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Een derde grote corporaties wisselt van primair systeem 

 
 
Corporaties zijn sterk afhankelijk van het primaire informatiesysteem. Ondanks het feit dat de gebruikelijke 
systemen een voldoende scoren, overweegt een op de vijf corporaties over te stappen. Voor grote 
corporaties ligt dit zelfs op een derde. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas 
onder ruim zeshonderd corporatiebestuurders en -managers. Met name door een gebrek aan interne kennis 
over het systeem werken deze niet optimaal. Dit heeft tot gevolg dat corporaties minder efficiënt werken en 
slechts beperkte sturingsmogelijkheden hebben. 
 
Corporaties zullen hun bestaansrecht in de samenleving moeten legitimeren door efficiënter te werken en door 
beleidskeuzes transparanter te maken. Deze boodschap volgt uit een notitie van Aedes naar aanleiding van het 
verenigingscongres. Het primaire informatiesysteem speelt hierin een cruciale rol. Corporaties geven massaal 
aan dat een niet optimaal functionerend primair systeem leidt tot inefficiënt werken en een beperking van de 
sturingsmogelijkheden.  
 
Corporaties zijn gematigd positief over de werking van hun huidige primaire systeem. Gemiddeld scoren de 
deze een krappe voldoende (6,7). Grote corporaties zijn aanzienlijk minder positief (6,0). Maar liefst 35% van 
deze grote corporaties geeft dan ook aan in de komende drie jaar over te willen stappen naar een ander 
primair informatiesysteem. 
 
Opvallend genoeg blijkt dat een gebrek aan interne kennis over het systeem de voornaamste reden is voor het 
niet optimaal functioneren. Het vergroten van de interne kennis kan zodoende bijdragen aan het verbeteren 
van de inzet van het primaire informatiesysteem om efficiënter te werken en betere beleidskeuzes te maken.  
 
Uit de Corporatie Survey blijkt verder dat het sentiment in de corporatiesector voor de vijfde 
achtereenvolgende keer is toegenomen. Het vertrouwen in het financiële resultaat stijgt en het aantal 
verkopen en investeringen trekt aan. Het vertrouwen is weer terug op het niveau van 2011. 
 
De Corporatie Survey is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder circa zeshonderd 
corporatiebestuurders en –managers. Elke keer wordt daarbij een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, 
plus enkele vragen over actuele thema’s. Aan het jongste onderzoek, dat plaats vond in april 2014, hebben 226 
bestuurders en managers deelgenomen. Het is de achttiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  
 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Meer informatie over deze Corporatie Survey vindt u in de bijgevoegde toelichting of op de website www.finance-ideas.nl. Voor een 
toelichting kunt u contact opnemen met drs. V.D. Burger (Victor) van Finance Ideas. Hij is telefonisch te bereiken op 030-2320480, op   
06-27219953 of per mail via victor.burger@finance-ideas.nl. 

 


