

Smeulders: “Binnen de corporatiesector – zowel bij bestuurders als commissarissen – is er nog een

grote mate van ‘onbewuste onbekwaamheid’ waar het gaat om het thema opdrachtgeverschap. Zo ligt

het voor de hand om met name aan nieuwbouw en onderhoud te denken, maar gemiddeld geeft een

woningcorporatie een miljoen euro uit aan ICT. En wat te denken van het selecteren van een

accountant? Het zijn, net als bijvoorbeeld visitatie en woonruimteverdeling, onderdelen die zeer

wezenlijk zijn voor de bedrijfsvoering en continuïteit. Het besef dat een corporatie ook op deze



Interviews en links | 25

04/2017. www.vtw-publicaties.nl

onderdelen opdrachtgever is, ontbreekt echter nog vaak. Dat moet veranderen.”

Vier-ogen principe

Smeulders schetst op grote lijnen het gewenste begin van een – iedere – inkoopopgave van een

corporatie. “Neem als voorbeeld een nieuwbouwproject. De eerste stappen zijn te bepalen wat je

precies wilt hebben door de doelstellingen te definiëren, de exploitatieopzet uit te werken en het

budget vast te stellen. Daarna komt aan de orde wie je het wilt laten maken.  Een eerste belangrijke

actie daarbij is het vaststellen van het selectieproces en het schetsen van duidelijke kaders, die over

meer gaan dan over de kosten alleen. Benoem tot slot een selectiecommissie, waarbij in alle fasen van

het proces het vier-ogen principe geldt.” Hij stelt vast dat er nog steeds corporaties zijn die het

onderhoud van de voorraad laten uitvoeren door de ‘aannemer om de hoek’. Partijen met wie al sinds

jaar en dag wordt samengewerkt, maar waarbij inmiddels niet meer goed kan worden vastgesteld of

dat ook de beste keuze is. Smeulders merkt op: “De beste zijn gaat niet alleen over prijs of fysieke

nabijheid. Je moet echt strenger zijn in je selectie om de partij te vinden die ervoor zorgt dat je klanten,

de huurders, het beste worden bediend. Dat is het einddoel.”

Governance-thema

Smeulders: “Er zijn nog te veel corporaties die denken voldoende inzichtelijk te maken hoe zij omgaan

met opdrachtgeverschap door hun inkoopbeleid op de website te zetten. Maar eigenlijk is dat juist een

teken dat opdrachtgeverschap geen algemeen doorleefd thema is binnen de organisatie.” Hij

constateert met regelmaat dat kennis over het onderwerp ontbreekt. “Ik kreeg tijdens een presentatie

van een aantal mensen de vraag waarom zij als commissaris eigenlijk luisterden naar een presentatie

over opdrachtgeverschap. Mijn antwoord was simpel: het is een belangrijk governance-thema, of hoort

dat in elk geval te zijn. Als je de vraag stelt waar en op welke manier de middelen van de corporatie

worden besteed, dan horen commissarissen dat inzichtelijk te hebben. Zij moeten dat willen weten.

Dat betekent niet dat de commissaris het werk van de bestuurder of andere betrokkenen over moet

gaan doen, maar hoe er door de corporatie invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap heeft

grote invloed op de financiële huishouding en op de maatschappelijke prestaties. Daarmee is het ook

voor toezichthouders een wezenlijk thema en mag van bestuurders worden verwacht dat zij zich

erover kunnen verantwoorden.”

VTW-interview met Emile  Spek

Op 25 februari is de eerste bijeenkomst over opdrachtgeverschap en de rol van intern toezicht

in een reeks die Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

organiseren voor directeur-bestuurders en toezichthouders. Emile Spek, directeur Huisvesting

en Techniek van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en commissaris bij

woningcorporatie De Key, is een van de sprekers. ‘Een commissaris moet over dit onderwerp
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juist ook beschouwende vragen durven stellen.’

Waarom moeten commissarissen eigenlijk met hun bestuurder praten over

opdrachtgeverschap?

‘Omdat het onderwerp samenhangt met het presteren van een corporatie. Wat moet je als corporatie

zelf doen en wat laat je een ander doen? Het gaat ook over thema’s als regisserend

opdrachtgeverschap of het beheren van risico’s; bij uitstek een gespreksitem voor de commissaris en

zijn bestuurder. Bij al die thema’s is een beschouwende en reflecterende blik van de commissaris erg

belangrijk. Een commissaris moet daarbij niet de rol van opdrachtgever willen spelen.’

Legt u dat eens uit?

‘Ik heb gemerkt dat rolvervaging een valkuil kan zijn bij opdrachtgeverschap. Dat gebeurt bijvoorbeeld

wanneer een toezichthouder uitgebreid in gaat op het gehanteerde protocol. Maar dat is aan de

bestuurder. Ook een eenzijdige blik op alleen kostenberekening is niet goed. Natuurlijk is dat een

belangrijk punt, maar een corporatie kan de kosten uitstekend beheersen en tegelijkertijd opdrachten

verstrekken die niet passen in de strategische koers van de organisatie.

Of neem het regisserend opdrachtgeverschap. Op zich een goede aanpak. Maar de commissaris moet

weten of de corporatie deze manier van werken al aankan. Daarover moet hij in gesprek gaan met de

bestuurder. Is de corporatie in staat om een helder programma van eisen te definiëren voor de

ketenpartner? En kan hij de uitvoering ook loslaten? Dat zijn noodzakelijke voorwaarden bij die vorm

van opdrachtgeverschap.’

Hoe komt een commissaris daar achter?

‘Daarvoor zal de raad af en toe ook moeten praten met de betrokken medewerkers uit de organisatie.

Zo ben ik bij het AMC verantwoordelijk directeur voor alle zaken rond bouw, huisvesting, installaties en

onderhoud medische techniek. Onze raad van commissarissen wil niet alleen de bestuurder, maar af

en toe ook mij in de ogen kijken en van mij horen welke vraagstukken er spelen rond deze velden en

de opdrachten daarin. En hoe ik die aanpak en wie ik daarbij betrek. Zo krijgt de raad geleidelijk aan

duidelijk dat het opdrachtgeverschap een thema van de hele organisatie is en professioneel wordt

aangepakt, en niet de hobby van een enkeling. Ik adviseer een raad dus om meerdere keren per jaar

fundamenteel bij opdrachtgeverschap stil te staan. In een gesprek met de bestuurder en zo nodig ook

met een verantwoordelijke manager. De vijf principes van de Governancecode voor woningcorporaties

zijn een geschikt aanknopingspunt voor zo’n verdiepend gesprek.’

https://www.vtw.nl/faq/wet-en-regelgeving/governancecode
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Dit artikel verscheen eerder in de e-NIEUWS van november 2014

Betrokkenheid interne toezicht bij professioneel opdrachtgeverschap

Er is voldoende aanleiding om de betrokkenheid van toezichthouders bij professioneel

opdrachtgeverschap te versterken. Tussen de opdrachtgevende organisatie, in dit geval de corporatie,

en de brede bouwkolom gaan grote bedragen om, worden langjarige verplichtingen aangegaan en

grote risico’s gelopen.

Ik durf bijvoorbeeld de stelling wel aan dat bij goed opdrachtgeverschap de onrendabele top niet

langer nodig is. Immers, deskundigen gaan er van uit dat er tientallen procenten aan faalkosten in de

keten zitten. De opdrachtgever is bij uitstek de partij die dit kan voorkomen.

Ook is mijn ervaring dat de verhouding tussen interne en externe kosten, zowel bij nieuwbouw als bij

onderhoud en renovatie, onverantwoord scheef is ten faveure van de interne kosten. Het door Aedes

geïntroduceerde Regisserend Opdrachtgeverschap kan hier veel in verbeteren.

Onder de vlag van de Actieagenda Bouw is het afgelopen jaar een Actieteam Professionalisering

Opdrachtgeverschap aan de slag geweest. De droom van dit Actieteam is dat:

het transactieproces tussen vraag en aanbod transparant wordt voor alle partijen en zo min

mogelijk kosten met zich mee brengt;

voor zowel de vraag- als de aanbodszijde van de markt inzichtelijk is welke nieuwe vormen van

opdrachtgeverschap ontwikkeld en in de praktijk beproefd zijn;

de praktijkervaringen met deze nieuwe vormen voor iedereen toegankelijk is en beschreven zijn

op hun voor- en nadelen;

faal- en transactiekosten aanzienlijk gereduceerd worden, innovaties gestimuleerd worden en

professionals kunnen samenwerken zonder vast te lopen in processen en procedures;

opdrachtgevers hun inkoopbeleid op basis van de nieuwste inzichten vormgeven en aan de markt

bekend maken, zodat deze daar met het aanbod op kan inspelen. Hierbij komt ook aandacht voor

geïntegreerde contracten en past performance;

partijen, inclusief hun toezichthouders, de overtuiging hebben dat met deze nieuwe vormen van

samenwerken de kwaliteit van het geleverde optimaal is, de prijs/kwaliteit-verhouding de toets

der kritiek kan doorstaan en de gebruiker maximaal bediend wordt.

Interne en externe toezichthouders kunnen bij uitstek de ontwikkeling van professioneel

opdrachtgeverschap stimuleren en toetsen. Denk aan de Raad van Commissarissen en de interne

controlefunctie en externe accountant.
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In haar zoektocht naar voorbeelden van professioneel opdrachtgeverschap constateerde het

Actieteam dat veel vernieuwing plaatsvindt op projectniveau. Maar helaas stopt de vernieuwing daar

meestal. Daarvoor zijn allerlei redenen op te noemen. Een daarvan is dat professioneel

opdrachtgeverschap slechts een bescheiden plek krijgt in het geheel van organisatieontwikkeling.

Gaat u maar eens na hoe vaak u in de afgelopen periode met de bestuurder hebt gesproken over de

rol van de corporatie als opdrachtgever. Weet u in welke mate de professionele opdrachtgeversrol op

de agenda van het Bestuur staat? Kent u het door de organisatie gehanteerde aanbestedingsbeleid?

Heeft u de externe accountant wel eens gevraagd onderzoek te doen naar de verhouding tussen

interne en externe kosten in de bouwkolom? Heeft u in beeld welke bedragen jaarlijks omgaan in dit

deel van de organisatie?

En, last but not least, ligt u wel eens wakker van de verspilling die in de bouwketen plaatsvindt en de

omvang van de risico’s die uw organisatie als opdrachtgever loopt?

Links

TU Delft: Maturity Model van prof. Marleen Hermans

e.a.http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Hou

sing/Organisatie/Leerstoelen/Publiek_Opdrachtgeverschap/Begeleidende_memo_Maturity_Model.pdf

Aedes: Dossier Opdrachtgeverschap

https://www.aedes.nl/dossiers/opdrachtgeverschap.html

Aedes: Stappenplan regisserend opdrachtgeverschap

https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/kennis-delen/stap-voor-stap-

naar-regisserend-opdrachtgeverschap.html

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Housing/Organisatie/Leerstoelen/Publiek_Opdrachtgeverschap/Begeleidende_memo_Maturity_Model.pdf
http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/Real_Estate_and_Housing/Organisatie/Leerstoelen/Publiek_Opdrachtgeverschap/Begeleidende_memo_Maturity_Model.pdf
https://www.aedes.nl/dossiers/opdrachtgeverschap.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/kennis-delen/stap-voor-stap-naar-regisserend-opdrachtgeverschap.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/kennis-delen/stap-voor-stap-naar-regisserend-opdrachtgeverschap.html
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Over VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties  is de beroepsvereniging van en voor 1.400

leden die als commissaris toezicht houden bij ongeveer 300 woningcorporaties. De VTW behartigt hun

belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties.

Meer informatie over de VTW vindt u op de website van de VTW.

Over de auteurs

Marleen Hermans is hoogleraar Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft.

Margriet Drijver is (interim)bestuurder en toezichthouder.

Tom Smeulders is bestuurder en toezichthouder.

Emile Spek is directeur bij het AMC in Amsterdam en toezichthouder.

De handreiking is ondersteund door Maarten Georgius (Aedes) en Hans Geurts (VTW). De tekst is

verzorgd door Eelco Parie (associate partner Coebergh Communicatie PR). De cartoon is van Auke

Herrema (www.aukeherrema.nl)

http://www.vtw.nl/
http://www.aukeherrema.nl
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