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Inleiding

Naarmate de wooncrisis nijpender wordt en er meer verhalen over schrijnende gevallen en lastige 
dilemma’s naar buiten komen, komt de corporatiesector meer in de spotlights te staan. Waarom 
wordt er niet meer gebouwd? Hoe kunnen de wachtlijsten teruggedrongen worden? Wat is er nodig 
om starters een kans te bieden op de woningmarkt? Het verlagen en in de toekomst zelfs afschaffen 
van de verhuurderheffing voor corporaties schept verwachtingen. Er ontstaat financiële ruimte welke 
moet worden omgezet in investeringen. En dat terwijl er sprake is van tekort aan grondposities, 
personeel en materialen enerzijds en anderzijds de duurzaamheid van het verdienmodel van 
corporaties steeds verder onder druk komt te staan.  Daar komt nog bij dat er politieke druk wordt 
uitgeoefend om de opgaven en middelen op regionaal niveau te bezien, waarbij van rijkere corporaties 
wordt verwacht dat ze bereid zijn opgaven over te nemen van de corporaties die financieel krap zitten. 

In deze politieke en maatschappelijke dynamiek zoeken woningcorporaties naar een manier 
om op verantwoorde wijze, met oog voor de lange termijn en liefst op basis van ‘no regret’ 
hun investeringsniveau te verhogen. Welke investeringen krijgen voorrang? Investeren we in 
beschikbaarheid of juist in duurzaamheid? En mag dat ten koste gaan van betaalbaarheid of 
leefbaarheid? Vanuit de regionale dialoog kan daar nog de vraag aan worden toegevoegd: bij welke 
financiële ruimte is de corporatie bereid andere corporaties in de regio te ondersteunen bij hun opgave. 
Vanuit onze adviespraktijk ondersteunen wij corporaties bij dit soort dilemma gesprekken met bestuur, 
directie en MT, maar ook met de RvC. We doen dit vanuit de invalshoek van risicobereidheid en de 
vraag ‘wat is nog een verantwoord risico?’  Het gesprek over risicobereidheid geeft niet alleen richting 
aan de organisatie, maar is ook cruciaal om het gesprek met stakeholders goed te kunnen voeren.

Risicobereidheidsprofiel 

In het afgelopen jaar (2021) hebben 16 corporaties 
met ondersteuning van Accent Advies hun 
risicobereidheidsprofiel in kaart gebracht (zie kader). 
Risicobereidheid is hierbij gedefinieerd als de aard en 
de omvang van risico’s die een corporatie bereid is aan 
te aangaan (actief) en/of bereid is te tolereren (passief).  
Risicobereidheid is afhankelijk van je algemene 
grondhouding ten aanzien van risico’s (risicofilosofie) 
en de mate waarin je in staat bent te anticiperen en 
reageren op risico’s (risicovolwassenheid). Aan de hand 
van 20 vragen over risicofilosofie en risicovolwassenheid 
voeren we het gesprek om te komen tot risicobereidheidsuitspraken, een passend ambitieniveau voor 
risicomanagement en/of eigen normen voor financiële kengetallen. Dat laatste doen we samen met 
Ortec Finance. Een samenwerking die voor corporaties absoluut meerwaarde heeft. 

Wij hebben de uitkomsten van de 16 corporaties gebundeld om inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
in de sector. De corporaties zijn goed verdeeld over de verschillende grootte klassen (van <1000 
woningen (XS) tot en met > 25.000 woningen (XL)) en zijn geografisch verspreid over het hele land. 
In de afbeelding zie je de 16 corporaties als groene stippen. Iedere corporatie heeft een score op 

Grootte corporatie              Aantal 2021

XL >= 25.000 VHE 1

L >=10.000 en < 25.000 VHE 4

M >=5.000 en <10.000 VHE 4

S >=2.500 en < 5.000 VHE 3

XS >= 1.000 en <2.500 VHE 2

XXS <1.000 VHE 2
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de as van risicovolwassenheid en een score op de as van risicofilosofie. Dit tezamen maakt het 
risicobereidheidsprofiel (aangeduid met de gekleurde schuine stroken). 

In afbeelding 1 is zichtbaar dat er sprake was van duidelijke spreiding als het gaat om 
risicovolwassenheid (horizontale as). Deze varieert van ‘ad hoc-oriënterend’ tot nipt ‘risico intelligent’. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen enkele kleine corporaties een risicovolwassenheid van 
‘oriënterend’ kennen, maar dat groter zeker niet altijd betekent dat het risicomanagement beter is 
ontwikkeld. 

Afbeelding 1 Risicobereidheidsprofiel
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Oriënterend Basis op orde Proactief Intelligent

Gematigd defensief Gematigd offensief OffensiefNeutraal

Als het gaat om risicofilosofie (verticale as), dan zijn enkele corporaties nog behoudend, maar 
de meest corporaties hebben een modale risicofilosofie. Het beeld dat woningcorporaties (te) 
behoudend zijn, wat de afgelopen jaren leefde en werd gevoed vanuit toezicht, politiek en de sector 
zelf, is in de gesprekken die wij met corporaties voeren niet (meer) herkenbaar.

Wel geven veel corporaties aan dat zij zijn opgeschoven ten opzichte van het verleden en een grotere 
bereidheid hebben om risico’s te accepteren in het licht van de omvangrijke maatschappelijke 
opgave waar ze voor staan. Samen met de RvC wordt gezocht naar nieuwe kaders en een nieuw 
evenwicht. Binnen deze modale filosofie zijn er accentverschillen zichtbaar. In het vervolg van het 
artikel gaan we hier verder op in.
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Risicobereidheidsprofiel
Het risicobereidheidsprofiel wordt bepaald 
door de combinatie van risicovolwassenheid 
en risicofilosofie. 

Met de vragen ten aanzien van 
risicovolwassenheid brengen we in kaart 
hoe het risicomanagement is georganiseerd 
en geborgd in de structuur en cultuur van 
de corporatie. Corporaties met een sterk 
ontwikkeld risicomanagement reageren sneller 
en adequater op veranderingen/risico’s en 
kunnen daarom financieel scherper aan de 
wind zeilen. Corporaties met een offensieve 
of risicozoekende filosofie zijn bereid om 
veel risico te lopen en kunnen daarom ook 
scherper varen. 

Met de vragen ten aanzien van risicofilosofie 
brengen we de grondhouding van de corporatie in 
kaart. Een corporatie met een offensieve filosofie 
is bereid meer risico te nemen (of accepteren), 
dan een corporatie met een behoudende filosofie. 

Risicovolwassenheid en risicofilosofie wegen 
beiden even zwaar in het bepalen van het 
risicobereidheidsprofiel en daarmee de hoogte 
van de financiële buffer. In 2021 was voor 69% 
van de deelnemende corporaties een neutraal 
profiel passend. Voor veel corporaties geldt dat 
het verder ontwikkelen van het risicomanagement 
nodig is om op bestuurlijk niveau (bestuur en 
RvC) comfort te bieden en steun te krijgen om 
maatschappelijk méér de nek uit te steken en te 
kiezen voor een gematigd offensief profiel. 

Risicofilosofie van corporaties

Corporaties trachten in hun besluitvorming kansen en risico’s tegen elkaar af te wegen en op basis 
daarvan te komen tot een weloverwogen besluit. Dit past bij een modale risicofilosofie. Dat neemt 
niet weg dat kansen en risico’s door corporaties verschillend worden gewogen, afhankelijk van de 
impliciete voorkeuren of het relatieve belang van doelstellingen. Corporaties met een primaire focus 
op beschikbaarheid maken een andere keuze ten aanzien van specifieke risico’s, dan corporaties met 
een primaire focus op betaalbaarheid, duurzaamheid of leefbaarheid. 

De risicofilosofie is nader uitgewerkt in 10 vragen, zes over grondhouding en vier over eigen normen 
(zie figuur 2). De eerste vraag betreft de algemene risicofilosofie van de corporatie. Gezien de 
maatschappelijke rol die corporaties vervullen zijn er weinig corporaties die een offensief profiel als 
vertrekpunt passend vinden. Uit gesprekken hierover blijkt dat bij het verantwoord willen omgaan 
met maatschappelijk geld het paradigma van behoedzaamheid meer past dan het paradigma van 
innovatie. “Met maatschappelijk geld moet je voorzichtig en verantwoord omgaan”, zeggen de 
meeste corporaties. Corporaties met ruime financiële middelen zijn wel bereid om op kleine schaal 
te innoveren en te experimenteren. Ook is er op specifieke onderdelen bereidheid om wat meer de 
grenzen op te zoeken. Bijvoorbeeld als het gaat om de maatschappelijke rolinvulling op het moment 
dat het financieel of organisatorisch knelt bij samenwerkingspartners. 

In afbeelding 2 zie je de antwoorden van de 16 corporaties op de 10 vragen over risicofilosofie. 
Iedere antwoordmogelijkheid in de onderliggende vragenlijst is door ons vertaald naar één van de vijf 
categorieën: avers, behoudend, modaal, vooruitstrevend en risico-zoekend.
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Afbeelding 2 risicofilosofie
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Uit deze afbeelding blijkt dat de RvC gemiddeld genomen licht behoudender is dan de organisatie. 
In twee gevallen was de RvC offensiever. Deze corporaties zitten ruim in de financiële middelen 
en de RvC daagt in deze gevallen de organisatie uit om te kijken hoe zij maatschappelijk méér kan 
bijdragen. Het risicobereidheidsgesprek is voor een RvC een wezenlijk onderdeel van het toezicht (zie 
kader rol RvC).

Het meest behoudend zijn corporaties op het financiële vlak. Corporaties zijn niet snel bereid om de 
grenswaarden van toezichthouder (Aw) en financier (WSW) te overschrijden (overschrijding dPi). De 
voornaamste reden die wordt genoemd is de consequentie van overschrijding van grenswaarden, 
zijnde verscherpt toezicht en daarmee verliezen van beleidsvrijheid. Corporaties hebben daarom 
sterke behoefte om een financiële buffer te hanteren om met meer zekerheid te voldoen aan de 
externe normen. Toch is een  deel van de corporaties bereid om een begroting in te dienen, waarin 
een overschrijding van die grenswaarden zichtbaar is. Dit zijn met name kleinere corporaties met 
een wat volatielere kasstroom. Deze corporaties zijn bereid het gesprek met hun financiers en 
toezichthouders aan te gaan bij incidentele overschrijdingen en verkiezen dit gesprek boven het 
stopzetten van projecten of verminderen van het onderhoud. Ook als een overschrijding het gevolg 
is van een negatieve ontwikkeling die de gehele sector raakt, zijn enkele corporaties bereid om een 
overschrijving van de grenswaarden te accepteren. 

Als er sprake is van een krappe financiële positie is dat voor geen enkele corporatie direct reden om 
in te grijpen om gedoe met toezichthouders te voorkomen. Men blijft zoeken naar mogelijkheden 
om de maatschappelijke opgave in te vullen. Dit tekent de drive van corporaties om maatschappelijk 
betekenisvol te zijn.



Accent Advies, januari 2022   |   6

Opgaven & Middelen – hoe risicobereid is de woningcorporatie?

Rol van de RvC
De RvC houdt toezicht op het 
risicomanagement van de corporatie. Dit 
is verankerd in de governance code. Op 
strategisch niveau bestaat risicomanagement 
uit het signaleren en bespreken van 
strategische risico’s en het bepalen van de 
risicobereidheid. Risicobereidheid is daarbij 
gedefinieerd als de aard en omvang van 
risico’s die een organisatie bereid is aan te 
gaan (actief) of te tolereren (passief) bij het 

realiseren van haar doelstellingen.  Aangezien 
de risicobereidheid een wezenlijk kader biedt 
aan de bestuurder om binnen te acteren 
wordt de risicobereidheid ter goedkeuring 
voorgelegd aan de RvC. 

Voor  meer informatie over de rol van de RvC 
in risicomanagement verwijzen wij naar het 
boek ‘risicomanagement voor bestuurders en 
toezichthouders (Boom uitgevers, 2020)

Risicovolwassenheid van corporaties

Het risicomanagement bij corporaties is in ontwikkeling. Gemiddeld genomen is het 
risicomanagement (ruimschoots) op het niveau van ‘basis op orde’. Vrijwel alle corporaties die wij 
hebben begeleid hebben de ambitie om het risicomanagement verder te verstevigen en ambiëren 
een niveau van ‘proactief’. Dit doen zij vanuit een eigen motivatie, aangezien de feedback van 
externen (toezichthouders, accountant) gemiddeld genomen positiever is dan hoe men zelf kijkt 
naar de organisatie. De onderwerpen die hierbij het hoogste op de agenda staan zijn verbeteren 
van de risicoafweging bij de besluitvorming, aandacht voor soft controls en het functioneren van 
het three lines model op alle niveaus in de organisatie. Bij veel corporaties is risicomanagement 
nog altijd voornamelijk een activiteit van de 2e en de 3e lijn. Ook valt op dat de meeste corporaties 
het gesprek over risicobereidheid (nog) niet hebben gevoerd. Dit onderdeel scoort overwegend op 
het niveau ‘oriënterend’. In afbeelding 3 zijn de antwoorden van de 16 corporaties op de 10 vragen 
over risicovolwassenheid te zien. Ook hier geldt dat wij alle antwoordmogelijkheden in de vragenlijst 
hebben vertaald haar één van de 5 niveaus van risicovolwassenheid, te weten ad hoc, oriënterend, 
basis op orde, proactief en risico intelligent. 

Corporaties zijn gemiddeld genomen het meest tevreden over de kwaliteit van hun management 
informatie. Strategische risico’s zijn bij corporaties in kaart gebracht en veel corporaties maken 
gebruik van scenario analyses en monte carlo simulaties om de impact van strategische risico’s en/
of macro economische risico’s in kaart te brengen. Met name voor kleine corporaties is het lastig om 
het risicomanagement goed te structureren. Zij leunen op het risicobewustzijn van de kleine groep 
medewerkers in hun organisatie.
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Afbeelding 3 risicovolwassenheid
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Samenvatting en conclusie

Samengevat hebben wij in de gesprekken die we afgelopen jaar hebben mogen faciliteren ervaren 
dat corporaties zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol en de verwachtingen die er zijn ten 
aanzien van het presteren van de sector. Binnen dit speelveld tracht men weloverwogen keuzes te 
maken, waarbij men langzaam opschuift van een wat behoudender profiel naar een meer modaal 
of gematigd offensief profiel. Corporaties met een sterk ontwikkeld risicomanagement vinden 
hierin comfort om dit te kunnen doen. Andere corporaties stellen het verder ontwikkelen van hun 
risicomanagement als randvoorwaarde om meer risico te kunnen nemen. Vanuit de wetenschap 
dat de opgave groter is dan de middelen, wordt het gesprek over risicobereidheid de komende jaren 
belangrijker. Dit gesprek is binnen de corporatie en binnen de RvC’s nog onvoldoende gevoerd. 

Accent Advies ondersteunt corporaties bij het voeren van dit gesprek, op individueel niveau, maar ook 
op regio niveau. In de samenwerking met Ortec Finance kunnen wij dit gesprek voor de corporatie 
vertalen naar eigen normen door gebruik te maken van ‘what if’-scenario’s en macro-economische 
scenario’s. Dit geeft inzicht in de gevoeligheden van de corporatie voor macro-economische 
ontwikkelingen en maakt de impact van potentiële strategische risico’s inzichtelijk. Ook ondersteunen 
we corporaties bij het verstevigen van het risicomanagement. 
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Meer weten? Neem dan contact op met:

Over Accent Advies
Als Accent Advies geloven wij dat organisaties met meer zekerheid hun doelstellingen kunnen realiseren 
en kansen kunnen benutten als mensen in de organisatie bewust risico’s nemen en beheersen. 

Integraal risicomanagement
Ons concept van integraal risicomanagement leidt tot een betere inrichting, besluitvorming en 
aansturing van een organisatie door strategische doelstellingen en risico’s te verbinden aan de 
bedrijfsvoering op alle niveaus. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en 
hun gedrag op de risicobeheersing.

Creatief en pragmatisch
Wij helpen klanten op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een 
onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar 
wel pragmatisch. Complexe vraagstukken zetten we om naar werkbare oplossingen. We stellen 
onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlang ervaring in senior posities in de 
publieke en private sector, zowel op bestuurlijk als toezichthoudend niveau.

Alice Jansen-van den Tillaart
06 16 67 78 98
a.jansen@accentadvies.nl
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met risicomanagement in de (financiële) dienstverlening 
op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook is 
ze 5 jaar bestuurder geweest en sinds 2013 actief als 
toezichthouder in het sociale domein. Ze heeft ruime 
ervaring met governance en met het ontwikkelen en 
implementeren van control frameworks en het versterken 
van de risicomanagement cultuur bij organisaties.
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