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Voorwoord
Van 21 januari tot en met 5 februari 2015 ging WSW in dialoog met zijn deelnemende corporaties tijdens zeven goed

bezochte corporatiebijeenkomsten in het land. Enerzijds bedoeld vooral om te luisteren naar wat er bij u speelt, waar u 

tegenaan loopt en waar WSW u mee kan helpen. Anderzijds ook met als doel te vertellen waar we staan en waar we naar 

toe willen.

De bijeenkomsten waren voor ons inspirerend. Het steunt ons vertrouwen dat de corporaties de thema’s herkennen die in 

ons werk centraal staan en dat we samen werken aan de professionalisering in de sector. De inzichten die we kregen tijdens 

de workshops gebruiken wij in ons werk als ‘Hoeder van de borg’. 

WSW draagt ertoe bij dat risicomanagement bij woningcorporaties integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Wij beoor-

delen en disciplineren. Door inzicht te geven ondersteunen wij corporaties in de sturing en beheersing van hun risico’s. We 

werken op dit moment aan de risicobeoordeling van uw corporatie. Ook bereiden wij ons voor op de implementatie van de 

herziene Woningwet. In dit kader ontwikkelen we visies die wij graag in de toekomst met u delen. 

In dit boekje zetten we de inhoud van de bijeenkomsten en de workshops nog even voor u op een rij. Ook leest u wat de 

interactie in de workshops opleverde.

Graag wensen wij u veel leesplezier.

Birgitte van Hoesel, Erik Wilders

Inhoud

 Voorwoord: Birgitte van Hoesel, Erik Wilders

1. Inleiding: in dialoog met u over wat ons bindt

2. Workshop: bouwen aan een duurzaam maatschappelijk bedrijfsmodel

3. Workshop: zien wij u wel goed?

4. Workshop: hoe realiseren we samen optimale financiering?

5. Workshop: verkoop complexen buiten de sector: goudmijn of niet?



4 In dialoog met u over wat ons bindt

Hoofdstuk

Inleiding:
in dialoog met u
over wat ons bindt

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 5



76 In dialoog met u over wat ons bindt Waarborgfonds Sociale Woningbouw

In de inleiding van onze bestuurder Birgitte van Hoesel tijdens de bijeenkomsten ging het er vooral om te laten zien welke 

ontwikkeling WSW de afgelopen jaren doormaakte, waar we nu staan, wat er nog op ons afkomt en wat dit betekent voor 

corporaties én voor WSW.

Risicokader en organisatie
Vanuit de eind 2012 herijkte missie en strategie bouwde WSW de afgelopen twee jaar aan een nieuw kader voor de risicobe-

oordeling: van de borg als geheel en van de individuele corporaties afzonderlijk. Tegelijkertijd paste WSW zijn organisatie 

en werkprocessen aan om de realisatie van de herijkte strategie en werkwijze te ondersteunen. WSW trok veel nieuwe mede-

werkers aan. We werkten met een intensief programma gericht op het eigen maken van de kennis en de WSW-kernwaarden 

risicobewust, resultaatgericht, open en veranderingsgericht. Alles wat we nodig denken te hebben staat. Nu gaan we ermee 

werken.

Inleiding: in dialoog met u over wat ons bindt
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Beoordeling corporaties in 2015
In 2015 lukt het WSW nog niet om álle corporaties integraal op de Business Risks te beoordelen. Een deel van de corporaties 

beoordelen we partieel ofwel via de risicotoets. Rekeninghoudend met de risicobeoordeling krijgt elke corporatie voor 1 juli 

2015 het borgingsplafond op de fi nancieringsbehoefte die de corporatie in de dPi2014 aangaf.

Risico’s in de totale borg
De toets op de huidige risico’s in de totale borg geeft aan dat de risico’s van alle corporaties samen nu passend zijn bij het 

in de sector beschikbare risicobudget. Wij zien echter wel nieuwe risico’s die volgen uit het vraagstuk van de duurzaamheid 

van het bedrijfsmodel van de corporaties. WSW twijfelt aan de duurzaamheid gelet op de door de corporaties geplande 

huurverhogingen in relatie tot de betaalbaarheid. Daarnaast zien wij dat het bezit veroudert doordat corporaties de inves-

teringen beperken. WSW signaleert ook dat de betrouwbaarheid van de prognose-informatie die corporaties ons aanleveren 

een risico in zich kan hebben. De veranderingen in wet- en regelgeving leiden verder nog tot aanvullende risico’s (waarde-

vermindering onder de borg). 

Totale borg Risico’s

Inleiding: in dialoog met u over wat ons bindt

Risico’s in de totale borg
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Agenda 2015
In 2015 werken we met wat we hebben opgebouwd en consolideren we. De nieuwe werkwijze en onze kernwaarden moeten 

onderdeel worden van ons DNA zodat we meer voorspelbaar zijn. Corporaties kunnen rekenen op WSW: wij beoordelen 

risico’s consistent en eenduidig en wij disciplineren waar nodig.

Ten slotte is onze werkwijze in 2015 ook gericht op het geven van inzicht en het delen van onze analyses. We vervolgen de 

ingezette route die bijdraagt aan het uiteindelijke doel van ‘zinvolle en betrouwbare informatie’. U mag ons aanspreken op 

onze dienstverlening die netjes en zakelijk moet zijn. Zo groeien we allemaal verder in professionaliteit.

Organisatieontwikkeling

2012 2015

 Inrichting, kernwaarden, cultuur en kennis

<2 jr.50%

<2 jr.
80%

VeranderingsgerichtOpen

Risicobewust Resultaatgericht

Organisatieontwikkeling

Inleiding: in dialoog met u over wat ons bindt
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In essentie wil WSW beoordelen of het bedrijfsmodel van een corporatie duurzaam is. Dit betekent dat wij een beoordeling 

maken van de onderbouwing van de keuzes die de corporatie maakt in haar portefeuillestrategie en de transitie in het 

vastgoed. Belangrijk is ook dat er een fi nancieringsstrategie is die daarop aansluit. Als sluitstuk kijkt WSW of de corporatie 

de geplande strategie ook kan realiseren door de beoordeling van de governance en risicobeheersing.

Portefeuillestrategie
Wat vraagt de markt van de corporatie in termen van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van huurwoningen 

voor de doelgroep? Afstemming met de gemeente en andere corporaties over de uitkomst van deze onderzoeken leidt tot een 

wensportefeuille. Veelal is de invulling van de wensportefeuille niet haalbaar omdat er fi nanciële of andere restricties zijn. 

De corporatie moet dan een keuze maken in wat wel mogelijk is. WSW wil graag van de corporatie weten welke overweg-

ingen de corporatie hanteerde om te komen tot een haalbare portefeuille.
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Bouwen aan een duurzaam maatschappelijk bedrijfsmodel

Bouwen aan een duurzaam
maatschappelijk bedrijfsmodel

*de cijfers in dit fi guur en de fi guren 
op de volgende pagina's verwijzen 
naar de Business Risk-vragen. 
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Transitie vastgoedportefeuille
De transitie van de portefeuille is nodig om te komen van de huidige portefeuille naar de haalbare portefeuille: nieuwbouw, 

renovatie, sloop en verkopen. Het risico dat WSW beoordeelt is het risico dat samenhangt met de omvang van de transitie 

en het risico van de beheersing van de transitie.

Managementmodel
De kwaliteit van de sturing en beheersing door het management bepaalt in belangrijke mate of het businessmodel duur-

zaam is. Is de corporatie daadwerkelijk ‘in control’? Hier kijkt WSW naar. En niet minder belangrijk, we bekijken ook of de 

corporatie een fi nancieringsbeleid heeft dat past bij de strategische keuzes in de vastgoedportefeuille.
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Achter de cijfers
Ten slotte koppelt WSW de beoordeling van de Business Risks aan de uitkomsten van de Financial Risks (de ratio’s). Met de 

beoordeling van de bedrijfsrisico’s kijken wij ‘achter de cijfers’. Het geheel van de Business Risks en de Financial Risks is een 

integrale beoordeling van de fi nanciële positie van de corporatie.

Discussiethema’s uit de workshops
Een aantal corporaties maakte kritische opmerkingen over hoe WSW in zijn beoordeling het risico van de spreiding van 

bezit ziet. Wij zien een spreiding over bijvoorbeeld meerdere provincies als risicoverlagend. De corporaties zijn het daar 

niet mee eens. Dat geldt ook voor de vraag uit de Business Risks over de omvang van een corporatie. WSW beschouwt 

een kleine corporatie als een groter risico. Corporaties zien dat anders. WSW weegt in het model mee dat tegenvallers bij 

kleine corporaties minder goed op te vangen zijn vanwege het beperkte eigen vermogen. 

Andere corporaties wijzen op de grote diversiteit in lokale afstemming. Het is veel corporaties (nog) niet duidelijk hoe 

ver prestatieafspraken gaan. Zijn die bindend of is het een inspanningsverplichting? WSW vindt het belangrijk dat er aan 

de hand van marktonderzoeken afstemming is tussen de corporatie, de gemeenten en andere corporaties in het werkge-

bied. Ook is het van belang dat deze afspraken over wat in de betreffende woningmarkt gerealiseerd moet en kan worden 

contractueel zijn vastgelegd.

 

R
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Financial Risk

 

WSW gebruikt risicobeoordelingsmethodiek ontwikkeld met Standard & Poor’s (S&P)  

 
Risicoscore  
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Bouwen aan een duurzaam maatschappelijk bedrijfsmodel
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Het belang van zinvolle en betrouwbare informatie voor corporaties én WSW is voor beiden groot. Corporaties nemen op basis 

van informatie cruciale beslissingen over hun (vastgoed)strategie, hun fi nanciering en daarmee over de duurzaamheid van 

hun bedrijfsmodel. WSW gebruikt diezelfde informatie voor zijn risicobeoordeling, voor het borgen en voor analyses op de 

totale borg.

Aansluiten van informatie
Wij luisteren naar de opmerkingen van corporaties als het gaat om de onvrede die heerst over de hoeveelheid en de complexi-

teit van de informatie die wij nodig hebben. WSW zet daarom actief in op het thema optimalisatie van het informatiemanage-

ment. In de visie van WSW verbetert de informatie wanneer in de keten corporaties-WSW-toezichthouders de primaire vastleg-

ging van managementinformatie binnen een corporatie aansluit op de informatie die WSW en anderen gebruiken. Ook is van 

belang dat WSW zijn analyses deelt met de corporatie. Dat verkleint het risico op fouten en vergemakkelijkt de risicobeoorde-

ling. Ook vergemakkelijkt het de sturing door de corporatie zelf op basis van die informatie.

In gesprek
Bij zinvolle en betrouwbare informatie spreken we over heldere, eenduidige informatie waarvan het nut en de noodzaak voor 

iedereen duidelijk is. De corporatie haalt die gegevens rechtstreeks uit haar systemen die direct gevoed worden vanuit de be-

drijfsprocessen. WSW toetst die informatie aan de risicokaders, deelt de analyses en gaat hierover in gesprek met de corporatie. 

Zo krijgt de corporatie inzicht in wat wij zien en is er ruimte om in gesprek te gaan over de keuzes en het risicomanagement 

van de corporatie. Dat levert voor beiden een helder beeld op waar de corporatie staat en waar zij naar toegaat en hoe WSW de 

risico’s beoordeelt. 

Samenvattend: zinvolle en betrouwbare informatie betekent dat WSW iets doet (analyse van gegevens op het nut en de nood-

zaak en delen van inzichten) maar ook iets vraagt (zinvolle en betrouwbare gegevens van de corporaties).

WSW

Corporatie

Analyse/bevindingen

Informatie

Analyse/bevindingen

Informatie

Zinvolle en betrouwbare informatie

Resultaat
Goede informatie

Inzicht
Goede

beslissingen
Borging Efficiency

Zien wij u wel goed?

Zinvolle en betrouwbare informatie
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Discussiethema’s uit de workshops
Veel corporaties vragen wat WSW doet met alle opgevraagde informatie. WSW vraagt immers steeds meer. WSW 

werkt eraan om inzicht te geven in waarom we bepaalde zaken vragen en wat wij ermee doen. Vaak is het voor corporaties 

ook niet duidelijk welke partij de informatie opvraagt (CFV, BZK of WSW). 

Veel corporaties zijn te spreken over het feit dat WSW aan de hand van de gebruikte grafieken inzicht geeft in wat wij 

doen met door de corporaties aangeleverde informatie. Nog positiever zouden veel corporaties het vinden wanneer WSW 

direct na invulling van de dPi de vier belangrijkste ratio’s terugkoppelt naar de corporaties. Of wanneer zij kunnen inlog-

gen bij WSW om deze gegevens zelf in te zien. Wij werken aan de herziening van ons eigen IT-landschap en samen met 

CorpoData aan de modernisering van de gegevensopvraag. Een van de functionele eisen in die herziening is dat we directe 

terugkoppeling kunnen geven aan de corporaties. 

Corporaties vragen om een aantal concrete zaken:

• Veel nadrukkelijker afstemming tussen wat de diverse partijen in de keten (WSW, CFV, BZK en ILT) 

  van corporaties willen weten.

• Betere aansluiting van aanlevering dPi met de begrotingscyclus van corporaties.

• Meer rekening houden met de grootte van een corporatie bij de opvraag van informatie.

•  Makkelijker digitaal aanleveren van de gevraagde informatie (Mijn WSW).  

WSW gebruikt deze opmerkingen als input voor het vervolg van zinvolle en betrouwbare informatie. 

Zien wij u wel goed?
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Optimale financiering van een woningcorporatie ontstaat wanneer een corporatie de relatie legt tussen de vastgoedstrate-

gie en de financieringsstrategie. Sturen op optimale financiering is dus net als sturen op de vastgoedportefeuille een strate-

gisch onderwerp. 

Aspecten optimale financiering
Vier aspecten spelen een belangrijke rol bij de financiering van de corporatie: op strategisch niveau de gewenste verhou-

ding eigen en vreemd vermogen en de keuze tussen flexibiliteit en renterisico in de leningportefeuille. Op tactisch niveau de 

looptijd van de leningen en de keuze voor een variabele of vaste rente.

Hoe realiseren we samen optimale financiering?

Sturen op financiering

Financierings-
strategie

Financieringsstructuur

Kaders

Kaders

Liquiditeitsmanagement

Passiva - Financiering

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Monitor

• Keuzes op niveau financierings-
   strategie (risicobereidheid,
   verhouding eigen / vreemd vermogen,
   geborgd / commerciële financiering)

• Keuzes op niveau van financierings-
   structuur (looptijden, vervalkalender,
   modaliteiten, enz)

• Keuzes op niveau liquiditeits-
   management (uitgiftemomenten)

Plan

Monitor Plan
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Kort lenen

Hoog risico

Verhuur

Laag risico

Laag risico

Verkoop

Hoog risico

Lang Lenen

WSW beoordeelt de keuzes die een corporatie maakt in haar fi nanciering. Dat geldt zeker ook voor de beheersing van de 

renterisico’s en de mate van (in)fl exibiliteit in de leningportefeuille van de corporatie. Bij de afweging daartussen zien wij 

graag de aansluiting met de portefeuillestrategie van het vastgoed.

Visie op fi nanciering
WSW streeft naar een brede beschikbaarheid van geld tegen lagere kosten. WSW wil om die reden graag meer fi nanciers 

betrekken bij de sector. Dat lukt naar onze mening beter wanneer we bereid zijn te doen wat zij ons vragen: standaardise-

ring van documentatie en producten (leningen) en door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 

Renterisico en fl exibiliteit

Hoe realiseren we samen optimale fi nanciering?
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Discussiethema’s uit de workshops
Behoorlijk wat corporaties begrijpen niet waarom WSW de periode van de forward starters beperkte van drie jaar tot 

zes maanden. Dat deden we omdat wij het vanuit risicoperspectief onwenselijk vinden dat corporaties zó lang van te voren 

leningen aantrekken. Een behoorlijk aantal corporaties is momenteel overliquide omdat zij in het verleden leningen aan-

trokken waar zij nu geen bestemming meer voor hebben vanwege een wijziging in het beleid van de corporatie. Bovendien 

is het helemaal niet nodig om ver van te voren de rente in te dekken als de corporatie een goed gespreide leningportefeuille 

heeft. Daarnaast is het een leningvorm waar institutionele beleggers niets mee kunnen. Dus willen we die interesseren in de 

sector, dan is zes maanden forward eigenlijk al te veel.

Andere corporaties wilden weten waarom WSW een richtlijn heeft waarin het herfinancieringsrisico maximaal 15% 

mag zijn. Die regel kwam er met het oog op de totale risicobereidheid in de borg. Wij vinden het een te groot risico wan-

neer in enig kalenderjaar alle corporaties tezamen meer dan 15% van hun leningen moeten herfinancieren. In geval van 

crisis zou het beroep dat de sector op de kapitaalmarkt moet doen dan wel eens zo groot kunnen zijn dat er niet voldoende 

funding te krijgen is. Voor individuele corporaties die vinden dat ze goede redenen hebben om in enig jaar meer dan 15% 

van hun portefeuille aflosbaar te hebben is maatwerk mogelijk. Het advies is hier: neem in voorkomende gevallen contact 

op met uw accountmanager.

Er zijn ook corporaties die de ‘duration’ missen in de Business Risk-vragen. De duration is een maatstaf voor de verandering 

van de marktwaarde van een lening als gevolg van een verandering van de rente. De duration zegt niets over de spreiding 

van de leningen over de jaren. WSW is van mening dat het renterisico veel beter kan worden afgedekt door de leningen goed 

te spreiden over de jaren en vindt de vervalkalender daarom een veel preciezer instrument om renterisico’s te beheersen.

Veel corporaties vragen naar onze visie op financiering met ongeborgde leningen en onze visie op de splitsing 

DAEB en niet-DAEB. Wij zijn volop bezig onze visie te formuleren op beide onderdelen en publiceren die samen met onze 

visie op de implementatie van de Novelle op de herziene Woningwet.

Een aantal corporaties vindt dat WSW onmogelijke spelregels hanteert om optimale financiering te organiseren met een 

vervalkalender. Onze visie hierop is als volgt: een adequaat op de vastgoedportefeuille afgestemde leningportefeuille waar-

in de renterisico’s zijn gespreid en waarin voldoende flexibiliteit is om beleidswijzigingen op te vangen kan prima worden 

samengesteld uit leningen met een variabele of vaste rente. Een evenwichtig samengestelde leningportefeuille maakt een 

rentevisie niet alleen overbodig maar ook onwenselijk omdat hiermee wordt gespeculeerd op renteontwikkeling.

Onze boodschap is hier: zorg ervoor dat je bedrijfsmodel nooit in gevaar komt door je leningportefeuille.

Weer andere corporaties vragen naar de mening van WSW over waardering van vastgoed op marktwaarde in 

verhuurde staat op de balans. Dat lijkt erg aantrekkelijk want de corporatie lijkt ineens ‘erg rijk’. Deze waardering geeft 

echter beperkt inzicht in de verdiencapaciteit (kasstromen) van het bezit. Omdat wij er in onze beoordelingen van uitgaan 

dat corporaties hun bezit blijven doorexploiteren kiezen wij bij onze beoordelingen voor waardering op bedrijfswaarde. 

Daarmee wil WSW niet zeggen dat marktwaarde voor verkopende corporaties of voor corporaties die aan rendements-

sturing willen gaan doen geen belangrijke waarde is.

Hoe realiseren we samen optimale financiering?



34 In dialoog met u over wat ons bindt

Hoofdstuk

Workshop:
verkoop complexen
buiten de sector:
goudmijn of niet?

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 35



3736 In dialoog met u over wat ons bindt Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Verkoop complexen buiten de sector: goudmijn of niet?

Complexgewijze verkoop van vastgoed buiten de sociale huursector is voor corporaties een nieuw werkterrein. Voor een 

corporaties betekent dit meer risico en voor de sector betekent dit dat als bezit tegen een te lage prijs wordt verkocht, maat-

schappelijk vermogen/waarde onder de borg zou kunnen wegvloeien. Dit maakt het borgstelsel dan minder robuust. Dus 

weet wat je doet is hier het adagium.

Weet wat je doet
WSW vindt het belangrijk dat corporaties grondig hun huiswerk doen. Daaronder vallen zaken als: overweeg alternatieve 

(verkoop)scenario’s (waaronder uitponden), onderbouw alle beslissingen, let op de risico’s en op de valkuilen in het proces 

van verkoop, overtuig je van de integriteit van de aspirant-koper, enzovoorts.

De conclusie is een heldere: verkoop van vastgoedcomplexen kan onder bepaalde omstandigheden een goede keuze zijn, 

mits weloverwogen en goed onderbouwd. Een goudmijn is het zeker niet.

Discussiethema’s uit de workshops
Veel corporaties geven als reden voor verkoop aan om te voldoen aan de ratio’s van WSW of aan de eisen van de toe-

zichthouders. De redenen om te verkopen zijn divers. Zorg dat u om de juiste redenen en na overweging van alle alterna-

tieven een verkoopbesluit neemt. Indien aan de orde: ga eerst bij de toezichthouder(s) na of niet voldoen aan de ratio’s wel 

acuut moet worden opgelost.

 

Ander onderwerp dat aan de orde kwam is de zorg voor een integer verkoopproces. Het is belangrijk te weten wie de 

partijen zijn met wie u zaken doet en wat hun belangen zijn. Zorg daarom voor een deugdelijk integriteitsbeleid zowel voor 

wat betreft de controle op de koper als over de herkomst van het geld dat de koper meebrengt.

Aansluitend op de check of de partijen waarmee corporaties zaken doen wel integer zijn, is het ook goed te weten hoe ze 

denken en welke belangen ze hebben. Ken daarom het beleid en de rendementseisen van de koper.
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Corporaties geven aan niet altijd de juiste kennis in huis te hebben omtrent de verkoop van bezit buiten de 

sector. Het is belangrijk te weten welke kennis de corporatie wel en niet in huis heeft. Ontbreekt er kennis, zorg dan dat u 

die ontbrekende kennis inhuurt bij iemand die alleen het belang van de corporatie dient. Vraag ook meerdere taxaties op: 

makelaars zijn het zelden met elkaar eens en ken de parameters waarmee de makelaar rekent om tot een taxatie te komen.

WSW kan corporaties ondersteunen in de besluitvorming over verkopen buiten de sector.

Op www.wsw.nl/corporaties/risico-richtlijnen/verkoop-aan-derden/ vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Aanvullend informatie nodig? Neem dan contact op met uw accountmanager van WSW.

Meer informatie
De presentaties van de corporatiebijeenkomsten kunt u vinden op www.wsw.nl/corporaties/publicaties-wsw

Heeft u vragen over specifi eke onderwerpen die in dit boekje aan de orde komen?

Neem dan contact op met uw account manager van WSW.

Verkoop complexen buiten de sector: goudmijn of niet?
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