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-CRISIS BEREIKT NU OOK WONINGCORPORATIES- 

 
Woningcorporaties beginnen de crisis nu ook aan den lijve te ondervinden. Liefst 30% verwacht dat hun 

financiële resultaten de komende twaalf maanden zullen dalen. De vertrouwensindex is voor het tweede 
kwartaal op rij gedaald. De helft van de corporaties gaat er wel van uit dat de huren sneller stijgen dan 

de inflatie en 81% rekent erop dat de operationele lasten niet tot nauwelijks zullen toenemen.  

 
De negatieve tendens blijkt uit het jongste kwartaalonderzoek van Finance Ideas, financieel 

adviesbureau voor de zorg- en corporatiesector, waaraan afgelopen maand de financieel directeuren van 
188 woningcorporaties meededen. De belangrijkste thema’s voor deze functionarissen zijn de verplichte 

veranderingen in de jaarverslaglegging, kostenherziening en de herziening van de Woningwet. Ze 
onderschrijven dan ook allemaal de stelling dat het belang van financiën toeneemt. Risicomanagement, 

dat in het tweede en derde kwartaal van 2011 nog op de derde plaats van hun prioriteitenlijst stond, 

was vorige maand gezakt naar een vijfde plaats. Klantgerichtheid blijkt in deze moeilijke tijden bijzonder 
laag te scoren. 

 
De corporaties, die medio vorig jaar nog redelijk optimistisch waren, zijn nu somber gestemd over de 

investeringen en de verwachte verkoop van wooneenheden. 43% van hen gaat er ook van uit dat het de 

komende tijd moeilijker wordt om financiering te krijgen. 
 

De Corporatie Survey is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder zeshonderd 
financiële corporatiebestuurders en –managers. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen 
voorgelegd, plus enkele vragen over actuele thema’s. Aan het jongste onderzoek, dat plaats vond in 
januari, hebben 188 bestuurders en managers van verschillende corporaties deelgenomen. Het is de 
negende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  
 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze negende Corporatie Survey vindt u in de bijgevoegde toelichting. De ruwe 
onderzoeksgegevens zijn te vinden op de website http://www.finance-ideas.nl. Voor een toelichting kunt 

u contact opnemen met dr. Mark Schweitzer van Finance Ideas. Hij is telefonisch te bereiken op 030-

2320480 of 06-39839621 en per mail via mark.schweitzer@finance-ideas.nl. 
 

 

http://www.headonline.nl/

