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Voorwoord
Het aantal woningbouwcorporaties in Nederland is gehalveerd van 780
in 1997 tot circa 410 in 2011. De algemene verwachting is dat het
aantal fusies ook na de crisis flink doorzet, voornamelijk om financiële
tegenslagen te kunnen opvangen. Daarnaast is Nederland kritischer
geworden op de prestaties van deze maatschappelijke ondernemingen.
De combinatie van minder middelen en meer prestaties vraagt om
hoogwaardiger corporaties. Soms kan de gewenste kwaliteitsverbetering bereikt worden met fusies, vooral bij de kleine corporaties
(2/3 van de corporaties heeft minder dan 5000 woningen; bron Aedes).
Sinds de verkiezingen van september 2012 is helder dat de politiek
ook zover is om maatregelen te treffen die de woningmarkt integraal
aanpakken. Deze trend is ingezet met de maatregelen van de Europese
Unie, wat inhoudt dat ook de Nederlandse sociale woningbouw moet
voldoen aan het level playing field (rechtsvaardigheidsprincipe) binnen
de Europese markt. Dit betekent dat er de komende jaren veel gaat
gebeuren, ook al heb ik geen glazen bol die voorspelt welke beleidsmaatregelen doorgezet gaan worden en welke impact dat gaat krijgen.
Eén ding staat bij mij als een paal boven water: de volkshuisvesting zal
nog vele veranderingen ondergaan. Dat gaat alleen goed als de
corporaties hierop voorsorteren met hoogwaardige organisaties, die
in staat zijn flexibel te reageren. Uit onderzoek (Cebeon, 2006) blijkt
dat fusies geleid hebben tot betere maatschappelijke prestaties,
nadat het stof van de verandering is neergedaald.
Ik werk graag met gepassioneerde mensen, die je in groten getale
tegenkomt in de volkshuisvesting. Ik ben gefascineerd door de vraag
waarom mensen soms niet optimaal samenwerken en ik ben ervan
overtuigd dat dit meestal te wijten is aan het overtreden van universele
organisatieregels. Ik gebruik om die reden dan ook graag managementtheorieën die dergelijke universele regels beschrijven.
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Ik zoek in mijn adviespraktijk zodoende de complexe vraagstukken op
rondom organisatieontwikkeling, samenwerking, optimalisatie en toezicht & governance. Bij voorkeur om eenvoud aan te brengen.
Kortom, er komen meer fusies, de fusies worden niet altijd even
professioneel uitgevoerd en ik vind dat universele organisatieregels te
vaak geschonden worden. Die combinatie was de aanleiding om een
inspiratieboek te schrijven voor de volkshuisvesting. Het was heerlijk
om te fantaseren over de goede – zo niet ideale – fusie, waarmee ook
nog eens een prachtige corporatie ontstaat. Denken vanuit een stip
aan de horizon (de ideale corporatie) is typisch blauw. Laat de stip aan
de horizon dienen als een doel dat u inspireert. Dit boek beschrijft niet
‘hoe het hoort’.
De sponsoren Hoffman Krul & Partners en SallandWonen hebben het
mogelijk gemaakt dat de eerste oplage gedrukt en verstuurd kon
worden naar alle corporaties in Nederland. Ik ben hen veel dank
verschuldigd voor deze ondersteuning. Vanzelfsprekend draag ik als
enige de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit boek.
Diverse mensen hebben mij geholpen met feedback op de concept
tekst. Ik ben deze personen dankbaar voor de tijd die zij erin gestoken
hebben en ik heb hun wijsheid verwerkt in mijn boek. Zonder hun
bijdrage zou dit boek minder krachtig en minder goed leesbaar geweest
zijn. Als meelezers wil ik (in alfabetische volgorde) bedanken: Hedy van
den Berk (Havensteder), Henk Fissering (Hoffman Krul & Partners),
Sylvo Gaastra (Woonbond), Joren de Koning (HR Community), Ed
Penninks (SallandWonen) en anderen.
Ik wil de vormgever Bert Koning en de corrector Ineke Vos in het
zonnetje zetten voor hun professionele bijdrage. Dit is het soort mensen
dat net dat stukje kwaliteit méér levert.
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Tenslotte wil ik – zo obligaat – mijn vrouw bedanken. Zij heeft mij
geholpen met het denkproces op basis van haar eigen deskundigheden.
Haar taalvaardigheid heeft zeker bijgedragen aan de leesbaarheid.
Ik ben blij als lezers mij feedback geven. Meedenken en de dialoog
opzoeken komt de volkshuisvesting in Nederland alleen maar ten
goede. Elke reactie op dit boek (info@blauwbv.nl) wordt in dank
ontvangen.

Amersfoort, 2012
Theo Stubbé
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Inleiding
Dit boek is geschreven in de ik-vorm. De ik-persoon is een directeurbestuurder van een fusiecorporatie, die na bijna een jaar op de fusie
terugkijkt. Het is geen chronologisch verhaal, maar eerder thematisch.
Het beschrijft de drijfveren en de meerwaarde van de fusie, als ook de
rol en de positie van de commissarissen, huurders en medewerkers.
Het is een verhaal zoals een fusieproces gegaan zou kunnen zijn,
waarbij ik mij als auteur gefocust heb op de constructieve en
opbouwende elementen. In de werkelijkheid worden bij fusieprocessen
vele compromissen gesloten, die soms suboptimaal zijn. Ik ben ervan
overtuigd dat compromissen horen bij complexe veranderingen. Het is
een interessante vraag hoever je mag gaan in het sluiten van compromissen. Ik vind dat elk compromis (besluit) de toets van een openbare uitleg,
als ware het een briefje op een prikbord, moet kunnen doorstaan.
Tijdens het schrijven merkte ik dat ik impliciet heel wat organisatietheorieën verwerkte. Zoals er vele theorieën zijn, zo zijn er dus ook
varianten te bedenken voor een fusieproces. Het is zodoende mijn
ideaal voor een fusie geworden. Ik heb geen moment geprobeerd om
een wetenschappelijk verantwoord overzicht te geven van ideale
fusieprocessen. Ik wilde een inspiratieboek schrijven en gedurende
het schrijfproces bleek dat het resultaat van een goed fusieproces
ook een goede corporatie opleverde.
Ik heb de vrijheid van fictie opgezocht. Het is een verhaal geworden van
een directeur-bestuurder die terugkijkt op een voltooide fusie. Door deze
stijl te kiezen is het een mengeling van een roman en een managementboek geworden. Voor nieuwsgierige lezers heb ik een bijlage toegevoegd
met een korte beschrijving van enkele managementtheorieën. Elke lezer
kan zo voor zichzelf een verdiepingslag maken. Het boek kan zodoende
ook gebruikt worden voor discussies binnen managementteams of met
raden van commissarissen over de bedrijfsvoering van een corporatie.
Een aantal begrippen (zoals Aedes of SVB) leg ik niet nader uit, omdat
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dit de verhaallijn zou verstoren. De lezer zal in dit boek weinig aantreffen over de volkshuisvestelijke vraagstukken zoals krimp, heffingen,
EU-richtlijn of woningmarktproblemen. De focus ligt meer op de interne
aspecten van de corporatie binnen de Nederlandse maatschappij.
U zult lezen dat ik mij sterk maak voor corporaties die veel aandacht
besteden aan ‘van buiten naar binnen’ gedrag, die vooral geborgd moet
worden met een goede interne organisatie. De onrust in Nederland over
de prestaties en de integriteit bij corporaties is een soort onderstroom
in dit boek. Op diverse plekken in het verhaal gebruik ik deze externe
factoren als de versneller tot ‘het kan beter en het moet beter’.
De diverse affaires dragen bij aan de urgentie tot verbetering.
Ik hoop dat dit verhaal een constructieve bijdrage hiertoe levert.
Dit verhaal is volkomen fictief. Hoewel het natuurlijk geïnspireerd is
door de vele ervaringen die ik bij corporaties opgedaan heb, berust elke
associatie met een persoon, een organisatie of een fusieproces
volstrekt op toeval.
De eerste oplage van dit boek is verspreid onder de 400 corporaties in
Nederland. Het boek kan nabesteld worden bij www.mijnbestseller.nl
en via de reguliere (internet) boekhandels. Daarnaast kan er ook een
e-book versie besteld worden.
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Waarom met jou
Ik schrijf dit boek negen maanden nadat ik de directeur-bestuurder
ben geworden van de gefuseerde corporaties. Ik kijk terug op de
afgelopen vijf jaren, waarvan wij anderhalf jaar in het fusieproces
betrokken waren, aan de hand van een soort dagboek dat ik heb
bijgehouden. Om het wat aantrekkelijker te maken voor de lezer, vertel
ik het niet allemaal chronologisch, maar ga ik in vogelvlucht door de
afgelopen periode heen, waarbij ik accenten leg bij de diverse spelers in
dit spel. Was het dan een spel? Ja en nee: het was een serieus spel met
geschreven en ongeschreven regels, waarvan ik de meeste regels niet
eens kende. Anderzijds was het helemaal geen spel, maar juist hard
werken met perioden van stress.
Een fusieproces brengt veel druk met zich mee en onder die druk zie
je de sterke broeders en zusters ‘opstaan’. Sommige mensen klampen
zich vast aan het verleden of aan procedures, en anderen ontwikkelen
zich als de veranderaars en de harde werkers in dit proces. Het was hard
werken, maar dat betekent niet altijd als een stoomwals doordenderen,
integendeel, soms was geduld, empathie en wijsheid veel belangrijker.
Enfin, ik ben stiekem al begonnen aan mijn verhaal, laat ik beginnen met
mijzelf en mijn (oude) corporatie eerst te introduceren.

Wie ben ik?
Ik was directeur-bestuurder van de woningcorporatie Wonen Oudeschand
met 4600 woningen. Het bezit was verspreid over 6 dorpskernen, die
allemaal binnen de gemeente Oudeschandvoort liggen. Wij timmerden
met 43 medewerkers flink aan de weg met als volkshuisvestelijke missie:
‘Wonen Oudeschand verbindt en versnelt’. Wij drukten hiermee uit dat wij
ons een maatschappelijke onderneming voelden die de huurwoningen en
het maatschappelijk vastgoed (zoals zorgcentra of brede scholen) zagen
als een maatschappelijk bindmiddel in onze landelijke omgeving. Enkel
‘het binden’ van de bewoners binnen deze gemeenschap vonden wij niet

13

Droomfusie

ambitieus genoeg. Wij hebben als doel gesteld dat wij samen met alle
partners, zoals de gemeente, politie, welzijn, zorg, onderwijs, ook een
taak hebben om de zaken te (doen) versnellen die bijdragen aan goed
en betaalbaar wonen. Anders gezegd: als het gaat om het bouwen,
beheren en verhuren van sociale huurwoningen, dan waren wij een van
de hoofdrolspelers in het spel. Maar gaat het om andere wezenlijke
randvoorwaarden voor de kwaliteit van het wonen, dan voelden wij ons
meer de regisseur, die de andere acteurs ondersteunt. Ondersteunen
betekende niet dat wij zomaar de portemonnee trokken op verzoek van
onze partners, maar dat wij constant invulling moesten geven aan onze
strategie. Dat leverde een transparant beleid en houvast voor de
gemeenschap. Vandaag de dag kunnen wij ons financieel lang niet
meer zoveel veroorloven als de afgelopen 10 jaren. De overheid en
de kosten van affaires bij collega corporaties hakken fors in op onze
kasstroom.
De manier waarop ik leiding gaf aan de organisatie – samen met mijn
drie managers – laat zich het best omschrijven als ‘dienend leiderschap’. Ik vond dat ik randvoorwaarden en condities moest scheppen
zodat de medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren. Dat betekende
dat ik knopen moest doorhakken en op strategische onderwerpen
voorop moest lopen. Gelukkig had ik een redelijk sterk team om mij
heen om dit dienende leiderschap mogelijk te maken.
Zo was ik blij met mijn medewerker marketing & beleid, die bijzonder
goed was om informatie uit allerlei bronnen van buiten naar binnen te
halen (van huurders en niet huurders) en hier ook weer chocolade van
kon maken. Hij bewaakte de gekozen richting van Wonen Oudeschand
en vulde dit in met beleidszaken waarbij hij zich altijd liet inspireren
door de gemeenschap om ons heen. Hij was mijn voorbeeld voor flexibel
denken en voor het maken van denkslagen van buiten naar binnen,
zelfs als er weer nieuwe regels vanuit Den Haag kwamen.
Wij hadden de gekozen richting van Wonen Oudeschand binnen het MT
vertaald naar kaders voor de onderneming. Deze kaders beschreven de
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te behalen prestaties van de zes speerpunten van ons ondernemingsplan, concreet uitgewerkt voor het komende jaar, met een doorkijk naar
de volgende jaren. Met de conceptversie van deze kaders ben ik in
discussie gegaan met mijn Raad van Commissarissen. Soms was dit
best moeilijk, want ik merkte een vorm van nervositeit onder de
commissarissen. Volgens mij vroegen zij zich af of zij wel streng genoeg
toezicht hielden: ‘Hebben wij als RvC voldoende zicht op de risico’s van
Wonen Oudeschand?’ Ik hoorde van vele collega-bestuurders dat de
affaires in de branche gezorgd hebben voor heel wat extra discussie
tussen bestuurders en toezichthouders. Misschien is dit één van de
positieve aspecten van de onrust en de crisis. Maar goed, de discussie
in de RvC verliep uiteindelijk prima. Ik heb diverse onderdelen van de
kaders aangescherpt. Soms wilde de RvC dat ik ondernemender was
en soms vroegen zij zich af of ik niet te hard van stapel liep. De laatste
overweging (of ik niet te hard van stapel liep) ging met name over mijn
voornemen om binnen een jaar een fusietraject aan te zetten.
Na het akkoord van de RvC met mijn kaderbrief ben ik met de
managers aan tafel gaan zitten om de onderdelen uit mijn kaderbrief
te verdelen over de managers. Aangezien zij betrokken waren bij de
concepttekst was er geen sprake van een verrassing. Toch merkte ik
dat zij het nu wel spannend vonden, want nu moest elke manager
afspraken vastleggen voor zijn afdeling. Dat was nog nooit eerder
gebeurd bij Wonen Oudeschand. Wij hadden pas één jaar ervaring met
beoordelingsgesprekken, laat staan dat er collectieve prestaties
afgesproken moesten worden per afdeling. Ik heb iedereen op het hart
gedrukt dat ik afspraken wil over prestaties (de Wat vraag) en dat zij
zelf met hun medewerkers invulling moeten geven over de Hoe vraag.
Deze prestatieafspraken hebben als bevrijdende kaders gewerkt.
Na de schroom (en ook wel weerstand) om jezelf als afdeling vast te
leggen, kwam het plezier en de trots. Elke afdeling kreeg niet alleen de
verantwoordelijkheid, maar ook de middelen en bevoegdheden om de
taken uit te kunnen voeren. Doordat de managers niet alleen de taken

15

Droomfusie

scherper op het netvlies kregen, maar hier ook concreet de hulpmiddelen
bijkregen, ontstond er een positieve flow. Natuurlijk liep het niet in één
keer op rolletjes: soms moest een manager de middelen delen met een
andere afdeling en soms werden wij allemaal geconfronteerd met
verstorende – onverwachte – zaken. De verantwoordelijkheid als groep
(in de afdeling) was echter ook leuk en riep bij de medewerkers het gevoel
op dat het werk nog relevanter was voor de gemeenschap dan voor die
tijd. Zo kon de afdeling onderhoud veel sneller dan voorheen reparaties
uitvoeren uit ‘de kleine pot’. Onvoorziene schades werden sneller opgelost
en de huurders prezen de opzichters!
Om ervoor te zorgen dat er geen eilandjescultuur zou ontstaan heb ik,
samen met de managers, veel tijd en moeite besteed aan het uitdragen
van onze visie en strategie. Ik wilde dat elke medewerker wist wat de
gekozen richting van Wonen Oudeschand was en ik wilde dat elke
medewerker zijn acties uitvoerde met de speerpunten van het
ondernemingsplan in het achterhoofd. Alleen op deze manier konden zij
de verkregen verantwoordelijkheid goed aan en konden zij aan huurders
ons beleid goed uitleggen. Dienend leiderschap combineerde ik zo met
bevrijdende kaders.

Waarom wil ik fuseren?
Een jaar voor de fusie heb ik met mijn MT het strategisch plan
opgesteld. Ik heb er een uitgebreider project van gemaakt dan voor een
gemiddeld ondernemingsplan. De reden hiervoor was de conditie van
Wonen Oudeschand toen ik (twee jaar voor de fusie) aantrad als
directeur-bestuurder. De vorige bestuurder had zich vergaloppeerd aan
diverse herstructurerings-projecten, grondposities en nieuwbouwplannen.
Een voorbeeld van zo’n nieuwbouwplan was het complex Julianapark met
112 woningen, koop en huur, met winkels en een gezondheidscentrum in
de plint. De grondprijs was veel te hoog, de stichtingskosten waren
onbeheerst opgelopen en de woningen werden niet goed verkocht.
Mijn voorganger dacht dat de bomen tot in de hemel groeiden en
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dit heeft, gecombineerd met een lakse wijze van bedrijfsvoering,
Wonen Oudeschand aan de rand van de afgrond gebracht.
Ik heb de twee jaar voor de fusie besteed aan puinruimen, te beginnen
met uitgebreide risicoanalyses, resulterend in de overdracht van enkele
grondposities en het project Julianapark aan een collega-corporatie.
Daarna heb ik mij volledig gericht op de interne organisatie. Heb veel
gesprekken gevoerd met de managers en de medewerkers. Binnen
Wonen Oudeschand overheerste een naar binnen gerichte werkhouding.
De meeste medewerkers waren langer dan 10 jaar in dienst en meestal
al die tijd in dezelfde functie. De afdeling Wonen was vooral afwachtend
en op zichzelf gericht. De afdeling Financiën was accuraat maar weinig
creatief en de afdeling Vastgoed & Onderhoud werd gedomineerd door
de techniek. Als je het moet omschrijven dan zag ik Wonen Oudeschand
als een familie met oud geld. Dat betekende in dit geval dat er hoge
normen gesteld werden aan wat goed en fout is. De arbeidsmoraal was
sterk gefocust op hard werken en ervoor zorgen dat de corporatie de
goede dingen deed. Er heerste echter een sfeer van middelmatigheid:
‘Ik doe toch mijn best?’ Wonen Oudeschand had ook last van de onprettige aspecten van een familiecultuur. Iedereen kende elkaar door en
door. Zo was een collega getrouwd met een neef van de andere collega.
Het voert te ver voor dit verhaal om aan te geven hoe ik deze bedrijfscultuur enigszins omgebogen heb, maar als ik terugkijk, ben ik best
tevreden over het bereikte resultaat in die korte periode tussen mijn
aantreden en de start van de fusie. Het motto ‘afspraak = afspraak’
werd al beter ingevuld. De wil was er om sober om te gaan met de kosten
en ik hoefde geen boeman te spelen, want medewerkers kwamen zelf
met plannen om slimmer en efficiënter te werken. Wonen Oudeschand
was toen al wat zakelijker geworden. Met de kleuren van De Caluwé zou
ik zeggen dat het wat minder rood en wat meer blauw was geworden.
Wonen Oudeschand had de zwaarste lasten van zich afgeworpen:
de financiële molenstenen waren uit de boeken en de bedrijfscultuur
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was flink in beweging gekomen. Nu wilden wij onze ambities waar gaan
maken. Gezien de resulterende zwakke financiële positie en de forse
volkshuisvestelijke opgave voelden wij aan dat Wonen Oudeschand deze
combinatie niet alleen kon invullen. De focus van het ondernemingsplan
lag dus op het scherp krijgen van de behoeften in de gemeenschap en
daar de beste oplossingen aan koppelen. Vanaf het begin kreeg ik het
MT mee in deze vorm van out-of-the-box denken.
Wij hebben er zodoende voor gekozen om het strategisch plan uit te laten
monden in een soort bidbook. Dit bidbook was een apart document dat
als bijlage opgesteld was, ter ondersteuning van het strategisch plan. Het
bidbook gaf een uitgebreide omschrijving van Wonen Oudeschand, alsof
wij te koop staan. Dit was een goede oefening om de zaken op een rijtje
te krijgen, voor mij, als relatieve nieuwkomer, maar ook voor enkele lang
zittende managers en commissarissen. Wij hebben Wonen Oudeschand
van alle kanten beschreven in het bidbook, inclusief onze financiële positie, de staat van onderhoud van het bezit (met conditiemetingen en een
benchmark), de sterke en minder sterke kanten van onze organisatie, de
relaties met de gemeente en de huurdersvereniging etc. Het resultaat
is besproken op een strategische discussiedag in aanwezigheid van het
hele MT en de RvC. Het gesprek ging op een goed moment over de
meerwaarde die wij te bieden hadden aan een fusiepartner en over de
meerwaarde die wij wilden ophalen bij een potentiële partner.
De kogel ging zeker niet in één keer door de kerk, want vooral bij de RvC
en bij één van de managers overheersten sentimenten over fusie.
Fuseren zou enkel tot bureaucratie en afstand tot de huurder leiden, zo
was de gedachte. Ik denk zelf dat er toen ook een angst achter zat over
de positie van de betreffende mensen: behoud ik mijn functie?
De kernvraag op de strategiedag was dan ook: ‘Waarom praten wij over
een fusie en waarom niet over andere vormen van samenwerken?’
Wij hebben daarna veel tijd besteed aan het scherp krijgen van de
afweging tussen onze behoeften (zeg maar de zwakkere punten van
Wonen Oudeschand) en mogelijke aanpassingen van de organisatie.
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Een aanpassing van de organisatie kan intern uitgevoerd worden of met
hulp van extern. Ik zie een fusie immers als de ultieme reorganisatie,
namelijk jezelf versmelten met een andere organisatie. Voor zo’n besluit
met dergelijke investeringen in tijd en geld moeten hele goede redenen
zijn!

Het afpellen van de oplossingsvarianten
Wij vonden dat Wonen Oudeschand prima in staat was om goede
dienstverlening te bieden aan de huurders en dat wij ons vastgoed
capabel beheerden. De aspecten onderhoud, leefbaarheid en
duurzaamheid waren bij ons in goede handen. Dit konden wij hard
maken met een hoge huurdertevredenheid en nette beoordelingen bij
het kwaliteitslabel KWH. Wij wisten zodoende dat wij de bestaande
huurders niet eenvoudig konden winnen voor een fusie of een dergelijke
stap, want zij hadden geen reden tot klagen.
Als je echter naar de (middel) lange termijn keek, dan vonden wij dat
wij weinig deskundigheid in huis hadden op het gebied van projectontwikkeling. Dit leverde best discussie op binnen het MT, want onze vastgoedman vond deze uitspraak een smet op zijn blazoen. Wij
hebben daarom het onderwerp Projectontwikkeling in drie delen uiteen
gerafeld: 1) Zijn wij goed (genoeg) in de uitvoering van projecten?
2) Hebben wij een goede visie op de invulling van de vraag naar
vastgoed (= effectief beleggen van vermogen)? 3) Is er sprake is van
een ongewenste vorm van concurrentie tussen de corporaties (en de
gemeenten) over nieuwbouw? Deze derde vraag hadden wij erbij
gehaald op basis van het Cebeon onderzoek uit 2006. Kort samengevat
constateerde Cebeon dat corporaties elkaar binnen één gemeente of
regio in een soort houdgreep kunnen houden. In onze regio hadden wij
de neiging om teveel naar elkaar te kijken in plaats van daadkrachtig,
en meestal onrendabel, te investeren. Zo was er een patstelling
ontstaan, die nog eens versterkt werd door onderling verschillende
visies over de volkshuisvestelijke behoeften.
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Onze vastgoedman was conceptueel niet sterk, zodat Wonen
Oudeschand niet zo’n goede visie had op de vraag naar vastgoed
(vraag 2). Daarentegen sloegen wij in de uitvoering van projecten geen
gek figuur (vraag 1). De twee zwakkere aspecten van ons vastgoedbeleid
(geen goede vastgoedvisie en de onderlinge patstelling in de regio)
hoefden nog niet te leiden tot een fusie. Wij zouden immers de
vastgoedvisie kunnen verbeteren door een betere samenwerking met de
collega-corporaties of door een sterke vastgoedspecialist in dienst te
nemen. Dit laatste vond ik geen aantrekkelijke optie, want wij hadden
niet genoeg projecten om een goede en dure expert efficiënt in te zetten.
De oplossing om met een collega-corporatie de patstelling te doorbreken
zou goed te combineren zijn met de behoefte om een visie te
ontwikkelen op het effectief beleggen van ons vermogen. Een dergelijke
vermogensvisie ontwikkel je eens in de vier jaar en laat je daarna elk jaar
opfrissen. Het zou prachtig zijn om deze competentie in huis te hebben,
want het gaat wel over de kern van de corporatie: vastgoed en vermogen.
Een goede man of vrouw met visie zou ons ook helpen met de ontwikkeling (en het beheer) van het Strategisch Voorraadbeleid en met de
gesprekken met de gemeente en de projectontwikkelaars. Maar ja,
dat is alleen weggelegd voor een grotere corporatie of in een
samenwerkingsverband van corporaties.
Tenslotte waren wij het er binnen het MT unaniem over eens dat de
derde vraag dominant was. Eén grote corporatie binnen de regio zou veel
meer toegevoegde waarde brengen op het gebied van vastgoed. Een
gemiddelde wethouder kijkt vaak niet verder dan zijn zittingstermijn,
terwijl de volkshuisvestelijke opgaven juist om een lange- termijnvisie
vragen. Het is toch van de zotte dat zowel Oudeschandvoort als onze
buurgemeente Woertenland een bibliotheek wil bouwen en een
zorgcentrum voor de vergrijzende bevolking, terwijl er maar één van
beide nodig is in onze regio! Kortom, wij trokken de conclusie dat het
goed was voor de volkshuisvesting als Wonen Oudeschand zou fuseren
om zo tot betere prestaties te komen.
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Als laatste argument bij de diverse oplossingsvarianten constateerde
ik dat wij geen financiële basis hadden om fatsoenlijk te bouwen.
De gemiddelde restant levensduur van onze woningen was nog maar
18 jaar, zodat wij urgent plannen moesten maken om de woningen te
verjongen. Als wij dat niet goed oppakten zou er een stuwmeer van
woningen ontstaan die niet meer voldeden aan de minimale kwaliteitseisen. Dat was onaanvaardbaar.
Kortom, als MT hebben wij geconcludeerd dat een fusie een must was.
Wij hebben daarna de argumenten in een matrix geplaatst om het goed
zichtbaar te maken voor de RvC. De optie van (financiële) matching met
andere corporaties werd door iedereen afgewimpeld, aangezien het
duidelijk is geworden dat er in Nederland geen corporaties zijn die
willen investeren in andermans bezit zonder dat zij zelf eigenaar worden
van het vastgoed. Het verschil in visie op de volkshuisvesting tussen
ons en onze collega-corporaties zou met een fusie ook opgelost zijn.
Een fusie zou naast het beter effectief beleggen van het vermogen ook
voordelen bieden bij de uitvoering van projecten.

Meerwaarde
Als MT waren wij er strategisch wel uit, maar wij wilden verder kijken
naar wat de meerwaarde dan wel de minderwaarde van een fusie was.
Op het gebied van de bedrijfscultuur vonden wij dat wij een prachtige
club te bieden hadden aan de partner. In de afgelopen twee jaren
hebben wij bereikt dat de organisatie meer ‘lean & mean’ acteerde dan
de gemiddelde corporatie. In het algemeen kwamen wij de afspraken
goed na. De werksfeer was uitstekend, hetgeen te merken was aan een
percentage ziekteverzuim van rond de 2%. Ik was van mening dat de
flexibiliteit nog een tandje hoger mocht. Ik vond dat de medewerkers
zich nog te vaak verscholen achter externe, verstorende factoren. Ik
wilde meer intern ondernemerschap zien; mensen die de ruimte pakten
en pal stonden voor de richting die wij gekozen hadden. Bij een fusie
hadden wij best wat te bieden aan de fusiepartner, maar er zat een
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risico in dat wij zouden terugvallen in het oude gedrag. Daar moesten
wij goed op sturen in een fusieproces.
Een andere meerwaarde van een fusie was ons achterhaalde ICTsysteem. Daarnaast was het systeem van woonruimteverdeling ook niet
meer van deze tijd. Ik zou heel graag een flinke sprong willen maken
met deze twee aspecten door best practices op deze gebieden binnen
te halen met een fusie.
Tenslotte wist ik dat wij slimmer konden omgaan met de geldmiddelen
en daarmee geld konden besparen. Ik denk hierbij aan treasury en aan
fiscale zaken, maar ook onze AO/IC kon beter. Het zou goed zijn voor
Wonen Oudeschand als wij nu een partner konden vinden met een
controller en financiële deskundigheid binnen de organisatie om deze
verbeteringen in te voeren.
Een samenvatting van ons wensenpakket zag er tenslotte als volgt uit:
Wij wilden binnenhalen bij een fusiepartner:
• meer geld om te investeren
• een kritische massa om een vastgoeddeskundige in huis te 		
hebben die een visie heeft op projectontwikkeling en een flinke
bijdrage levert aan de uitvoering van de projecten
• een gedeeld beleid in de regio over vastgoedontwikkeling en 		
woonruimteverdeling
• een sterkere positie naar de beide gemeentes met de kritische
massa én het gedeelde regionale beleid
• een aktueel ICT-systeem en één Woonruimteverdeelsysteem
• best practices op het gebied van financiën & control.
Wij hadden een fusiepartner de volgende zaken te bieden:
• een behoorlijk lean & mean georganiseerde organisatie
• een bedrijfscultuur met een beginnende focus op de
buitenwereld die mede daardoor redelijk flexibel reageert op
externe ontwikkelingen
• een RvC die goed toezicht houdt.
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Dit pakket van wensen leek in eerste instantie niet voldoende
overtuigingskracht te hebben voor iedereen. Het aangevoerde argument
was dat de meerwaarde niet SMART genoeg gedefinieerd was. Hoeveel
kostte de fusie en wat leverde de fusie nu op? Ik was ervan overtuigd
dat ons strategisch plan en bidbook van ruim voldoende kwaliteit
waren, maar er waren andere argumenten en prikkels nodig om meer
draagvlak te krijgen. Wij hebben ons vanaf het begin gerealiseerd dat
er weinig directe voordelen te behalen waren voor de huurders, behalve
dat wij op de langere termijn een betere corporatie zouden worden.

Waarom wil ik met jou fuseren?
De collega in de buurt waarmee ik een klik had was Henk Compee,
directeur-bestuurder van de Woonstichting St. Augustinus, een
corporatie met 5900 woningen in onze buurgemeente Woertenland.
Hij was 61 jaar en een volkshuisvester vanaf het eerste moment.
Hij had gewerkt bij een Gemeentelijk Woningbedrijf en was regiomanager van de Nationale Woningraad voordat hij 19 jaar geleden
benoemd werd tot directeur-bestuurder van St. Augustinus.
Ik vond hem een charmante man die zich volledig gaf voor de volkshuisvesting. Hij had het wel gehad met alle recente beleidswijzigingen
vanuit de overheid. 10 jaar geleden moesten de corporaties veel meer
bouwen, ondanks dat er in onze regio geen groei meer was. Twee jaar
later was er een andere staatssecretaris die wilde dat wij ons bezit
gingen verkopen aan de huurders. In die twee jaar tijd had Henk net
zijn plannen klaar voor het bouwen van nieuwbouwwoningen die het
best passen in hun omgeving: levensloopbestendige woningen, die
eerst geschikt zijn voor starters en daarna – met weinig aanpassingen
– geschikt zouden worden voor zelfstandig wonende bejaarden, met
flexibele vormen van thuiszorg. Twee jaar daarna kwamen de plannen
om extra belastingen te heffen, zodat de cash flow van de corporatie als
sneeuw voor de zon verdween. Daarna al die affaires, zoals het debacle
bij Vestia. Kortom, Henk was het een beetje zat.
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St. Augustinus hoort bij die groep corporaties die bij de brutering in
1995 vermogend toebedeeld waren en relatief weinig hadden
geïnvesteerd in de jaren daarna. De financiële situatie van
St. Augustinus was ook voor de fusie nog steeds riant te noemen.
Er was een beetje ‘vette’ organisatie ontstaan met prachtig ontwikkelde
systemen in de automatisering. Zij hadden een woonruimteverdeelsysteem opgezet waaraan mijn voorganger niet meedeed.
Mijn voorganger kon niet zo goed door één deur met Henk Compee.
Het had allemaal te maken met dorpse toestanden en oude koeien uit
de sloot halen. Ik had hier gelukkig geen last van.
Ik had een klik met Henk, want hij was bevlogen en zorgde als een
kloek voor zijn medewerkers en de huurders. Hij was soms te lang van
stof, maar ik mocht hem corrigeren. Zowel in zijn manier van optreden
als inhoudelijk. Hij accepteerde mijn zakelijke insteek en hij had respect
voor wat ik in de eerste twee jaren bereikt had bij Wonen Oudeschand.
Zijn RvC is een beetje ouderwets; van die mannen die het stoer vinden
dat zij commissaris zijn, maar in die tijd een beetje zenuwachtig werden
van al die landelijke affaires. Zij kwamen dan met krantenknipsels uit
de Telegraaf naar de RvC-vergadering en vroegen zich af hoe het met
hun aansprakelijkheid stond. Een enkele commissaris zat meer dan 12
jaar in de RvC en behalve de voorzitter moesten zij allemaal op redelijk
korte termijn opstappen, om te voldoen aan de Governance Code.
Eigenlijk waren zij tegen een fusie, want ‘St. Augustinus bestond al
sinds 1912 en moet onafhankelijk blijven’, toch?
Ik zag het wel zitten om met Henk een fusieproces in te gaan.
Hij moest zijn RvC overtuigen en intern ruimte creëren voor mijn ideeën.
Hij verwachtte van mij dat ik goed zou zorgen voor alle medewerkers en
dat ik niet te hard van stapel zou lopen met vernieuwingen, ook al zei
hij dit laatste niet hardop. St. Augustinus was een ideale partner voor
Wonen Oudeschand.
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Iedereen stond te juichen
Nou, de titel van dit hoofdstuk moet je natuurlijk niet letterlijk opvatten.
Het onderwerp fusie ligt gevoelig, want de voorstanders hoor je weinig,
terwijl de tegenstanders alle middelen gebruiken om hun mening te
laten horen. Je ziet dit fenomeen ook bij sloopplannen of bij de aanleg
van een weg. De digitale versie van de Posthoorn, de lokale krant, stond
bol van de boze reacties op elk artikel over de fusie. Dit was voor de
journalist een reden was om elk nieuwtje over ons op te pakken voor
een artikel. Henk en ik hebben veel moeite en energie gestopt in de
communicatie.
Allereerst waren Henk en ik het volstrekt eens over onze aanpak, dus
als ik verder schrijf over mijzelf dan mag je Henk erbij denken. Onze
basishouding was die van de dialoog. Dialoog betekende voor ons dat
wij de ramen opengooiden. Wij wilden dat alle bewoners van de regio
zouden begrijpen hoe de corporaties werkten, zodat de gemeenschap
ook zou inzien dat wij tot een fusie hadden besloten. Het viel ons hierbij
op dat ook bewoners van koophuizen een mening hadden over onze
fusie, zodat wij onze communicatie niet alleen via de bewonersbladen
verspreidden. Men dacht dat wij rijk waren en dat wij altijd – als ware
het liefdadigheid – zouden zorgen dat de armelui redelijk konden
wonen. Dat betekent dat er een weinig realistisch beeld was van onze
volkshuisvestelijke taak en visie. Aan dit scheve beeld hebben wij als
branche natuurlijk decennialang bijgedragen. Een gemiddelde huurder
vindt het heel normaal dat hij € 310,- per maand aan huur betaalt,
terwijl de markthuur voor een vergelijkbare woning minstens het
dubbele is. Wij hebben gekozen voor de vorm van de dialoog om dit
soort beelden te weerleggen, want anders kon niemand begrijpen
waarom een fusie nodig was. Zodoende zijn wij eerst via de media
uitgebreid gaan communiceren over de volkshuisvesting in het
algemeen. Daarnaast hebben wij uitgebreid gesproken met de
huurders, met de huurderverenigingen, met de gemeenten en met
andere stakeholders. Tenslotte hebben wij ervoor gekozen om ook onze
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eigen medewerkers goed, en vooral als eerste, te informeren over de
achtergrond van onze plannen. Kortom, de insteek met een dialoog
betekende dat je samen zoekt naar verbeteringen. De fusie was
zodoende een ‘middel tot’ en geen doel op zichzelf.
Als ik terugkijk denk ik dat de communicatie via de medewerkers als
een vliegwiel gewerkt heeft naar alle andere partijen. Dit zal op het platteland een sterker effect hebben dan in een grote stad, maar ook daar
wordt op verjaardagen en feestjes gesproken over het werk.
Wij wilden dat onze medewerkers zo openlijk mogelijk konden spreken
over de aanstaande fusie, met zoveel mogelijk achtergrondinformatie.
Wij hebben dit ook uitgelegd: ‘Wij willen jullie maximaal informeren,
omdat het jullie werk betreft en wij open staan voor jullie ideeën.
Wij begrijpen dat het een spannende tijd wordt, maar die spanning
willen wij zoveel mogelijk reduceren door veel informatie te geven.
Daarnaast willen wij dat jullie aan de balie, aan de telefoon of bij een
reparatieklus gewoon kunnen vertellen wat er gaande is bij ons.’
Wij wilden voorkomen dat de medewerkers de fusie zouden gebruiken
om zich achter te verschuilen. In de trant van: ‘Sorry dat wij uw klacht
nu niet direct kunnen oplossen want wij zijn bezig met de fusie.’
De meeste moeite met deze open communicatie hadden de RvC en de
OR. Ik begreep de beide reacties wel, want het gebeurde een enkele
keer dat wij fusie-ideeën naar buiten brachten nog voordat de OR of de
RvC een officieel advies of goedkeuring hadden gegeven. Sommige
leden van de OR en de RvC vonden dat wij hen hiermee voor het blok
zetten en dat wij daardoor de besluitvorming ‘erdoorheen drukten’.
Henk en ik vonden het een beetje formalistisch, want alle wezenlijke
zaken in het fusieproces werden informeel besproken met de RvC en
de OR. Zij hadden dus invloed op onze ideeën voordat wij ermee naar
buiten gingen. Wij vonden onze keuze voor open communicatie belangrijker dan de beleefdheid van de procedures. Ik schrijf bewust ‘de
beleefdheid’, want in de praktijk werden de adviesprocedures geen
moment geschonden. Bij elke mededeling over een fusie-idee werd
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gemeld dat het een voorlopig besluit was, afhankelijk van de adviesprocedure met de OR en/of de RvC. Wij begrepen het ongemakkelijke
gevoel van de OR en de RvC indien zij een afwijkend standpunt wilden
innemen. We liepen het risico dat een fusie-idee aangepast zou moeten
worden door de adviezen van OR en RvC. Dit risico bleek in de praktijk
niet zo groot, want in onze houding van openheid hadden wij alle ideeën
in een eerder stadium informeel besproken met de betreffende
advies- en toezichtorganen. Elk idee of voorlopig besluit werd dus
niet één keer als een verrassing ingediend bij de OR en de RvC.
Een ander aspect van de communicatie was de openheid ten opzichte
van de media, wat voornamelijk neerkwam op de journalist van de
Posthoorn. Henk kende de man natuurlijk al jaren en had in die lange
tijd ook enige aanvaringen met hem gehad. Henk had hem een keer
aangesproken op zijn alcoholgebruik op de nieuwjaarsreceptie en dat
werd hem niet in dank afgenomen. Wij hadden dus afgesproken dat ik
de contactpersoon richting de
Posthoorn zou zijn. Ik heb veel
tijd gestopt in het contact met
deze man, die inderdaad geen
prettige persoonlijkheid was.
Ik heb hem diverse malen
uitgenodigd op kantoor om hem
persoonlijk bij te praten over
de voortgang. Wij hebben een
paar keer samen een broodje
gegeten en hij kreeg altijd het
nieuws uit de eerste hand. In de
eerste maanden na de bekendmaking van onze fusiegesprekken heeft hij ronduit opruiende
artikelen geschreven. Artikelen
over het feitelijke nieuws die hij
lardeerde met zaken over de
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affaires bij andere corporaties. Zie het bovenstaande krantenknipsel uit
de Posthoorn. Ik moet zeggen dat de stoom mij uit de oren kwam bij dit
soort berichten. De reacties van inwoners op de internetversie van de
Posthoorn versterkte dit soort tendentieuze berichtgeving alleen maar.
Het enige voordeel was dat de medewerkers, de commissarissen en
de stakeholders er ook schande van spraken. Na maanden werden zijn
teksten feitelijker en de toonzetting begon neutraler te worden.
Het raakt mij als mensen zo over mij praten. Ik begrijp dat het niet
zozeer over mijn persoon gaat, maar over het werk, maar toch. Het is
zo ongrijpbaar en je bent bijna vogelvrij verklaard. De journalist kan
zomaar lelijke dingen opschrijven en elk wederwoord geeft alleen meer
aandacht voor de halve waarheden en verdraaiingen. Ik ben streng naar
mijzelf en naar mijn mensen als het gaat om integriteit en dus heeft dit
deel van de fusie mij pijn gedaan.
Verder kan ik mij nog goed herinneren hoe moeilijk het was om met
één boodschap naar buiten te komen, want hiervoor moest ik constant
afstemmen met Henk en mijn managers. Je moet op dit gebied direct
diepgaand samenwerken, terwijl je een eigen stijl gewend bent. Wat ons
goed geholpen heeft in de open communicatie waren enkele simpele
dingen, zoals documenten en besluiten op intranet plaatsen, een
smoelenboek en diverse happenings met alle medewerkers. Met
behulp van intranet konden wij openheid geven over de documenten
die (bijna) gereed waren. Daarnaast was de planning zichtbaar voor alle
medewerkers. Dit gaf hen een goed gevoel. Zij werden niet (mondeling)
geïnformeerd wanneer het de bestuurders uitkwam, maar zij konden
zelf lezen op het moment dat het hun uitkwam. Soms ook thuis op de
bank, om samen met je partner dingen na te kijken. Dat was goed!
Het smoelenboek was een prima hulpmiddel om de nieuwe collega’s
te bellen of te mailen met een vraag. Samen met enkele happenings,
waarbij alle medewerkers meededen, heeft het geleid tot minder koudwatervrees over ‘die andere collega’s’. Er ontstonden vriendschappelijke
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relaties nog voordat de fusie een feit was. Dit alles is de sfeer zeer ten
goede gekomen tijdens het fusieproces en in de integratie erna.
Een voorbeeld van een happening:
Wij hadden een prachtig mens ingehuurd die in haar eentje ons allen
tegelijk muziek liet maken. Zij zat op een klein podium en wij zaten in
halve cirkels om haar heen. Bij elke stoel lag een instrument, variërend
van een djembé tot cimbalen of een triangel. Eerst werden de
verschillende instrumenten voorgesteld en gaf zij een korte uitleg.
Daarna moesten wij samen spelen. Haar stelling was dat samen geluid
maken wat anders is dan samen muziek maken. Zij gebruikte daarbij
heel slim het motto van Wonen Oudeschand ‘verbinden en versnellen’.
Dat motto verwerkte zij door de aanwijzingen die zij gaf. Ik was ook onder
de indruk hoe goed zij mensen kon inschatten. Voor sommige collega’s
schiep zij een podium, waardoor ik verbaasd zag hoe een ‘grijze muis’
van de administratie ineens een solo gaf. Met een knip van haar vingers
had zij direct de aandacht en na de bijeenkomst gonsde het van
enthousiaste mensen. Later heb ik gehoord dat er vriendschappen
ontstaan zijn tijdens die bijeenkomst. Mensen van de beide corporaties
die ineens met elkaar afspraken om samen te gaan winkelen!

Weerstand
Natuurlijk was er ook sprake van weerstand, maar vreemd genoeg
vooral bij mijn eigen medewerkers en bij de commissarissen van
Augustinus. Bij Augustinus was de weerstand vooral emotioneel.
De commissarissen waren van de oude stempel. Het liefst beslisten
zij nog mee over de toewijzing van de woningen, zoals dat vroeger ging.
Het commissariaat gaf aanzien in het dorp en gaf hun het gevoel –
vooral voor de gepensioneerden – dat zij nog midden in het (werkzame)
leven stonden. In principe is hier niets mis mee, zolang zij gepast met
deze drijfveren omgingen. Henk was meegegroeid met dit gevoel en de
daarbij behorende gewoontes. Tijdens de fusie hadden wij last van deze
gegroeide verhoudingen.
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Het aardige was dat de medewerkers van Augustinus – mede vanwege
onze open houding – al snel inzagen dat de fusie diverse voordelen
had. Elke medewerker kon de voordelen van de samenwerking ontdekken. Men ervoer bij ons een andere bedrijfscultuur en een kans om in
de nieuwe fusieorganisatie dingen voor elkaar te krijgen die tot nu toe
door het behoudende gedrag van Henk niet mogelijk waren. Eigenlijk
hadden zij er wel zin in. Stiekem denk ik dat zij mij ook wel zagen zitten
als de nieuwe directeur-bestuurder… Deze houding van de medewerkers van Augustinus maakte dat de commissarissen milder werden over
de fusie. Zo werd de weerstand van de commissarissen van Augustinus
tegen de fusie omgezet in een kritische houding over het eindresultaat.
De commissarissen vonden bijvoorbeeld dat al het huidige meubilair
gebruikt moest blijven worden na de fusie en zij wilden dat het salaris
van de bestuurder bevroren werd voor een periode van vier jaar.
Tijdens het fusieproces was er veel media-aandacht voor de beloningsstructuur van corporatiedirecteuren die boven de Balkenende-norm
uitkwamen. Daarnaast had Het Financieele Dagblad aangetoond dat de
beloningsstructuur tussen de corporatiedirecteuren geheel niet eenduidig was. Directeuren van kleine corporaties op het platteland verdienden
soms meer dan collega’s van grote corporaties in stedelijk gebied. Er
waren nog steeds corporaties die de bestuurdersbeloning niet publiceerden, terwijl de wetgeving er duidelijke regels voor stelde. De € 3,5
miljoen pensioenregeling van de voormalige bestuurder van Vestia, die
vertrokken was naar zijn villa op Bonaire, was aan niemand uit te leggen.
Kon een RvC zich verschuilen achter ‘eerder gemaakte afspraken’? In
ons geval wilde de RvC een duidelijk – openbaar – signaal afgeven, dat
ongeacht welk salarissysteem een verhoging zou afgeven na de fusie, de
beloning voorlopig bevroren werd.

De weerstand bij mijn eigen medewerkers was voornamelijk gebaseerd
op de ingezette ontwikkelingen op het gebied van de frisse bedrijfscultuur. Men vreesde dat er een stap terug gezet zou worden bij de
integratie met Augustinus. Het meest gehoorde argument was dat
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Wonen Oudeschand nog niet klaar was voor een fusie. Mijn argument
dat de fusie ons eigen veranderproces juist een versnelling zou geven,
werd beleefd aangehoord. De eerder genoemde acties (open communicatie, het smoelenboek en de happenings) hebben bijgedragen aan een
soepelere houding. Tot de dag van de fusie heb ik moeten knokken voor
draagvlak en het zou niet gelukt zijn zonder de loyaliteit van de medewerkers en sympathie voor mijn overtuiging. Ik ben ervan overtuigd dat
de gekozen insteek van de communicatie van wezenlijk belang is
geweest om mijn medewerkers in harmonie mee te krijgen in de fusie.
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Steun van de commissarissen
Ik wist natuurlijk vanaf het begin van de fusie dat de commissarissen
het recht (en de plicht) hebben om goedkeuring te geven (voorafgaand)
aan het fusiebesluit. Het toezicht moet ervoor zorgen dat de bestuurders
niet verdrinken in hun eigen enthousiasme. Dat geeft de RvC een
belangrijke positie in het proces, maar ik had niet verwacht dat dit
zoveel ruis op de lijn zou veroorzaken. Zowel Henk als ik hebben de RvC
intensief betrokken bij het proces. Wij hadden een toezichtgroep
ingesteld die bestond uit de beide voorzitters met elk een lid van de RvC.
Wij brachten alle fusieaspecten in bij deze toezichtgroep met de vraag:
‘Wij willen deze besluiten nemen op basis van de volgende argumenten:
wat zou jullie eigen RvC hiervan vinden?’ Ik heb hen dus aangesproken
op hun adviserende rol en alleen de aparte RvC- vergaderingen gevraagd
om de toezichthoudende rol op de fusie in te vullen. Door dit expliciet te
benoemen bleef iedereen rolvast acteren en ontstond er een gevoel van
samenwerking. De houding in de toezichtgroep was dan ook meedenkend. In de eerste maanden vergaderden wij om de twee weken,
maar later werd dit elke vier tot zes weken.
Tussen het eerste groene licht van mijn RvC en de oprichting van de
toezichtgroep heb ik diverse verkennende gesprekken gevoerd met
Henk. Op basis van het goede gevoel tussen ons beiden zijn wij twee
keer uitgebreid ‘op de hei’ gaan zitten met de beide managementteams.
Hierbij was alles bespreekbaar om te komen tot een intentieverklaring
om echt te kunnen beginnen. Tussen deze gesprekken met
Augustinus heb ik constant contact gehouden met mijn voorzitter RvC.
Ik heb diverse malen een broodje met hem gegeten om hem op de
hoogte te houden van de voortgang. Niet alleen over de feiten, maar ook
over mijn gevoel erbij.
Henk en ik wilden een uitgebreide intentieverklaring opstellen.
Geen vrijblijvende tekst, maar concrete afspraken over de grootste
struikelblokken voor een succesvolle fusie. Wij wilden overeenstemming
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bereiken over de ‘showstoppers’ voordat wij de organisatie op zijn kop
zouden zetten (met alle kosten van dien). Wij kwamen tot een lijst van
showstoppers die in het voortraject op hoofdlijnen besproken waren
tussen de beide partijen, zoals uitspraken over de toekomstige bestuurder, over de naam van de nieuwe organisatie, over de locatie van het
hoofdkantoor, over de hoofdpunten van de organisatiestructuur, over de
kosten en meerwaarde, over de nieuwe RvC en haar voorzitter en nog
meer van dergelijke hot issues.
Het moeilijkste vond ik dat de commissarissen luchtig spraken over die
intentieverklaring, met een bravoure in de trant van ‘oh, daar komen
wij toch altijd uit!’ Henk en ik zijn hier gelukkig niet mee akkoord
gegaan. Wij wilden de showstoppers en de emotionele aspecten
expliciet besproken hebben. De gevoelsmatige bezwaren werden volgens
mij verstopt onder andere argumenten, zoals een constante vraag naar
de meetbare meerwaarde van de fusie. Wij zijn hierin tot een bepaalde
hoogte meegegaan, want er waren best besparingen te benoemen,
zoals die van de loonkosten van een directeur en enkele fiscale
vrijstellingen. Daarnaast konden wij kostenvoordelen becijferen van
investeringen in ICT en in een nieuw woonruimteverdeelsysteem.
Aan de andere kant hebben wij ook volgehouden dat sommige
meerwaarden weliswaar niet meetbaar zijn, maar daarom nog wel heel
concreet kunnen zijn. Bijvoorbeeld het voordeel van één visie op de
volkshuisvesting in de regio en de daarbij behorende daadkrachtige
aanpak in renovatie en nieuwbouw. Uiteindelijk bleek dat een dergelijk
dilemma opgelost werd door krachtige mensen in de RvC, die vierkant
achter je stonden.

Bestuurder en RvC
Het was snel duidelijk dat Henk na het fusieproces met vroegtijdig
pensioen wilde gaan. Hij had daar volgens oude regelingen recht op.
Dat sloot het vraagstuk van de bestuursopvolging meteen kort. Ik zou
zelf geen enkele moeite hebben gehad om nog twee jaar door te gaan

36

steun van de commissarissen

samen met Henk. Zelfs als hij de rol van de voorzitter gekregen zou
hebben, had ik het best gevonden, zolang maar vastgelegd zou
worden dat hij twee jaar na de fusie zou vertrekken en dat ik dan enige
bestuurder zou worden. Ik geloof wel in een tweehoofdig bestuur voor
een roerige periode, met als voordeel dat er ankerpunten zouden
blijven voor de medewerkers en de huurders van de beide corporaties.
Het zou ook garanderen dat er tijdens het fusieproces geen onrealistische afspraken zouden worden gemaakt. Henk wilde zijn carrière
echter afsluiten met een overdracht van zijn corporatie. De voordelen
hiervan waren de directe besparing van één directeursalaris en
helderheid voor iedereen dat ik de kartrekker zou worden van de
nieuwe corporatie.
Een vervelend gevolg van deze situatie was dat de RvC van Augustinus
er automatisch vanuit ging dat zij dan de voorzitter van de RvC
mochten leveren. Dit beviel mij niet, want ik vond dat de huidige
voorzitter van Augustinus zijn rol niet goed invulde. Het werd zelfs nog
minder aangenaam toen de RvC van Augustinus voorstelde dat zij één
commissaris meer mocht leveren dan wij, omdat Augustinus meer
woningen had en de rijke corporatie was. Hier heb ik wel een paar
nachten van wakker gelegen. Ik heb die gevoelens gedeeld met mijn
voorzitter. Hij was er heel duidelijk in dat de fusie in dat geval niet door
zou gaan. Ik twijfelde of mijn voorzitter zijn rug recht zou houden
binnen de RvC. Ik twijfelde ook of zijn stellige houding niet te maken
had met zijn eigen ambitie om voorzitter te worden van de nieuwe RvC.
Henk en ik waren het over één ding volstrekt eens: dit moet geregeld
worden in de intentieverklaring, want anders zou het vlak voor de
fusiedatum wel eens fout kunnen lopen. Wij geloofden beiden niet in
de zogenaamde bulldozertheorie, die zegt dat je dit soort moeilijke
zaken voor je uit moet schuiven, want dan zou het zich vanzelf wel
oplossen in de tijd. Ik heb Henk aangesproken om het onderste uit de
kan halen om zijn RvC van dit onzalige idee af te krijgen.
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Wij hebben twee avonden georganiseerd met de beide RvC’s tezamen.
De beide avonden werden ingekleed met een goed geleide discussie,
nadat iedereen kon omschakelen van zijn drukke werkdag met een
lopend buffet. De eerste avond stond vooral in het teken van het
introduceren van de beide corporaties. Dat betekende dat wij
presentaties gaven over het woonbeleid, het onderhoud, het bezit
en de financiën. De betreffende managers van de corporaties gaven
de presentaties samen. Dat vond iedereen spannend. Er was een
afbreukrisico dat de commissarissen meteen (voor)oordelen zouden
krijgen over de andere partij. Gelukkig gebeurde het tegenovergestelde: men prees elkaar de hemel in en de beide voorzitters deden
hun uiterste best de sterke punten van de andere corporatie te
benoemen. Ik begreep later dat het vaak voorkomt dat men vooraf
angst heeft voor dit soort introducties, maar dat het in de praktijk
altijd resulteert in een positief gevoel. Vooral gevoelsmatig wordt het ijs
gebroken en krijgen de kansen meer aandacht dan de bedreigingen.
Ik denk dat bij de meeste commissarissen ‘het glas meestal halfvol’ is.
Vanuit deze positieve grondhouding was er ruimte om een compromis
te zoeken voor de opvolgingskwestie van de nieuwe RvC. Henk en ik
hebben voorgesteld dat de beide voorzitters eens samen zouden gaan
lunchen om deze delicate zaak te bespreken. De voorzitter van Henk
mocht – volgens de Governance Code – nog maar twee jaar aanblijven
als commissaris. Mijn voorzitter zat aan het einde van zijn eerste termijn. Mijn voorzitter was een rustige, wijze man, waar ik veel vertrouwen in had. De voorzitter van Augustinus was dominant en pietluttig,
een onplezierige combinatie. Hij nam vaak als eerste het woord en
poneerde dan en passant zijn stellige mening om het betoog af te sluiten met een uitnodiging aan andere leden van de RvC om hun mening
te geven. Hij was pietluttig in het bespreken van de notulen. Ik vond
hem conservatief in zijn visies. Hij wist altijd iets op te merken dat fout
zou kunnen gaan, om zich in te dekken. Dergelijke kritische kanttekeningen sloot hij meestal af met de tekst dat Henk de bestuurder van
de corporatie was en hij moest besluiten.
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Ik heb met mijn voorzitter drie varianten bedacht voor het toekomstig
voorzitterschap: de voorzitter van Augustinus zou voorzitter van de
nieuwe RvC worden en na twee jaar opstappen; mijn voorzitter zou de
nieuwe voorzitter worden en als derde optie hadden wij bedacht dat
er een nieuwe voorzitter binnengehaald zou worden. Wij vonden dat in
alle varianten alle leden hun zetel ter beschikking moesten stellen en
dat er een nieuwe RvC zou moeten worden benoemd met een gelijk
aantal leden per corporatie. Tijdens een lunch van de beide voorzitters
is het volgende compromis bedacht. De beide voorzitters zouden een
selectiecommissie vormen voor de samenstelling van de nieuwe RvC
met mij als adviseur. De nieuwe RvC zou bestaan uit twee leden van
de beide RvC’s plus een nieuw aan te trekken voorzitter. Men vond
het echter risicovol om een nieuwe commissaris direct tot voorzitter te
benoemen. Dit is opgelost doordat de RvC van Augustinus een openstaande vacature invulde met een nieuwe commissaris met het profiel
van beoogde voorzitter. Deze commissaris zou na een jaar deelnemen
aan de RvC van Augustinus, voordat de fusie een feit was. Bij de
werving en selectie heeft onze voorzitter een adviserende rol
gekregen.
De voorzitter van Augustinus zou de fusie ingaan als de nieuwe
voorzitter en binnen een halfjaar terugtreden als commissaris. In dat
halfjaar zou de nieuwe RvC uit haar midden een voorzitter benoemen.
Dit kon de nieuwe commissaris zijn of – bij twijfel – een van de
bestaande commissarissen. Mijn voorzitter zou in ieder geval de
vicevoorzitter worden. Henk en ik vonden dat alle ego’s gered waren en
ik kon leven met deze oplossing. Ik heb mij er wel sterk voor gemaakt
dat er gekozen zou worden voor een vrouwelijke kandidaat bij gelijke
kwaliteit. Deze procedure plus de afspraken zijn keurig vastgelegd in
de intentieverklaring. Het gaf een bevrijdend gevoel.
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De nieuwe naam
Augustinus had een katholieke oprichtingsgeschiedenis en in de
preambule van de statuten van Augustinus werd deze historie plechtig
beschreven. Henk had hier ook een sterk gevoel bij. Een nieuwe naam
voor de organisatie zonder een link naar de ‘roots’ was bijna
onbespreekbaar. Het liefst heette de nieuwe corporatie ook weer
St. Augustinus. Ik wilde hier geen zwaar punt van maken, met name
omdat ik geen voorstander was van al die fantasienamen die ik de
laatste jaren heb zien ontstaan bij fusiecorporaties. Ik vind dat een
nieuwe naam, samen met het logo, een belangrijke bijdrage levert aan
het imago van de organisatie. Tegenwoordig heet dit branding, waarbij
het niet alleen gaat om de naam en het logo, maar ook om de lading
die het krijgt. Daarnaast vond ik het proces voor het vinden van een
nieuwe naam een uitgelezen kans om te werken aan het draagvlak voor
de fusie onder de medewerkers. Zodoende hebben wij diverse
randvoorwaarden voor de nieuwe naam in de intentieverklaring
afgesproken, zoals een relatie met de (RK) historie, regiogebonden,
gedragen door medewerkers en huurders, passend in de huidige eisen
voor social media (bijvoorbeeld beschikbaarheid domeinnaam).
Wij hebben toen afgesproken dat wij ons laten begeleiden door een
professioneel bureau, want ik had in het verleden heel wat ongelukjes
zien gebeuren op dit terrein. De RvC van Augustinus zat onmiddellijk te
mopperen over de kosten van dit bureau.

Over de locatie
Henk, ik en de beide RvC’s waren het er snel over eens dat er volwaardige diensten moesten worden verleend in de beide gemeenten.
Tegelijkertijd waren Henk en ik ervan overtuigd dat één kantoorlocatie
een succesfactor is om zo snel mogelijk tot een nieuwe bedrijfscultuur
te komen. Een lokaal bijkantoor hoeft echter niet altijd door dezelfde
groep medewerkers bemenst te worden en het hoeft ook niet altijd
open te zijn. Zo konden wij besluiten om vanuit één kantoor te gaan
werken met een lokale vestiging in de andere gemeente.
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Wij hebben met de commissarissen afgesproken dat er tijdens het
fusieproces een werkgroep zou komen die de beide kantoren zou
onderzoeken op de (verbouw)kosten om tot een duurzaam hoofdkantoor te komen met een inrichting voor het nieuwe werken.
Het bouwen van een geheel nieuw kantoor vonden wij onaanvaardbaar. Ook als nieuwbouw de goedkoopste oplossing zou zijn, werd
dit alternatief vanuit het oogpunt van imago niet meegenomen in de
overwegingen. De uitkomst van deze werkgroep zou automatisch
leiden tot de keuze voor de gemeente met het hoofdkantoor.
Deze uitgangspunten hebben wij vastgelegd in de intentieverklaring.

De hoofdlijnen van de organisatiestructuur
Naast de beschreven afspraken over de bestuurder en de commissarissen wilden wij ook enkele uitgangspunten vastleggen over de
topstructuur. Henk en zijn RvC hadden de stellige overtuiging dat
er geen ontslagen mochten vallen als gevolg van de fusie. Ik dacht
er anders over: ik vind het getuigen van goed werkgeverschap als
alle medewerkers uitgedaagd worden tot goed en plezierig werk.
Hierbij behoort goede ondersteuning (coaching, leertrajecten etc) en
natuurlijk een fijne werkomgeving. Ik ben akkoord gegaan met een
werkgarantie, maar dan wel met natuurlijk verloop, zodat op termijn
efficiency-voordelen behaald konden worden. Ik moet zeggen dat de
werkgelegenheidsgarantie, achteraf gezien, veel rust heeft gebracht
in de beide organisaties.
Aan de andere kant heb ik bedongen dat de structuur volledig gericht
zou zijn op de buitenwereld, met de huurder als eerste aandachtspunt.
Dat betekende een geografische ordening met wijkteams die per circa
800 woningen zelfstandig konden acteren. Het aantal woningen was
gericht op de persoonlijke benadering van de huurder. Elke huurder
zou ‘zijn’ verhuurder bij de voornaam kennen en elke lid van een wijkteam kende zijn huurders en hun woning. Dit was echt vernieuwend.
Het betekende namelijk dat elke medewerker aan de frontoffice
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verstand moesten krijgen van het integrale primaire proces. Dat wil
zeggen van (onderhoud) techniek, administratieve zaken en ook
affiniteit moesten krijgen met de papierwinkel van het verhuurproces.
Het betekende eenvoudig gezegd dat het werkproces leidend was in
de nieuwe corporatie en dat de medewerkers integraal moesten leren
denken en handelen. Dit uitgangspunt werd goed ontvangen door de
RvC’s, maar heeft heel wat voeten in de aarde gehad bij de medewerkers en de ondernemingsraden.

Marketing
Wij hebben ook in grote lijnen de nieuwe maatschappelijke marketingfunctie van de corporatie beschreven. Wij wilden in de intentieverklaring
vastleggen (en daarmee commitment verkrijgen) dat de nieuwe corporatie zich primair zou richten op de buitenwereld en dat de interne
organisatie deze signalen van buiten zou verwerken in nieuw beleid.
Marketing is daarbij niet een vorm van (marketing) communicatie of
market research voor het bezit. De functie van Marketing zou zijn het
afwegen van zoveel mogelijk signalen vanuit de buitenwereld aan onze
strategie en daarna omzetten in beleid. De functie Marketing moest die
signalen interpreteren en doorgeven aan de beleidsmakers en de
projectontwikkelaars.
Wij hadden voor deze functie iemand die al jaren werkte bij Augustinus
en zowel handig was met databases als communicatief vaardig. Hij deed
precies wat wij verwachtten, namelijk iedere collega verleiden om kleine
– schijnbaar onbelangrijke - zaken aan hem te melden. Hij stopte al deze
informatie in zijn database, waarmee hij doorsnijdingen kon maken op
complex, op wijk, op onderwerp etc. Hij probeerde een rode draad te
vinden met die losse puzzelstukjes zodat wij begrepen wat de gemeenschap van ons verwachte.
Elk kwartaal kwam hij met een soort boekje met analyses (die rode
draden) over ons bezit en onze huurders. Dit werd digitaal verspreid
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onder alle medewerkers en uitgebreid besproken in het afdelingsoverleg
en in het MT. Soms konden wij niets met de analyse, soms was het een
open deur en hadden wij al beleid op het betreffende gebied, maar een
enkele keer kregen wij ‘diamantjes’ te pakken.
Een voorbeeld: vroeger werden opmerkingen over onveilig gevoel bij een
complex niet gehoord of pas nadat er incidenten waren geweest. Nu
werden dergelijke opmerkingen geregistreerd, bijvoorbeeld van de
baliemedewerker of van de opzichter die verhalen hoorde in een koffiepauze van een aannemer. Al dit soort kleine puzzelstukjes, natuurlijk in
combinatie met klantonderzoeken, werden ineens waardevol om
maatschappijgedreven te acteren als corporatie.

Met al deze uitgangspunten vastgelegd in de intentieverklaring ben ik
vol vertrouwen in het fusieproces gestapt. Natuurlijk moesten er nog
vele dingen uitgewerkt worden, zoals nieuwe statuten, goedkeuring van
de minister etc., maar wij hadden commitment op de grootste
showstoppers!

Integriteit
Ik heb gemerkt dat alle affaires in de branche geleid hebben tot een
‘prettige nervositeit’ bij de commissarissen. Voorheen was er een
erecode dat een commissaris en een bestuurder in de volkshuisvesting
prudent gedrag vertoonden. Sinds 2002 zijn er echter 16 affaires in de
corporatiebranche geweest, waaronder elf constateringen van fraude
(denk aan Rochdale, SGBB) en vijf zaken van mismanagement, zoals
de campus in Maastricht en de SS Rotterdam. In combinatie met de
bouwfraude-affaire en kloeke uitschieters in het onderwijs en in de zorg
levert dat geen fraai beeld op, ook al betreft het minder dan 4% van de
corporaties. Ik baal ervan dat ik op feestjes bijna aarzel om te vertellen
wat mijn werk is. In de intentieverklaring hebben de beide raden van
commissarissen bedongen dat de fusiecorporatie zich geheel conformeert aan de Aedes-code en aantoonbaar werkt aan het vertrouwen in
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de maatschappij. Ik was prettig verrast door deze stelligheid en het was
dan ook maar een klein stapje om in de intentieverklaring op te laten
nemen dat de nieuwe corporatie een controller zou krijgen. Deze controller zou direct rapporteren aan de bestuurder én aan de RvC en de
interne controle zijn op de Administratieve Organisatie.
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De huurders stonden te springen
Eigenlijk interesseert het de gemiddelde huurder niets of zijn huurbaas
gaat fuseren, zolang de huurprijs en de kwaliteit van de diensten maar
hetzelfde blijft of beter wordt. Ik bedenk altijd dat een huurder
gemiddeld eens in de zeven jaar verhuist en meestal alleen op dit soort
momenten in aanraking komt met het serviceniveau van de corporatie.
Aan de andere kant gaan onze diensten letterlijk over ‘huis en haard’,
zodat er veel meer emotie bij komt kijken dan bij de aankoop van een
tv of een auto. Ik kon uit eigen ervaring spreken, want bij mijn eigen
huis wilde de gemeente een drukke doorgaande weg aanleggen.
De buurt was boos en verontwaardigd. Ik heb gezien hoe hoog
opgeleide buurtbewoners letterlijk buikpijn kregen vanuit een gevoel
van onmacht. Anderen staken uit ellende de kop in het zand. Zodra je
aan de woning komt, kom je aan het veilige gevoel, aan thuis, aan
primaire levensbehoeften.
Kortom, de fusie raakte de huurders niet, maar onveilige gevoelens over
de woning riepen wel emoties op. Het was dus zaak dat wij onze focus
richtten op openheid en de communicatie stuurden op ‘de huurder mag
er nooit op achteruit gaan’. De huurderorganisaties waren hier
sceptisch over. Henk en ik hebben er uitvoerig over gesproken hoe wij
hiermee om wilden gaan. De huurdersvereniging van Augustinus
bestond uit oudere leden, die erop vertrouwden dat Henk goed voor
hen zou zorgen. Mijn huurderorganisatie was verzuurd, mede door het
gedrag van mijn voorganger. Het was mij nog niet gelukt om dit ten
goede te keren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij vanaf mijn aantreden
bij Wonen Oudeschand sterk gericht heb op het veranderproces en op
oriëntatie op de buitenwereld, maar misschien niet hard genoeg
gewerkt heb aan de relatie met onze huurdervereniging. Daar heb ik in
het fusieproces last van gehad.
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De voorzitter van mijn huurdervereniging was tevens fractievoorzitter van
de Lokale Partij Oudeschandvoort (LPO) en hij nam vaak extreme standpunten in, zowel in de raad als bij ons. Ik heb in het begin diverse malen
mijn neus gestoten. Ik informeerde bijvoorbeeld het bestuur van de
huurdervereniging vooraf over een bepaald besluit, maar vervolgens zag
ik dat het de volgende dag in de Posthoorn stond. Toen ik de voorzitter
daarop aansprak, ontkende hij eerst dat hij naar de pers was gestapt.
Later gaf hij altijd te kennen dat hij niet meedeed aan
achterkamertjespolitiek, omdat hij zelf wel bepaalde wat hij deed met
de verkregen informatie. Ik voelde mij niet prettig om informatie en mijn
ideeën hierover met hem te delen.
Henk en ik waren ons zeer bewust van de positie die de huurdersverenigingen gekregen hadden van het ministerie in het fusieproces.
Sinds 2002 had de minister verordonneerd dat hij goedkeuring moest
geven voor elke fusie mét daarbij het advies van zowel de huurderorganisaties als de gemeenten. Met name het advies van de huurderorganisaties wordt in politiek Den Haag zwaar gewogen. Bij een negatief
advies van de huurderorganisaties worden de bestuurders op het
ministerie ontboden voor een gesprek. Dit zou niet passen bij onze stijl
van werken en ook minstens enige maanden vertraging opleveren.
Op zichzelf zou dit geen ramp zijn, maar het zou wel onrust veroorzaken
in de gemeenschap, onder de medewerkers en binnen de RvC.
Het adviesrecht van de huurderorganisaties was zo verworden tot een
zwaarwegende factor. Henk en ik hebben de zaak echter helemaal
omgedraaid: wij hebben als uitdaging geformuleerd dat na de fusie de
relatie met de huurderorganisaties volstrekt genormaliseerd moest zijn
en dat de fusie het hulpmiddel was om deze verbeterslag te bereiken.
Als je als organisatie de buitenwereld hoog in het vaandel hebt staan,
dan moet de relatie met de vertegenwoordigers van de belangrijkste
stakeholder minimaal in orde zijn, toch?
Wij hebben gekozen voor de dialoog. Een dialoog betekent dat je de uitkomst niet weet en dat ook de weg ernaar toe onduidelijk is.
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Het was een keuze om samen met de huurderorganisaties op pad te
gaan, met een helder einddoel – een positief advies over de fusie –
maar zonder zekerheden. Het tweede doel was het radicaal verbeteren
van de werkrelatie. Eerst hebben wij onze uitgangspunten besproken
met de huurderorganisaties apart en daarna gevraagd om een
bijeenkomst met de beide huurderorganisaties samen.
De verschillen tussen onze organisaties werden meteen zichtbaar,
want bij Henk vonden ze dit voorstel voor een dialoog heel vreemd
(Henk zorgt er toch voor dat de fusie goed gaat verlopen?) en bij
Wonen Oudeschand wantrouwden zij deze aanpak. Daarnaast hadden
zij niet zo’n hoge pet op van hun collega-bestuur. Om de beide partijen
op het goede spoor te krijgen hebben wij hen aangeboden hen te laten
ondersteunen door een externe begeleider. Dat was een gouden greep,
want zij konden zich vinden in één persoon voor beide partijen.
Deze adviseur stopte extra energie in de club van Henk en relativeerde
het wantrouwen bij mijn huurderorganisatie.
Om een goede basis te leggen voor de dialoog hebben wij voorgesteld
de manier van werken vast te leggen in een protocol. In dit protocol
hebben wij beschreven dat de corporaties over elk onderwerp van
‘Het voorstel tot fusie’ in een gemeenschappelijke vergadering van de
beide huurderorganisaties een voorzet in grote lijnen zouden doen.
Na de brainstorm over zo’n onderwerp zouden de ideeën van de
huurderorganisaties verwerkt worden in de conceptteksten. Deze
conceptteksten werden dan de volgende vergadering besproken en
aangepast of goedgekeurd. Zo ontstond met kleine stapjes het voorstel
tot fusie, zoals de minister verlangt van de fuserende partijen. De beide
huurderorganisaties moesten er even aan wennen, maar zagen daarna
in dat dit een oprechte manier was om de belangrijke punten van de
huurders een prominente plaats te geven.
De beide MT’s waren al een paar keer bijeen geweest om onze
strategische uitgangspunten helder te krijgen. Wij hebben in deze fase
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geen ondernemingsplan geschreven (dat wilden wij doen in het eerste
jaar na de fusie), maar wel heel duidelijk de richting bepaald met
kaders en strategische uitgangspunten: een visie voor de toekomst,
gericht op inspiratie, maar ook concreet. Vanuit dit kaderdocument
bespraken wij voorafgaand aan elke bijeenkomst met de huurderorganisaties de diverse beleidspunten waarover de minister een advies
eist. Daarbij moet je denken aan het beleid over de huurprijzen, over
het onderhoud, over de dienstverlening etc. Deze beleidspunten
waren dus in grote lijnen besproken met de managers en wij brachten
ze elke vergadering met de huurders in door ze ter plekke op flapovers
te schrijven. De daaropvolgende brainstorm – en het verslag van beide
na de vergadering – was het werkdocument voor de volgende
bijeenkomst met de huurders. Zo ontstond al werkenderwijs het
‘voorstel tot fusie’. De deelnemers aan deze bijeenkomsten werden
steeds enthousiaster, want in ons gedrag lieten wij zien dat het ons
menens was. In het protocol was beschreven dat alle partijen tijdens
dit proces niet naar de buitenwereld zouden lekken en - eerlijk is eerlijk
- dat hebben zij ook niet gedaan. Ik kreeg er een euforisch gevoel bij.
Er kwamen prima ideeën op tafel, de managers raakten enthousiast
en met name mijn huurderorganisatie kreeg vertrouwen in mij. Ik was
ervan overtuigd dat er op deze manier ook een positief advies naar de
minister zou ontstaan. Een prachtig voorbeeld van een win-win situatie.
Toen het voorstel tot fusie zowat af was, heb ik de tekst ingebracht bij
de commissarissen en bij de beide ondernemingsraden. Ik moet zeggen
dat de samenwerking met de commissarissen heel goed uitpakte. Henk
en ik informeerden de toezichtgroep regelmatig over de aanpak en over
de tussenresultaten. Hun ideeën hebben wij regelmatig verwerkt in de
conceptteksten.
Wij hadden in het protocol met de huurderorganisaties afgesproken dat
zij elk afzonderlijk een advies zouden schrijven, na het gezamenlijke
proces te hebben doorlopen. In de planning was dit een kritisch
onderdeel, want alleen met het advies van beide huurderorganisaties
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zou het voorstel tot fusie naar de minister gestuurd kunnen worden.
De dialoogfase heeft ons meer tijd gekost dan dat wij gedacht hadden,
maar daarna kwam het advies binnen twee weken, dus heeft de
aanpak al met al goed gewerkt. Het was een heel duurzame manier
van werken.
De huurderorganisaties straalden positieve energie uit naar de
huurders en naar de buitenwereld. Mede hierdoor merkten wij een
kanteling in de berichtgeving in de Posthoorn. De berichten werden
steeds positiever en zo sloeg het enthousiasme indirect ook over op de
huurders, de medewerkers, de gemeenten, de commissarissen etc.
Er ontstond nieuwe energie en daarmee was de investering in tijd en
moeite dubbel en dik terugverdiend! Ik kijk er nu later op terug en ik
vind nog steeds dat er een heel evenwichtig voorstel tot fusie uit is
gekomen. In alles sloeg de balans positief door, met niet in de laatste
plaats een positieve verhouding met de huurderorganisaties als gevolg.

De huurderrelatie na de fusie
Na de fusie heb ik bij de beide huurderorganisaties aangedrongen op
het snel oprichten van een nieuwe huurdervereniging voor alle
huurders. In principe ga ik daar als bestuurder van de corporatie niet
over, maar ik wilde de positieve energie van het fusieproces gebruiken.
De huurdervereniging was geen hindermacht, maar een onderdeel van
mijn visie op maatschappelijk ondernemen. Ik wilde zo graag dat wij op
dezelfde golflengte zouden komen over de rollen van de huurdervereniging versus de corporatie. Ik geloof in een netwerk-samenleving
met meer aandacht voor incidentele samenwerkingsvormen. De huurders
zijn afhankelijk van de corporatie, want de drempel om de huur op te
zeggen en te verhuizen is heel hoog. Tegelijkertijd ben ik net zo afhankelijk van de huurders, want zij zorgen samen met andere stakeholders
(zoals de gemeente) voor mijn legitimiteit. Daarnaast is hun huur de bron
van mijn kasstroom. Zonder huurders heeft de corporatie geen bestaansrecht. Al mijn passie voor de volkshuisvesting is niet gericht op de
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woningen, maar op de mensen die erin leven, werken en leren.
Zij bepalen dus de agenda, ook al is het heel moeilijk om scherp te
krijgen wat hun wensen en verlangens zijn. Dit valt het best samen te
vatten onder de term ‘maatschappij gedrevenheid’.
De consequentie van de visie op maatschappij gedrevenheid is dat de
huurdervereniging niet onze enige bron van informatie is over de
huurder en dat er naast een verticale relatie ook diverse horizontale
relaties zijn: het netwerk. Ik vond dat ik op diverse manieren en langs
diverse kanalen informatie moest ophalen bij mijn huurders. De
bestaande bestuursleden vonden dit raar, met name na het zo goed
verlopen dialoogproces. Voor mij was het juist heel logisch: de nieuwe
organisatie zou alleen fris blijven als zij continu geprikkeld zou worden
door de buitenwereld en met name door de meningen van de huurders.
Mijn medewerkers waren het helemaal eens met deze manier van
werken, maar de praktijk was weerbarstig. Eigenlijk betekende het dat
de collega’s een heel andere manier van denken moesten omarmen en
dat lukte niemand in één keer. Sommigen konden de ommezwaai niet
goed maken. Die lag namelijk op het terrein van de competenties:
vroeger was een medewerker deskundig en wist vanuit deze deskundigheid (gebaseerd op scholing en/of ervaring) wat de beste oplossingen
waren. Dat ging dan over de beste oplossing voor technische problemen
aan de woning of de beste oplossing voor burenruzie of de beste
oplossing voor de administratieve afhandeling etc.
Bij een maatschappij gedreven visie moet elke medewerker zich eerst
luisterend opstellen en de daarmee verkregen signalen combineren met
zijn kennis en ervaring. Pas daarna komt er een mogelijke oplossing die,
voordat je tot uitvoering gaat, eerst besproken wordt met de
betreffende huurder. Dat betekent dat de zekerheid dat je het goed doet,
die je vroeger haalde uit kennis/deskundigheid, bij het nieuwe denken
gehaald wordt uit het vertrouwen van de huurder. Het betekent ook dat
je niet alle aspecten van de volkshuisvesting vooraf probeert te
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bedenken, maar dat het geaccepteerd is dat je constant reageert op
signalen en daarmee sneller en efficiënter werkt. Vroeger was het
normaal dat de situatie bepalend was voor de beste oplossing.
Zodoende kon je standaardoplossingen bedenken voor min of meer
identieke situaties. Tegenwoordig bepaalt de behoefte van het individu
veel meer wat de beste oplossing is. Ik schrijf het nu zomaar op, maar
als ik dit soort woorden in mijn MT uitsprak, dan zag ik ‘de luiken
dichtgaan’ en werd ik minstens een beetje voor gek verklaard. Ik
gebruikte wel eens de metafoor van het balanceren van een bezemsteel
op twee vingers:
‘schakel je zintuigen maximaal in om te zien/voelen wat de bezem gaat
doen; probeer niet vooraf te bedenken welke correctie het beste is, maar
reageer onmiddellijk en intuïtief; tenslotte, accepteer dat constant corrigeren een prima oplossing is, aangezien er geen perfect stabiele positie
bestaat voor een bezem op twee vingertoppen.’

Ik kom hier later op terug bij mijn ervaringen over het fusieproces met
de medewerkers, maar de kern van het verhaal is dat ik niet alleen de
huurderverenigingen wilde overtuigen om mee te doen in een nieuwe
manier van samenwerken, maar dat ik ook intern weinig bijval kreeg
voor mijn ideeën.
De vervolggesprekken met de huurderorganisaties concentreerden zich
op hun eigen fusieproces, want iedereen wilde overgaan naar één
organisatie voor alle huurders. De cultuurverschillen werden door deze
gesprekken echter heel erg zichtbaar. Ik was niet aanwezig bij deze
gesprekken tussen de beide huurderorganisaties, maar wat ik ervan
begrepen heb, waren het niet altijd even aangename bijeenkomsten.
Op een goed moment kreeg ik de kans als een soort mediator te mogen
optreden. De verschillen van mening gingen over de rol en de positie
van de huurderorganisatie. De vertegenwoordigers van het oude
Augustinus waren loyaal aan de corporatie en vooral kritisch op de
goede uitvoering van de regeltjes, bijvoorbeeld wanneer iemand recht
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had op een nieuwe wc-bril. De vertegenwoordigers van Wonen
Oudeschand wilden vooral meepraten over de strategische
beslissingen. Aan het slot van dit bemiddelende gesprek konden wij
uit de voeten met een nieuwe definitie van huurdervertegenwoordiging,
namelijk advies en overleg op drie niveaus: strategisch, tactisch en
operationeel.
Voor het meedenken over de strategische beleidszaken had ik als
bestuurder behoefte aan gesprekspartners van de kant van de
huurders, die dossiers konden lezen. In de praktijk wil echter elke
huurdervertegenwoordiger spreken met de bestuurder, terwijl het
merendeel van de zaken juist beter met mijn medewerkers afgehandeld
kan worden. Zodoende ontstond er een discussie over het mandaat van
de medewerkers om besluiten te nemen over veranderingen in
procedures en dergelijke. Er zijn vele discussies gevoerd voordat wij
tot een voorstel kwamen waarin iedereen zich goed in kon vinden.
Het werd een getrapte huurdersorganisatie.
Het bestuur van de nieuwe huurderorganisatie kreeg twee ‘sectoren’
met elk twee beleidsmatige bestuursleden en twee pragmatische
bestuursleden. Het bestuur werd aangevoerd door een voorzitter met
de meest bindende eigenschappen. Mijn oude, politiek actieve,
voorzitter voelde zich veel meer betrokken bij de beleidsmatige kant
en de oude voorzitter van Henk was veel pragmatischer. Zo konden zij
samen zoeken naar een nieuwe – bindende – voorzitter voor het
bestuur. Heel pragmatisch werd de verdere structuur van de huurderorganisatie georganiseerd, zodat snel gereageerd kon worden als er
iets aan de hand was in hun complex. Tegenwoordig willen mensen niet
meer vergaderen en zich binden aan een bestuursfunctie. Het lukte
echter wel om mensen op een soort stand-by positie te krijgen voor hun
eigen omgeving. Deze mensen kregen mailberichten van het bestuur
over allerlei zaken en de bestuursleden zochten deze wijkspelers
minstens één keer per jaar op voor een kop koffie en wat bijpraten.
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Zo kreeg de huurderorganisatie meer ruimte om mee te denken, zonder
dat er vooraf afspraken gemaakt werden over formele adviesrechten
en/of instemmingsrechten. Van onze kant ging de kwaliteit (én het
draagvlak) van het beleid omhoog, want wij maakten veel beter gebruik
van de kennis en ervaring van de huurders (burgerkracht). De dialoogvorm van het fusieproces werd op die manier doorgezet in de normale
overlegsituatie na de fusie. Nogmaals benadruk ik dat dit zomaar gelukt
is, maar ik kijk nu met veel tevredenheid terug op de gemaakte keuzes.
Over de oude en de gewenste relatie met de huurders heb ik mij vaak
alleen gevoeld. Henk liet dit aan mij over. Ik wilde als bestuurder de
organisatie aansturen, maar mijn collega’s en de managers vonden dat
ik teveel doordraafde. Zij vonden de principes prachtig, maar meer voor
de bühne dan om er ook echt uitwerking aan te geven. Tenslotte heb ik
wantrouwen ervaren bij de huurderorganisaties. Ik heb niet zozeer
getwijfeld aan mijn visie, maar wel hoe en wanneer ik dit soort
aansturingprincipes zou kunnen invoeren. Was het beter om te kiezen
voor de harmonie onder de zinspreuk ‘pick your battle’ of was het beter
om vanaf het begin door te pakken nu er zoveel ter discussie stond.
Hierbij hoort de uitspraak ‘unfreeze, change, freeze’. Ik vond deze
afweging moeilijk en ik heb er met diverse mensen over gesproken.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor het advies ‘blijf dicht bij jezelf’.
Met mijn karakter ga ik eerder een confrontatie aan dan dat ik iets
met de mantel der liefde bedek. Tegelijk wil ik een dienende leider zijn.
Ik kreeg dit dilemma helder met de gedachte dat iemand (ik dus) op het
goede moment moet doorpakken. Toen ik dit helder had heb ik gekozen
om door te pakken op de dialoogvorm. Een andere bestuurder zou
misschien een andere keuze hebben gemaakt.
Heibel in de tent:
Even leek het mis te gaan. In de intentieverklaring hadden wij
afgesproken dat er volwaardige diensten verleend moesten worden in de
beide gemeenten en dat er bij voorkeur één kantoorlocatie zou zijn om
een eenduidige bedrijfscultuur te verkrijgen. Verder wilden wij geen
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uitspatting vertonen met een nieuwbouwlocatie. Dit werd door de
huurderorganisatie van Augustinus opgevat als een impliciete afspraak
dat hun kantoor in Woertenland het hoofdkantoor zou worden. Zij
hadden dit in het begin al eens met Henk besproken zonder dat ik
erbij was. Henk had dit min of meer bevestigd.
Mijn huurderorganisatie hoorde via de dorpsroddel dat de locatie al
geregeld was en via mijn RvC leidde dit tot een flinke rel. Ik werd er
namelijk op aangesproken en ik beweerde bij hoog en bij laag dat er
geen besluit was genomen, zolang de ‘werkgroep hoofdkantoor’ niet
gerapporteerd had. Ik was flink nijdig op Henk, die eerst ontkende dat
hij een toezegging hierover had gedaan naar zijn achterban. Later kwam
hij met een verhaal dat het toch logisch was, want hun kantoor was veel
groter en het lag veel centraler in het gebied, met betere verbindingen
van het openbaar vervoer etc. We zijn eruit gekomen, mede dankzij een
goede interventie van de nieuwe commissaris bij Augustinus, die later de
voorzitter is geworden. Zij formuleerde de zaak als volgt: ‘Ik wil geen
onverwachte verrassingen in de leiding van dit fusieproces, ongeacht
voor wie het goed is.’ Dit hebben wij het principe van ‘no surprises’
genoemd.
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Ik heb geprobeerd mij in die anderhalf jaar van de fusie vooral te
richten op de zwijgende meerderheid onder de medewerkers.
De collega’s die loyaal blijven werken en buiten mijn gehoor pas zeggen
wat zij vinden van de fusie. Ik wilde hen meekrijgen en proberen –
desnoods via een omweg – hen te bereiken. De verbeterde berichtgeving in de Posthoorn was hierbij een steun in de rug. Ik weet van
mijzelf dat ik soms in de valkuil stap om te lang mee te bewegen in de
gesprekken met de medewerkers die tegen waren. Soms zijn dit
mensen die altijd ergens tegen zijn en vaak zijn ze ook nog luidruchtig.
Ik vind het moeilijk om onderscheid te maken tussen notoire tegenstemmers en mensen die bezwaar maken tegen een specifiek geval.
Ik hanteer voor mijzelf de vuistregel dat ik luidruchtige tegenstanders
eerder mag negeren dan stille of constructief denkende tegenstanders.
Het stelde mijn geduld op de proef, maar ik heb het idee dat de energie
die ik stak in de zwijgende meerderheid zijn vruchten heeft afgeworpen.

De zwijgende meerderheid
Als actievere aanpak voor deze zwijgende meerderheid heb ik gekozen
voor eenzelfde dialoog- aanpak als met de huurderorganisaties.
Wij zijn de discussie aangegaan over de inrichting van het werk, hun
werk, en zo zijn wij komen tot (soms nieuwe) gedragen werkprocessen.
Toen ik deze aanpak voorstelde aan Henk, reageerde hij enigszins
verontwaardigd, want dit zou typisch werk zijn voor de integratie, en
niet voor het fusieproces zelf. Ik aarzelde of ik dit nu in de toezichtgroep
moest bespreken, want dit is immers het werkveld van de bestuurders.
Daarnaast verwachtte ik geen bijval vanuit de commissarissen die in
het bedrijfsleven een fusie hadden meegemaakt, want hun referentiekader is wezenlijk anders. In het bedrijfsleven koopt het ene bedrijf
namelijk het andere bedrijf. Na de fusie kunnen beide bedrijven
voorlopig hun eigen zaakjes blijven doen en de financiële mensen
consolideren de resultaten. Bij zo’n ‘fusie’ wordt de synergie behaald
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na de fusiedatum met diverse integratie-acties; soms met grote veranderingen, soms alleen op administratief niveau. Het referentiekader van
commissarissen uit het bedrijfsleven is dus dat je snel (en vaak in het
geheim) een overname of fusie regelt en dat pas daarna de integratie
uitgewerkt wordt. Vanwege de adviesrechten en procedure-eisen van
de minister werkt dit niet bij corporaties.
Bij een fusie van twee corporaties verwacht iedereen dat (per onmiddellijk?) de huurprijzen, de toewijzing van woningen, het onderhoud etc.
allemaal op één manier uitgevoerd worden. Het werken aan de samensmelting tot één organisatie raakt niet alleen de huurders, maar
minstens evenzeer ook de medewerkers. De medewerkers hebben
wellicht al jaren op een bepaalde manier gewerkt en wij verwachtten
van hen in één keer flexibiliteit in hun manier van werken. Doordat wij
actief begonnen te spreken over de hoofdlijnen van de werkprocessen
ontstond er een gevoel van urgentie. Ik vond dat de scheidslijn tussen
het fusieproces en de integratie dus niet zo scherp te trekken was.
Wij hebben ervoor gekozen om werkgroepjes te vormen van collega’s
van Augustinus en Wonen Oudeschand, die hetzelfde werk doen.
Bij voorkeur werkgroepjes van twee personen. Deze groepjes
beschreven in een format met steekwoorden en met korte zinnen hun
huidige werkzaamheden. Wat waren hun taken, wat waren hun
bevoegdheden hierbij en op welke verantwoordelijkheden werd men
aangesproken. Bij diezelfde oefening werd hen ook gevraagd
verbeteringen te beschrijven voor hun werk in de fusieorganisatie.
De voorgestelde verbeteringen moesten passen binnen de afgesproken
kaders. Er was een duidelijke aarzeling bij de medewerkers die hiervoor
gevraagd waren. Men zag op tegen de hoeveelheid werk en de
complexiteit. Ik vroeg hen echter niet meer tijd dan twee middagen en
twee A4’s tekst. Dat moest toch te doen zijn. Bij bijna alle werkgroepen
ging het er plezierig én professioneel aan toe. Soms nodigden zij
collega’s uit om mee te denken. De collega’s van de twee corporaties
leerden elkaar kennen en dat hielp bijzonder goed om de zwijgende
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meerderheid mee te krijgen. Daarnaast bleek dat de manier van werken
bij ons en bij Augustinus lang niet zoveel verschilde als dat men vooraf
had bedacht. Er zat natuurlijk op diverse plekken overlap in de processen. De meeste discussie ontstond over de buurtteams die met elkaar
circa 800 woningen zouden gaan beheren. Diverse mensen konden zich
niet voorstellen dat dat goed zou werken. Hier ben ik mij persoonlijk
mee gaan bemoeien, want dit concept was ongeveer het hart van onze
nieuwe aanpak.
Als derde resultaat van de werkgroepjes ontstond er een beeld van
de werkprocessen. Dit overzicht op hoofdlijnen zouden wij later nodig
hebben voor de aanpassingen in het ICT-systeem. Wat gebeurde er
namelijk in de praktijk: de collega’s kwamen voor overleg bij elkaar op
kantoor en al pratende over hun werk werd al gauw gezegd: ‘Joh, zal
ik dit onderdeel even laten zien op de computer?’ Zo ontstond er een
beeld van de gewenste automatisering van de nieuwe corporatie.
Er kwamen vanuit beide corporaties prima ideeën voor verbetertrajecten in de werkprocessen. Soms waren dit ideeën die de
medewerkers eerder voorgesteld hadden, maar die om diverse
redenen niet uitgevoerd waren. Als een medewerker ‘zijn idee’ in
uitvoering zag bij zijn collega, dan kan je je voorstellen dat dit specifiek
benoemd werd in de A4’s met voorstellen. Tenslotte, maar zeker niet op
de onbelangrijkste plaats, ontstond er met de optelling van alle memo’s
van de werkgroepjes een overzicht van de gewenste functies en
daarmee van de formatieplaatsen. Allemaal onderdelen die zorgden
voor draagvlak. Iedereen voelde zelf de positieve dynamiek van de
verandering.
Was elke weerstand dan zomaar verdwenen? Nee, maar de 10% notoire
tegenstanders werden wel aardig ingekapseld door hun eigen collega’s
en mijn overtuigingskracht was daarbij een steun in de rug.
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De nieuwe naam
Wij hadden nog twee ijzers in het vuur om de medewerkers oprecht
enthousiast te krijgen. De eerste was de nieuwe naam van de
fusiecorporatie. Wij wilden een professioneel resultaat, maar er
tegelijkertijd ook happening van maken voor de medewerkers. Ik was
ervoor gewaarschuwd de stappen in de goede volgorde te nemen en zo
zijn wij gekomen tot de volgende werkwijze. De medewerkers vonden
het spannend dat zij de uiteindelijke keuze van de naam mochten
maken en dat het management, de bestuurders en de RvC’s verrast
zouden worden in plaats van andersom! Hierbij was de shortlist van
namen wel vooraf goedgekeurd door de managers, bestuurders en
commissarissen.
Eerst hebben wij een naamgevingsbureau gevraagd te brainstormen
met de huurders. Alle huurders mochten komen en meepraten.
Wij hadden voor de naam randvoorwaarden opgesteld in de intentieverklaring. Het naamgevingsbureau heeft op basis van deze
bijeenkomsten met de huurders een longlist opgesteld van namen
die zij professioneel onderzocht hadden (denk daarbij aan vervelende
associaties in andere talen, URL-namen en andere gebruikers van een
naam).
Een voorbeeld van zo’n vervelende associatie heb ik meegemaakt bij
een christelijke zorgorganisatie die een mooie naam had uitgezocht.
Na de bekendmaking van de naam (met een Bijbelse betekenis) hadden
slimme medewerkers deze naam ingetypt op Google. Het was pijnlijk dat
de eerste hit op Google een filmpje opleverde van Arabische vrijheidsstrijders. De naam is daarna aangepast.

Deze longlist is voorgelegd aan de managers, bestuurders en
commissarissen met een soort van vetorecht. Het was niet de
bedoeling dat zij met eigen voorstellen voor namen kwamen, maar dat
zij zich zouden uitspreken over de namen die echt niet acceptabel
waren. Dit was een hard gelag voor de deelnemers, want zoveel
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mensen, zoveel smaken. De hierdoor ontstane shortlist is uitgebreid
toegelicht en gepresenteerd aan alle medewerkers. Iedereen mocht ter
plekke reageren en in aanwezigheid van de RvC’s is er uitgebreid
gediscussieerd.
Eén naam is zelfs ter plekke iets aangepast, onder luid gejuich van de
aanwezigen. Als naam stond op de lijst: ‘OudeWoerten’, een samentrekking van de beide gemeentenamen. Ik vond het noch creatief, noch
aansprekend. Ter plekke stond een van de opzichters op om een pleidooi
te houden voor de naam ‘De Fluit’, want hij wist met veel kennis van
zaken (ook weer zo’n onverwacht diamantje onder de medewerkers) te
vertellen dat De Fluit een oud-Nederlandse naam was van het gebied
waar de beide gemeenten gelegen zijn. De bijeenkomst eindigde met
een (luidruchtige) borrel. Over deze bijeenkomst en de sfeer erbij wordt
nu nog gesproken!

Een week later mocht elke collega schriftelijk een stem uitbrengen
en kreeg de zwijgende meerderheid echt de zeggenschap. Ik ben nog
steeds trots op de gekozen naam: Teresa Wonen. Het combineert de
RK achtergrond van een moderne heilige met onze doelgroep, namelijk
degenen niet zelf in hun woonbehoeften kunnen voorzien.
Maar bovenal was het proces ernaartoe prachtig.
Het tweede ijzer in het vuur voor de zwijgende meerderheid waren de
bijeenkomsten met alle medewerkers, zoals hierboven vermeld over de
naamgeving. Vooral die keer dat wij met wel 100 man muziek maakten
onder leiding van dat gekke mens. Het duurde maar een uurtje, maar
het bracht een geweldige sfeer. Je zag in de borrel daarna niet meer dat
de directe collega’s naar elkaar toe gingen, maar iedereen stond dwars
door elkaar te kletsen. Ik ben persoonlijk wat sceptisch over dergelijke
happenings, maar als je dit soort dynamiek met eigen ogen ziet
ontstaan, word je daar wel warm van.
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ICT
De specialisten die wij hadden ingehuurd om te adviseren over de
integratie van de primaire systemen boden ons drie alternatieven aan.
Augustinus werkte al twee jaar met FIRST en wij werkten een jaar of
zeven met Databalk. De eerste mogelijkheid was dat wij zouden
invoegen in de nieuwste versie van FIRST. De tweede mogelijkheid was
dat wij in het fusieproces zouden werken aan een nieuw systeem voor
beide partijen. Het derde alternatief was dat wij het eerste jaar na de
fusie zouden gebruiken om de werkprocessen op elkaar af te
stemmen om daarna pas een keuze te maken voor het beste systeem.
In de overbruggingsperiode zouden wij werken met een schil over de
beide primaire systemen die ervoor zorgde dat in ieder geval de
administratie geconsolideerd werd en dat de klant niets zou merken
van de dubbele systemen.
Het was erg verleidelijk om over te stappen op het relatief nieuwe
systeem van Augustinus, maar ik bleef aanhikken tegen de gedachte
dat dit waarschijnlijk als gevolg had dat wij een stap terug zouden
moeten zetten in de werkprocessen, die wij de afgelopen jaren hadden
aangepast. De processen in FIRST van Augustinus waren weinig flexibel
opgezet en weinig georiënteerd op de huurder. ICT bleek een onderwerp
waar iedereen bij ons een mening over had. Ik vond het moeilijk om me
er een oordeel over te vormen, want het is cruciaal voor de dienstverlening en voor de betrouwbaarheid van de cijfers (in control zijn).
Henk en ik hebben er lang over getwijfeld en vervolgens gekozen voor
de derde optie (de schil) met de navolgende argumenten:
• Een nieuw primair systeem heeft veel impact op de dienstverlening/
het werkplezier en het kost veel geld, dus laten wij de keuze zo lang
mogelijk uitstellen totdat er meer zekerheid is over de werkprocessen
en de eerste kinderziektes van de integratie achter de rug zijn.
• Als wij nu een keuze maken betekent dit dat er een reuze inspanning
gevraagd wordt van de sleutelfiguren in beide organisaties, terwijl ik
diezelfde personen ook nodig heb voor mijn veranderproces.
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• Ik wilde geen ziekmeldingen of ongewenste werkdruk vanwege
ICT-deadlines.
• Gezien onze keuze voor kleine units voor het verhuur- en
beheerproces wilden wij zoveel mogelijk mensen op sleutelposities
hun eigen functie laten behouden, want daarmee zouden wij zo
• weinig mogelijk (ervarings)kennis verloren laten gaan. Die mensen
kenden hun huidige systeem door en door, dus verzekerde dit een
hoge mate van continuïteit naar de huurders.
• De ICT-experts hebben ons verzekerd dat de schil zou zorgen voor
continuïteit in de managementinformatie. Sterker nog, wij hebben
ingezet op een nieuw en verbeterd managementinformatiesysteem
dat later zou kunnen draaien op elk primair systeem dat wij zouden
gebruiken. Het digitaal dashboard.
Met deze keuze hadden wij het gevoel dat wij er op korte tijd beter van
werden in de automatisering zonder dat wij grote investeringen
aangingen. Het zou ongetwijfeld heel wat irritaties voorkomen en ik
hoopte daarmee ‘ruis op de lijn’ te voorkomen. Wij zijn niet zuinig
geweest in de schil over Databalk en FIRST op het gebied van output.
De layout van de brieven, facturen en formulieren zijn allemaal fors
onderhanden genomen. Deze kosten besparen wij bij de overgang naar
het definitieve systeem. Bij de komende overgang naar het nieuwe
primaire systeem hebben wij geprofiteerd van de grote lijnen op het
gebied van de werkprocessen die wij uitgezet hadden tijdens het
fusieproces.

Bedrijfscultuur
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat aandacht voor de bedrijfscultuur een
succesfactor is bij fusieprocessen. Henk en ik hebben hier uitgebreid
over gesproken met de beide MT’s, voorafgaand aan de fusie. Onze
conclusie was dat wij geen metingen zouden verrichten over cultuurverschillen of over de gewenste cultuur, maar dat wij kernthema’s
zouden benoemen die wij vanaf het begin zouden gebruiken in alle
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aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering en in de keuzes tijdens het
fusieproces. Wij wilden een echte focus op een paar thema’s en geen
overdaad aan sociaal wenselijke termen. Na veel gestoei zijn wij
uitgekomen op: de Richting voor Teresa Wonen is ‘maatschappij
gedreven’ en de uitvoering is Ruimte en Ruggensteun voor de medewerkers. Impliciet ligt hier een vierde begrip aan ten grondslag: Vertrouwen.
‘Vertrouwen geven betekent vertrouwen krijgen’, dat was toen ons
basisprincipe. Wij wilden zowel naar de buitenwereld als naar onze
medewerkers uitstralen dat wij ons realiseren dat de wereld minder
maakbaar is dan Taylor (de eerste managementgoeroe uit de beginjaren van de 20ste eeuw) ons heeft ingepeperd. Ik was onder de indruk
van de lessen uit de netwerk- samenleving zoals Wikipedia en YouTube.
Wie had ooit vermoed dat Wikipedia – bijna zonder toezicht – een
betere bron van informatie zou worden dan de Encyclopedia
Brittannica? Wie had ooit gedacht dat miljoenen filmpjes op YouTube
gezet kunnen worden met een mechanisme van correctie achteraf, in
plaats van goedkeuring vooraf (filmpjes worden pas verwijderd na
klachten uit de gemeenschap)? Beide voorbeelden blinken uit in
effectiviteit en efficiëntie. Meestal zijn effectief en efficiënt een bijna
onmogelijke combinatie. Onze ideale bedrijfscultuur was gebaseerd op
het netwerkprincipe: wij wilden een organisatie zijn die heel flexibel en
heel kostenbewust om zou gaan met volkshuisvesting. Dat betekende
volgens ons dat elke medewerker zich bewust moest zijn van de gekozen
richting van de organisatie (in dit geval ‘Maatschappij gedreven’),
waaraan elke grote beslissing getoetst moest kunnen worden. Daarnaast
wilden wij minder dingen vooraf regelen en meer zaken achteraf toetsen
en corrigeren.
Het begrip ‘Maatschappij gedreven’ hebben wij tijdens het fusieproces
nader uitgewerkt in de vorm van kaders per functiegebied. Dit was geen
eenvoudige opgave, want de vraag was: wat betekent het begrip ‘
maatschappij gedrevenheid’ nu concreet voor de werkzaamheden van
het onderhoud, voor het wonen en voor de financiën.
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Het kader van maatschappij gedreven voor onderhoud
Volgens ons betekende maatschappij gedrevenheid voor het onderhoud
dat wij een werkwijze kozen die leek op de houding van een gemiddelde
privé huiseigenaar. Het betekende regelmatig het bezit nakijken en
onderhoud plegen waar nodig. Wij stopten dus met de het beginsel van
vaste cycli van schilderwerk en daken vervangen. Kozijnen op het
zuidwesten werden wat vaker geschilderd en platte daken werden vaker
geïnspecteerd op slijtage. Bij lekkages werd sneller besloten om een
structurele vervanging uit te voeren dan vroeger, want toen hanteerden
wij de regel dat daken per complex werden vervangen in plaats van per
woning. Dit beleid resulteerde in een lagere begroting voor planmatig
onderhoud en meer geld voor onvoorziene posten bij het dagelijks
onderhoud. Per budgetjaar zouden deze onvoorziene posten goed
verantwoord worden. Wij hebben uitgebreide evaluaties opgezet om te
leren van deze aanpak. Wij noemden deze aanpak: ‘just in time’.

Het kader van maatschappij gedreven voor het wonen
Het kernelement dat wij uit de maatschappelijke gedrevenheid gehaald
hebben was het principe van de menselijke maat. Elke huurder moest
zijn contactpersoon bij ons kennen en wij organiseerden het zo dat wij
werkten in units van 600 tot 800 woningen. Een hoeveelheid woningen
die je net ‘uit het hoofd’ kunt bevatten. Als iemand van (bijvoorbeeld) de
Beatrixlaan 35 belde dan wist onze contactpersoon over welke woning
het ging en meestal wist hij ook de naam van de huurder. Elke unit
bestond uit twee of drie personen die met elkaar het gehele primaire
proces beheersten, dat wil zeggen dat zij zorgden voor een optimale
dienstverlening, vanaf de bezichtiging bij leegstand tot het huurcontract
en de administratieve afhandeling van huurbetalingen. Ook reparaties
vielen onder hun verantwoordelijkheid, ook al stuurde elke unit
technische mensen op de klachten af als het grotere reparaties waren.
Sociale vraagstukken werden ook in principe per unit afgehandeld, met
ook een backup van een specialist in sociale vraagstukken. Naast dit
alles hebben wij onze website zodanig ingericht dat elke huurder diverse
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meldingen 24/7 kon indienen. Sommige meldingen gingen vanuit onze
website direct naar het betreffende aannemersbedrijf. Als laatste
element hebben wij ons er sterk voor gemaakt dat wij de huurders veel
meer benaderen vanuit hun burgerkracht dan vanuit een afgezwakte
vorm van consumerend gedrag. Laat de huurders zoveel mogelijk zelf in
actie komen en ondersteun deze activiteiten dan als Teresa Wonen.
Wij noemden deze aanpak: ‘Noaberschap’.

Het kader van maatschappij gedrevenheid voor financiën
De administratieve handelingen waren gesplitst in de front-office
activiteiten per unit woningen en de backoffice werkzaamheden
(registratie en verslaglegging). De vertaalslag naar kaders was hier
voornamelijk intern gedreven. Wij wilden een hele intensieve
managementrapportage, omdat een sobere bedrijfsvoering alleen
mogelijk zou zijn door goede analyses. Wij gingen uit van de aannames
dat alle medewerkers intrinsiek zuinig om zouden gaan met het geld,
maar dat zij zich daarvoor wel bewust moesten zijn van de kosten (en
de baten). Zodoende hebben wij vanaf het begin gestreefd naar een
permanentie van de verslaglegging, dat wil zeggen dat wij op bijna elk
moment de huidige (financiële) stand van zaken konden opvragen.
Vanuit dit principe konden wij ook een veel grotere transparantie naar
de buitenwereld afgeven, en dat was nou precies wat de maatschappij
van ons verlangde. Wij noemden dit interne principe: ‘Crystal Clear’.

Sturen op de bedrijfscultuur
Het sturen op de bedrijfscultuur was volgens ons een zaak van constant
voorleven en de voortgang evalueren. Ik verwachtte hierbij van elke
medewerker dat hij in staat was tot reflectie op zijn eigen gedrag en dat
hij in staat was tot het geven (en ontvangen) van feedback aan zijn
collega. Dit verliep naar mijn smaak veel te stroperig en volstrekt
anders dan dat ik verwacht had. Wellicht was ik hierin te naïef. Het gaat
te ver om hier alle acties te beschrijven die wij hebben ondernomen
maar achteraf bezien hadden Henk en ik hier meer moeite voor moeten
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doen. Zo’n fusieproces is echter hectisch en het voorleven vanuit het
management kost geen extra moeite, maar het organiseren van
interventies naar de medewerkers gaat wel ten koste van andere zaken.
Het voorleven werd pas concreet met de drie genoemde principes:
Just in time; Noaberschap en Crystal Clear, die elk voortkwamen uit
de keuze voor maatschappij gedrevenheid. Wij noemden dit de Richting
van Teresa Wonen, in de drieluik van onze veranderaanpak: Richting,
Ruimte en Ruggensteun.
De Richting was visionair en praktisch: Just in time, Noaberschap en
Crystal Clear. Deze richting kwam constant terug in onze kaderstelling.
Wij wilden bereiken dat elke medewerker zelfverzekerd keuzes durfde
te maken in de dilemma’s van zijn of haar werk. Mensen moeten
dagelijks diverse keuzes maken, die (gelukkig) niet allemaal in instructies staan opgeschreven. Het was mijn wens dat een medewerker bij
elke keuze niet meteen naar zijn baas zou stappen, maar eerst het
vraagstuk waar de keuze over ging langs de drie principes zou leggen.
Met deze principes zou de werkvloer zich gesteund moeten voelen om
de gemaakte keuze later te verantwoorden.
Zoals de Richting van Teresa Wonen elke medewerker zou moeten
helpen met de Wat-vraag zo zouden de principes van Ruimte en Ruggensteun moeten helpen met de Hoe-vraag. Wij wilden de medewerkers Richting geven met de drie principes (en de daarbij behorende
kaders). Daar hoort dan bij dat zij ook de Ruimte krijgen om de ‘hoe
doe ik het dan’ zelf uit te vinden. Ruimte krijgen betekent ook dat de
middelen en de passende bevoegdheden beschikbaar worden gesteld.
Het betekent dat je een fout mag maken. De Ruggensteun bestaat uit
het prijzen van initiatieven en het stimuleren van de ontwikkeling tot
intern ondernemerschap. Het betekent het erkennen en waarderen van
de ontwikkeling en de groei van de medewerkers. Alsof je aan de zijlijn
staat aan te moedigen.
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Ik stond en sta voor 100% achter deze sturingsmechanismen voor de
nieuwe bedrijfscultuur, maar ik vond het zo moeilijk! Hoe vaak gebeurde
het niet dat ik niet begreep waarom mijn medewerkers andere keuzes
maakten dan die ik zelf gemaakt zou hebben. Ik wist drommels goed
dat ik hen de ruimte moest geven om zelf te ontdekken wat de beste
aanpak was en dat ik voor ruggensteun moest zorgen, maar dat vroeg
veel van mijn geduld. Ik had regelmatig mijn twijfels of ik hiervoor wel
de goede persoon ben. Ik heb wel gemerkt dat er medewerkers zijn die
zich gelukkig voelden bij deze Richting, Ruimte & Ruggensteun.
Zo waren er ook medewerkers die ongelukkig werden van deze eigen
verantwoordelijkheid. Wij hebben dan ook tijdens dit proces afscheid
moeten nemen van enkele medewerkers. Niet zozeer omdat zij hun
werk niet goed deden, maar meer omdat zij niet meer pasten in de
gewenste bedrijfscultuur. Ik heb er hoogst persoonlijk op toegezien dat
zij met een nette regeling ander werk kregen.

De Ondernemingsraad
Wij hebben de ondernemingsraden vanaf het begin betrokken bij onze
plannen en elke adviesaanvraag was dan ook meer een formaliteit dan
een knelpunt. Wij zagen de ondernemingsraden dan ook niet als een
hindermacht, maar als een formalisatie van het proces van de dialoog.
Zij gebruikten het overleg om de kritische vragen te stellen. Het prettige
was dat de beide ondernemingsraden vanaf het begin samenwerkten.
Dat was een onverwachte succesfactor in het fusieproces. Door hun
goede samenwerking ging er een positief signaal uit naar alle medewerkers. Henk heeft de afstemming met de OR’s verzorgd en ik
onderhield informeel contact met mijn voorzitter van de OR.
De OR’s zaten op één lijn als het ging om het sociaal plan dat
afgesloten moest worden met de vakbonden. Zij straalden vertrouwen
uit in Henk en mij en de vakbonden speelden een geringe rol. Wij
hebben een keurig sociaal plan afgesproken. De vakbonden zochten
nog even de confrontatie op door te tamboereren op de hoge salarissen
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voor de bestuurders van de corporaties. Ik was apetrots dat de
ondernemingsraden pal voor mij gingen staan, verwijzend naar de
afspraken in de intentieverklaring over het bevriezen van mijn salaris.
Er was uitgebreid overleg met de OR over de procedure voor de
inplaatsing van de medewerkers. Met name de volgorde is goed
doorgesproken. De conclusie was dat wij eerst wilden organiseren en
pas daarna de formatie wilden neerzetten. Op basis hiervan konden
de medewerkers hun belangstelling tonen voor een passende functie.
Daarna volgde de inplaatsing en werden de plannen gemaakt voor de
verdere invulling van de werkprocessen. Die volgorde was belangrijk.
De afspraak was dat wij met elkaar maximale zorgvuldigheid zouden
betrachten in de voorbereiding en meer tijd hiervoor zouden uittrekken
als dat nodig was, tot het moment dat wij begonnen met de
belangstellingregistratie. Uit ervaring weet ik dat elke medewerker de
kriebels krijgt als hij/zij moet gaan nadenken over zijn toekomstige
werk. Dan slaat de onzekerheid toe, mensen gaan nadenken met hun
partner/vrienden over de toekomst en vragen zich af wie hun nieuwe
baas wordt. Deze fase van het fusieproces raakt de mensen het meest
direct in hun eigen belang. Henk en ik hebben dit goed besproken met
de ondernemingsraden. De voorbereiding moest optimaal zijn, zodat wij
wisten dat de onzekere periode zo kort mogelijk zou duren. Wij vonden
dat het getuigt van zorgvuldigheid naar de medewerkers toe om de
echte inplaatsing snel en deskundig af te handelen. Vanaf het vrijgeven
van het formatieplan met de functiebeschrijvingen tot de besluitvorming
tot inplaatsing zaten zes weken. Wij hebben daarna één bezwaarschrift
gekregen en ook die ene situatie is goed opgelost.
De voorbereiding vond ik soms ingewikkeld, maar toen de inplaatsing
begonnen was, liep het eigenlijk op rolletjes.
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Nawoord
Ik schrijf dit boek negen maanden nadat Teresa Wonen ontstaan is.
Het is nog te vroeg voor een goede evaluatie van de fusie, maar het
beschrijven van ons project heeft mij al flink aan het denken gezet.
Wij hebben in het meerwaardeonderzoek zo concreet mogelijk
vastgelegd wat wij wilden behalen met deze fusie en het ministerie
verlangt dan ook dat wij dit evalueren binnen enige jaren na de fusie.
Wij zijn nu al begonnen om de tussenbalans op te maken van onze
synergie- voornemens. Deze tussenbalans laat ik uitvoeren in opdracht
van mijn RvC, maar het wordt net zo goed gecommuniceerd met het
ministerie, de OR en de huurderorganisatie. Ik denk dat de grootste
meerwaarde zit in de kracht die wij nu hebben in onze regio voor een
goede volkshuisvesting en in de enorme versnelling die de organisatieontwikkeling heeft ondergaan. Ik heb mij voorgenomen om over een
jaar echt werk te gaan maken van een efficiencyslag in de organisatie.
Mijn eerste prioriteit ligt voorlopig bij het effectief werken en aandacht
voor de continuïteit in de dienstverlening naar de huurders.
In ieder geval zijn de volgende zaken binnengehaald:
• Financieel is het mogelijk geworden om de volkshuisvestelijke
opgave in de regio uit te voeren.
• Samen zijn wij met 10.500 woningen in staat om een zware
vastgoedspecialist in dienst te nemen én efficiënt in te zetten.
• De relatie met de gemeente is (al gedurende het fusieproces) duidelijk veranderd; wij zijn nu de leidende partij om zaken mee te doen.
• Ik heb het gevoel dat de bedrijfscultuur van externe oriëntatie en
sobere kostenbeheersing de overhand krijgt.
• De vrouw die benoemd is als de nieuwe commissaris bij Augustinus
is sinds enige maanden de voorzitter geworden en ik ben zo blij met
haar.
• Tenslotte is de relatie met de huurderorganisatie nog steeds open
en positief kritisch.
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Teresa Wonen staat op de kaart. De samenwerking met Henk liep
eigenlijk perfect. De nieuwe huurderorganisatie en de ondernemingsraad zijn kritisch, maar op een opbouwende manier. Mijn nieuwe RvC
heeft een tandje terug kunnen nemen en is blij met de zorgvuldige
managementrapportages die ik kan ophoesten. Zij hebben hierdoor het
gevoel dat de organisatie constant in control is gebleven.
Ik ben blij dat er geen onderscheid gemaakt werd tussen de juridische
fusie en de organisatorische fusie. Enkele commissarissen vonden het
in het begin van het fusieproces verstandig om de schepen achter ons
te verbranden door een snelle juridische fusie aan te gaan. Wij hebben
dit gelukkig kunnen pareren en in de intentieverklaring werd vastgelegd
wat er ongeveer klaar moest zijn op de datum van de fusie en welke
zaken behoorden tot de integratiefase. Zo konden de commissarissen
toch de vinger aan de pols houden en hadden Henk en ik vrij spel in
onze manier van fuseren.
Ook de keuze om de integratie van het ICT-systeem uit te stellen bevalt
nog steeds goed. Ik verwacht dat wij over een paar maanden een goede
releasewisseling gaan maken van FIRST.
Kortom, op dit moment ben ik tevreden, ook al kan ik best wat zaken
verzinnen die ik een volgende keer net even anders zou doen.
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managementtheorieën
Er zitten heel wat visies op organisaties en management verwerkt in het
boek. Ik merkte tijdens het schrijven dat ik mijn hoofdpersoon veel van
die visies laat gebruiken. Zo ontstond het idee om deze theorieën ook
expliciet te benoemen in een bijlage met de bron (meestal een boek)
erbij, zodat de lezer zelf verder kan lezen over bepaalde aspecten die
haar/hem interesseren. Ik pretendeer volstrekt niet volledig te zijn, want
er zijn honderden modellen en theorieën. Het is een compilatie van mijn
inspiratiebronnen. Ik beschrijf heel kort de essentie van enkele boeken,
zodat de lezer kan inschatten of zij/hij verder wil grasduinen. Het is
bedoeld als een toetje na de maaltijd. Het is heerlijk, als je er van
houdt!
Vele bestuurders, managers en commissarissen gebruiken
managementprincipes uit het begin van de vorige eeuw (zoals leer
van Taylor), die vooral gericht waren op het efficiënt uitvoeren van
productiewerk bij grote fabrieken met lopende banden (of bij steenkolenmijnen). Dat was de tijd van de industriële revolutie! Het is
zodoende opmerkelijk dat dezelfde Tayloriaanse principes gebruikt worden bij fusieprocessen. De wereld - en daarmee ook de mensen en de
onderlinge verhoudingen – zijn volstrekt veranderd. Ik bespreek in mijn
praktijk deze onderhuidse principes aan het begin van een
veranderproces. Ik hoop dat deze bijlage de lezer ondersteuning biedt.
De boeken zijn via de bekende (internet) adressen te bestellen.
De meeste andere publicaties zijn op mijn website te vinden:
www.blauwbv.nl. Vanaf deze website kan ook Het Fusieboek
gedownload worden.

Over effecten & mythes van fusies tussen corporaties:
In de volksmond is men erg duidelijk. ‘75% van alle fusies mislukt’, zegt
men dan, want dat zou uit onderzoek blijken. Dit onderzoek is van de
hand van Professor Schenk van de RUU. Hij heeft onderzocht dat 75%
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van de fusies bij beursgenoteerde bedrijven structureel mislukt.
Hij bedoelt daarmee dat de overnemende partij een investering doet om
de aandelen te kopen en dit verantwoordt aan de commissarissen met
een bepaalde Return On Investment (ROI). In 75% van de onderzochte
fusies werd deze ROI niet behaald zoals voorgespiegeld en dan is de
fusie mislukt volgens de wetenschap. De definitie van mislukken hangt
sterk af van de belofte die men maakt voorafgaand aan de fusie.
Bij (beursgenoteerde) bedrijven kan je dat meten in euro’s, maar
corporaties zijn stichtingen, waarbij geen aandelen gekocht kunnen
worden. Er is zodoende geen aanwijsbaar verband te leggen tussen
het 75% onderzoek en fusies tussen corporaties.
Het meest prominente onderzoek naar post-fusie-ervaringen in de
corporatiebranche is in 2006 in opdracht van minister Dekker (VROM)
uitgevoerd door Cebeon (Centrum Beleids-adviserend Onderzoek).
Cebeon onderzocht de effecten van fusies op de maatschappelijke
prestaties van corporaties. Daarnaast heeft dr. Rik Koolma het gedrag
van woningcorporaties, voor, tijdens en na de fusie onderzocht in zijn
proefschrift ‘Verhalen en Prestaties’ (VU, 2009).
Cebeon concludeerde (en de minister heeft dit resultaat overgenomen)
in het onderzoek naar 135 gefuseerde en 65 niet-gefuseerde
corporaties dat gefuseerde corporaties meer investeren en betere
maatschappelijke prestaties leveren. Vooral kleinere corporaties
hebben baat bij een fusie. Fusies leiden tot een hogere mate van
professionaliteit en taakverbreding van de corporaties. Gefuseerde
corporaties zijn actiever in (wijk)vernieuwing, leefbaarheid, sloop en
nieuwbouw. Cebeon concludeert tevens dat fusies van grote corporaties
die ver buiten hun eigen regio opereren en hun organisatie vanuit één
hoofdkantoor organiseren (dat is maar een enkel voorbeeld van) minder
efficiënt werken. Koolma constateert dat gefuseerde corporaties minder
efficiënt worden na de fusie. Hij toont ook aan dat de gefuseerde
corporaties hogere gemiddelde personeelskosten hebben, waarschijnlijk omdat deze corporaties meer specialisten aantrekken (‘economy of
skill’).
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Uit mijn eigen praktijk ervaar ik dat sinds 2010 (crisis) veel meer
efficiency-eisen bij fusieprocessen worden gesteld door bestuurders
en commissarissen. Sinds die tijd verlangt het ministerie ook een
verklaring van de RvC dat zij concreet toezicht houdt op de efficiency
van de fusiecorporatie in verhouding tot de kosten van voor de fusie.
De crisis, de diverse belastingen en heffingen hebben een duidelijk
ontnuchterend effect bij de corporaties als het gaat over de
betaalbaarheid van de volkshuisvesting.

Over succes- en faalfactoren bij fusies tussen corporaties
Zoals hierboven beschreven is er bij een fusie tussen twee corporaties
geen sprake van een waardebepaling en dus zijn er ook geen
onderhandelingen over de prijs per aandeel. Zodoende is er geen
belofte aan de RvC wanneer en hoe deze investering terugverdiend
wordt. De synergie is geen automatische prioriteit in de integratiefase,
en er zal hier dus veel actiever op gestuurd moeten worden.
Een ander groot verschil met fusieprocessen bij andere organisaties
is dat andere branches eerst een juridische fusie aangaan en daarna
begint de organisatie met de integratie. Bij bedrijven kan dat omdat er
in de praktijk eerst alleen een consolidatie plaatsvindt op financieel en
fiscaal gebied. In principe kunnen de bedrijven naast elkaar opereren
zoals voor de fusie. Ook bij zorgorganisaties of onderwijs kunnen de
afzonderlijke locaties hun eigen werk in eerste instantie gewoon
voortzetten.
Bij een fusie van twee corporaties moet echter toestemming gevraagd
worden aan het ministerie. De minister stelt hiervoor diverse eisen, die
beschreven zijn in een Algemene Maatregel van Bestuur, de
zogenaamde fusiecirculaire. In deze maatregel stelt de minister eisen
aan de toekomstige fusie, waar de huurderorganisaties en de
gemeenten een advies over moeten uitbrengen. Dat betekent in de
praktijk dat er uitspraken gedaan moeten worden over de inrichting van
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de organisatie en over diverse beleidsvelden wil je toestemming krijgen
voor een (juridische) fusie. Uit onderzoek blijkt dat er corporaties zijn
die hard werken en allerlei toezeggingen doen naar de minister (en dus
naar de huurders en de gemeenten) om ‘het diploma tot fusie’ te halen,
maar daarmee kunnen zij nog niet ‘zwemmen’. Bij fusieprojecten die
een splitsing hebben aangebracht tussen de juridische fase en de
organisatorische fusie blijkt dat binnen afzienbare tijd na de fusie de
organisatiestructuur aangepast moet worden of dat het ICT- systeem
niet goed functioneert, omdat er niet goed is nagedacht over de
werkprocessen.
In 2012 is drs. J. de Koning aan de VU afgestudeerd op de thesis
‘Influence pre-formation on post-merger integration; merger succes
and failure in social housing organizations’. Hij heeft in de vorm van
een stage onderzoek gedaan naar vijf fusies van corporaties, die
gerealiseerd zijn tussen 2008 en 2010. Zijn onderzoek is kwalitatief
grondig uitgevoerd. Uit zijn thesis en uit enige gesprekken met hem
haal ik de volgende conclusies:
• Er moet duidelijk richting gegeven worden aan het veranderproces.
Daarbij helpt een gedragen businessplan en bovenal een
helder - krachtig - bestuur (structuur).
• Een aaneensluitende regio is belangrijk voor een succesvolle fusie.
• Werkgelegenheidsgarantie wordt benoemd als essentiële succesfactor, maar tegelijk als obstakel in veranderprocessen.
• ICT-perikelen zijn faalfactoren bij vele corporaties.
• Cultuurverschillen worden genoemd als faalfactoren, met name als
er niet op wordt gestuurd en bijvoorbeeld frontoffices ontzien
worden, opdat de klant goed geholpen blijft.
• Een niet goed te meten faalfactor bij fusieprocessen is dat de
veranderaars van tevoren niet goed hebben nagedacht over het
proces van de fusie. Er worden tegenstrijdige aanpakken in de
veranderkunde gebruikt, zoals enerzijds werken met strakke –
vooraf bedachte – deadlines (blauw) in combinatie met het sturen
op draagvlak (geel – rood) bij de medewerkers.
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• Bij diverse fusies werd er een kunstmatige scheiding aangebracht
tussen de juridische fusie en de organisatorische fusie. Bij die
fusieprocessen was er bij de integratiefase sprake van het
herschikken van organisatiestructuren, omdat die niet (in één keer)
goed bleken te zijn. Volgens mij is dit een vorm van Tayloriaanse
drift tot efficiëntie. De splitsing in twee fasen suggereert snelheid
en kostenbesparing, maar dat werkt dus tegenovergesteld uit.

Over leiderschap en kaderstelling
Uit het overzicht van de succes- en faalfactoren blijkt – een open
deur – dat het leiderschap cruciaal is. Nu zijn er halve boekenkasten
geschreven over leiderschap, zodat ik slechts enkele boeken benoem.
Met name boeken die niet zozeer over leiderschap gaan, maar die een
bepaalde component van het leiderschap uitdiepen. Mijn rode draad
daarin is een vorm van dienend leiderschap, een vorm van leiderschap
die anderen laat excelleren. Geen leiderschap op basis van narcisme
of ‘ik weet het beter’.
Bovenstaande vorm van leiderschap moet letten op een concrete
aanpak. Zo ben ik enthousiast over het drieluik Richting, Ruimte,
Ruggensteun als houvast voor het invoeren van complexe veranderprocessen. Richting geven is wat anders dan ‘je ondernemingsplan
verkopen’. Het is het oneindig vaak herhalen – heel consequent –
wat de strategie en de concrete doelen van de organisatie zijn.
In ‘The art of action’ wordt dit proces beschreven als briefing én
backbriefing (waarbij je vraagt om feedback van je medewerkers over
de briefing).
Ruimte geven betekent dat de leiding stuurt op de resultaten en er
vooral voor zorgt dat de middelen en de bevoegdheden aanwezig zijn
om de richting in te vullen. Ruimte betekent dat de medewerkers
beslissen over de hoe-vraag om de prestaties (de richting waarheen de
organisatie gaat) te bereiken. Je kan die gewenste prestaties vastleggen
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in ‘bevrijdende kaders’, die je als een cascade van boven naar
beneden door de organisatie optuigt. Deze kaders bieden houvast bij
de invulling van de strategie en geven de vrijheid in de werkprocessen.
Dat geeft mensen zelfvertrouwen en tevredenheid in het werk.
Ruggensteun is het onmisbare derde element in de drieluik, want
zonder de gevoelde steun dat de medewerker een fout mag maken,
komt er weinig intern ondernemerschap tot stand. De stijl van
leidinggeven moet aantonen dat eigen initiatief gewaardeerd wordt,
en wellicht de belangrijkste competentie is voor elke medewerker.
Dat betekent echter dat de baas geduld moet hebben en regelmatig
op zijn handen moet gaan zitten. Wederom is het boek ‘The art of
action’ hier een goede inspiratiebron voor.
Verder lezen:
• Boek, Het doel, E.M. Goldratt, 1986
• Boek, Semco stijl, R. Semler, 1993
• Rapport, Bevrijdende kaders, Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO 24), 2002
• Boek, Servant Leadership, een goede zaak, Kent M. Keith, 2008
• Boek, The art of action, S. Bungay, 2011

Over Maatschappelijk Ondernemen, marketing en legitimiteit
Er wordt erg gemakkelijk gesproken over Maatschappelijk Ondernemen
(MO). Ik wordt een beetje kriegelig bij woorden als ‘hybride organisatie’
of ‘tussen markt en overheid’. In diverse publicaties en presentaties
betoog ik dat een maatschappelijke onderneming een eigenstandige
entiteit is. Het is dus geen kruising (hybride) tussen twee uitersten.
Een gesprek dat er meer of minder marktwerking zou moeten komen
vind ik niet de goede discussie.
Ik hoor vaak dat een corporatie een Maatschappelijk Verantwoorde
Onderneming (MvO) is. Daar ben ik het niet mee eens. Een MvO is een
commercieel bedrijf, dus met een winstoogmerk, dat vooral een goede
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balans probeert te vinden met andere belangrijke zaken zoals People,
& Planet. Een corporatie heeft geen – en zal dat hopelijk ook nooit
krijgen – winstoogmerk. Toch is het wel een onderneming, want zij moet
haar eigen financiële continuïteit bewaken en neemt risico’s vanuit een
ondernemend perspectief. Een Maatschappelijke Onderneming
onderneemt, maar heeft geen winstoogmerk. Een Maatschappelijk
Verantwoorde Onderneming heeft een winstoogmerk, maar is niet alleen
gericht op de winst voor de aandeelhouder, maar ook op andere
aspecten, zoals duurzaamheid.
Vertrouwen – legitimiteit
De kenmerken van de Maatschappelijke Onderneming kunt u uitgebreid
lezen op mijn website, maar ik haal er één aspect uit: ‘legitimiteit’.
Een commercieel bedrijf haalt zijn legitimiteit (zijn bestaansrecht) uit het
behalen van winst. Een gemeente (of in het algemeen de overheid) haalt
zijn legitimiteit uit de wetten en regels, die democratisch tot stand
komen. Een Maatschappelijke Onderneming kent deze beide vormen
van legitimiteit niet en moet zodoende hard werken om legitimiteit te
krijgen of zich toe te eigenen. Dit is precies het huidige probleem van
de corporaties: zij hebben het vertrouwen van de gemeenschap waarin
zij acteren verloren. Vreemd genoeg blijkt uit onderzoek dat het lokale
vertrouwen in de corporaties best hoog is, maar de huurders en de
wethouders durven niet pal voor hun corporatie te gaan staan.
De landelijke politiek en de media hebben het helemaal gehad met
de corporaties.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft dit
haarscherp beschreven in twee studies in 2005 en in 2012. Met name
dit laatste rapport (Vertrouwen in burgers) beschrijft heel treffend hoe
de burgers het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt. Het rapport
biedt goede handvatten voor de relatie corporatie – huurder en voor de
relatie van de corporatie met de gemeente.
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Keuzes maken
Een bestuurder van een maatschappelijke onderneming heeft een eigen
verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de onderneming en moet
daarbij ondernemend gedrag vertonen. Dat betekent dat er risico’s zijn
in de beleidskeuzes. Zodoende is risicomanagement een belangrijk
onderdeel van de afwegingen, want de organisatie vangt de gevolgen
op in kosten en in continuïteit van de dienstverlening. Maar in al deze
overwegingen zit de rode draad van de ‘wederkerigheid’ met de
gemeenschap waarin een corporatie werkt. Daarin onderscheidt de
corporatie zich van winstgedreven ondernemingen. De conclusie die een
corporatie trekt uit deze visie op de maatschappelijke onderneming is
dat de huurdervereniging en de gemeenschap een hele belangrijke
positie innemen in de strategie en bedrijfsvoering. Bijgaand een
beschrijving van één van de vier maatschappelijke identiteiten uit het
Maatschappij Relatie Management Model van SEV en Aedes.
De maatschappij gedreven corporatie
Van buitenaf
De maatschappij gedreven corporatie levert vanuit een innerlijke drang
prestaties om de kwaliteit van wonen te verbeteren, vooral van die
mensen die in de vrije sector niet terecht kunnen. Ze is daarvoor
voortdurend, zelf en in regelmatige dialoog met haar belanghouders,
bezig de behoeften te inventariseren, de opgave te definiëren en de
aanpak te organiseren. Ze gaat naar de mensen toe, zodat ze weet wat
er speelt en aanspreekbaar is voor wie haar nodig heeft. Ze kan luisteren
en neemt wat ze hoort serieus, ook als dat niet helemaal past binnen de
aanpak die ze voor ogen had. Haar maatschappelijke oriëntatie komt ook
tot uitdrukking in de wijze waarop ze beleid maakt; ze geeft belanghebbenden de gelegenheid om mee te praten en indien mogelijk ook mee te
doen. Ze staat garant voor bepaalde prestaties, ook als daar geen directe
tegenprestaties tegenover staan. Daarbij past een open houding: ze
communiceert over haar positie, haar voornemens en haar resultaten.
Het gaat haar immers niet om haarzelf maar om de mensen voor wie ze
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er wil zijn. In haar aanpak staat het beoogde effect voorop. Daarbij zet
ze, voor de effectiviteit, maatschappelijke instrumenten in die vastgoed
overstijgen. Creativiteit, experimenteren, de grenzen van de regelgeving
opzoeken, het zijn typische uitingen van haar maatschappelijk
ondernemerschap.
Van binnenuit
De maatschappij gedreven corporatie stelt zich inspirerend en
koersbepalend op. Binnen de branche wordt de corporatie gewoonlijk
als trendsetter getypeerd. De corporatie heeft een open en nieuwsgierige
houding tegenover ontwikkelingen binnen de eigen organisatie en
tegenover veranderingen in de externe (maatschappelijke) omgeving.
In de beleidsontwikkeling speelt de maatschappelijke opgave een
leidende rol. De corporatie probeert door overtuiging en inspiratie
voldoende draagvlak voor nieuwe ongebaande wegen te vinden.
Binnen de kaders van de eigen organisatiemissie kan veel ter
discussie worden gesteld. De corporatie is sterk op innovatie gericht.
Groeien, ontwikkelen en ontplooien zijn belangrijke aandachtspunten.
De corporatie spreekt de taal van haar gesprekspartners. Daaruit blijkt
de sterke oriëntatie op de maatschappelijke omgeving. In relatie tot de
externe maatschappelijke omgeving denkt de corporatie primair in termen
van (te realiseren) maatschappelijke effecten.

Marketing / Community Intelligence
Als de keuze van de corporatie valt op maatschappij gedrevenheid dan
wordt de logische volgende vraag ‘wat wil die maatschappij dan wel?’
Hiervoor wordt in het bedrijfsleven al sinds de jaren ’60 van de vorige
eeuw het fenomeen Marketing gebruikt. Zoals marketing zich baseert
op Business Intelligence zo heeft Woondienstenmarketing behoefte aan
Community Intelligence. Woondienstenmarketing kan je omschrijven als
data verzamelen uit de maatschappij en die omzetten in informatie voor
de organisatie. Deze informatie moet dan door de beleidsmakers (maar
ook door de projectontwikkelaars en de frontoffice) omgezet worden in
nieuw beleid, nieuwe producten en nieuwe diensten.
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Een dergelijk proces ziet er dan als volgt uit:
1. Huurders zijn via het beheerproces een voortdurende bron 		
van informatie. Op talloze manieren, of het nu is tijdens een 		
mutatie, tijdens een bewonersavond in de wijk of aan de balie, 		
leveren huurders bewust en onbewust waardevolle informatie 		
aan die door de medewerkers in een databestand worden vast		
gelegd. Deze data is aanvankelijk nog ongericht, dat wil zeggen 		
dat op voorhand niet is bepaald waar de informatie voor wordt 		
verzameld en wat er mee gaat gebeuren.
2. Een tweede bron van informatie zijn de stakeholders. Ook deze
leveren gevraagd en ongevraagd informatie, wensen en ideeën aan.
Deze informatie kan op verschillende niveaus bij de corporatie
binnenkomen, dus zowel in het beheerproces als via gesprekken
met de directeur-bestuurder.
3. De functionaris van WoondienstenMarketing bewerkt en groepeert
de data die door zijn collega’s in het databestand zijn vastgelegd op
een dusdanige wijze, dat er behapbare brokken informatie ontstaan.
4. Op grond van deze hapklare brokken worden er projecten opgezet.
Het kan daarbij gaan om een bouwproject of om een leefbaarheidsproject. Alle informatie is de input voor nieuw beleid. Er is al prima
ondersteunende software die informatie vanuit het primaire systeem
kan combineren met extern ingevoerde informatie, die daarna
geanalyseerd wordt op complex of per wijk.
Dit alles is een cyclus, waarbij de stem van buiten circuleert door de
organisatie en omgezet wordt in maatschappij gedreven beleid.
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MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMING MODEL
Huurders en klanten

Dienstverlening

Woondiensten
marketing

Support
Control

Projecten

Stakeholders

Verder lezen:
• Artikel, Maatschappelijk Ondernemings Model,
Theo Stubbé – blauwbv.nl
• Presentatie Maatschappelijk Ondernemen,
Theo Stubbé – blauwbv.nl of Prezi.nl
• Maatschappij Relatie Management,
Aedes/SEV, 2009 – website Aedes
• Rapport, Vertrouwen in burgers, WRR, 2012
(boekbespreking op blauwbv.nl)
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Over veranderkunde en kleurdenken
Uit de vele literatuur benoem ik maar twee boeken, eentje over
veranderen en eentje over adviseurs. De rode draad tussen beide
boeken is dat de opdrachtgevers / kartrekkers in veranderprocessen
zoals een fusie, goed zouden moeten nadenken over de volgende
vragen:
• Wat moet er veranderen?
• Hoe ziet de situatie er nu uit?
• Wat is het verschil tussen het huidige en het gewenste?
• Waar zitten de blokkades en waar zit de energie?
• Kan en wil ik dit gaan leiden?
• Is de verandering haalbaar?
De redenering is dat je ‘goed moet begrijpen, voordat je begrepen
wordt’ (Steve Covey), waarmee ik wil zeggen dat er vooraf meer
nagedacht moet worden en iets minder geredeneerd moet worden vanuit de onderbuik. Ik heb grote waardering voor intuïtie, maar daarmee
wordt iets anders bedoeld dan met het ‘onderbuikgevoel’. Het is heel
belangrijk vooraf te spreken met je collega’s, met de commissarissen,
met stakeholders over de uitgangspunten, over de stip aan de horizon
en over de weg ernaar toe. Een fusieproces is gelijk aan simultaan
schaken op negen speelvelden. Een duidelijke richting voor ogen is
daarbij een cruciale succesfactor.
Het eerste boek (Leren veranderen, de Caluwé en Vermaak, 2006)
rubriceert management-methoden, typen organisaties, managementstijlen en soorten adviseurs in vijf kleuren. Elke kleur is niet goed of
fout, maar er zijn wel valkuilen per kleur, afhankelijk van de
omstandigheden. Het bijzondere aan dit boek is dat het beschrijft
waarom het soms klikt tussen mensen en waarom mensen voorkeur
hebben voor bepaalde modellen. Het beschrijft ook hoe meningen van
elkaar kunnen verschillen, alsof de verkondigers van Venus en van
Mars afkomstig zijn. In het boek ‘Leren veranderen’ wordt een
fusiecasus beschreven vanuit vijf verschillende kleuren en bij elke kleur
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Dingen/mensen zullen veranderen als je...
Geeldruk

• belangen bij elkaar kunnen brengen
• ze kunt dwingen tot het innemen van
(bepaalde) standpunten
• win-win situaties kunt creëren/coalities vormen

Blauwdruk

• van tevoren een duidelijk resultaat/doel formuleert
• een goed stappenplan maakt van A naar B
• de stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt

Rooddruk

• mensen op de juiste manier prikkelt,
bv door straf- of incentives
• het voor mensen aangenaam maakt
• mensen iets terug geeft voor wat zij jou geven

Groendruk

• ze bewust maakt van nieuwe zienswijzen/eigen
tekortkomingen (bewust onbekwaam)
• ze kunt motiveren om nieuwe dingen te zien/leren

Witdruk

• uitgaat van de wil en de wens en de ‘natuurlijke weg’
van de mens zelf
• dynamiek/complexiteit wilt zien en kunt duiden
• eventuele blokkades wegneemt en conflicten optimaliseert

denkt de lezer: tja, lijkt mij logisch. Echter, als die verschillende aanpakken door elkaar worden gehusseld, wordt het een chaotische fusie.
Het tweede boek heet ‘Feilloos adviseren’, van P. Block uit 1996.
Dit boek is het handboek voor elke professionele adviseur. Ik heb mijn
hoofdpersoon in het boek niets laten vertellen over fusiebegeleiders,
want in een ideale omstandigheid kan een bestuurder alles zelf. Ik
geloof hier niet in, want zo’n bestuurder bestaat niet. Daarnaast ben je
als bestuurder regelmatig heel direct betrokken bij de verandering
(dan is de bestuurder een onderdeel van de verandering) en op dat
soort momenten draagt een goede begeleider meerwaarde aan die
een bestuurder zelf nooit kan bieden.
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Ik herken, in theorie en in de praktijk, diverse rollen van een adviseur in
fusiebegeleiding: de doener, de expert op het gebied van het veranderproces, de deskundige op het formele traject, de sparringpartner die af
en toe meedenkt – meekijkt etc. Het is belangrijk dat de opdrachtgever
ook nadenkt over de rollen. Waar heb ik als bestuurder behoefte aan?
Rapporteert de adviseur aan de RvC of is hij het maatje van de
bestuurders? Ondersteunt hij de huurderorganisaties of de ondernemingsraden? Kortom, een goede bestuurder begrijpt iets van
adviesprocessen en stijlen van adviseurs. Hij kiest de begeleider die
hij het meest nodig heeft, en dat hoeft niet altijd iemand te zijn
waarmee hij het zo goed kan vinden.

Over organisatiestructuur en aansturing
Al eerder heb ik geschreven over de driepoot Richting, Ruimte,
Ruggensteun. Deze begrippen zeggen iets over de insteek van het
veranderproces, over de stijl van het leidinggeven en over het aansturen
van de medewerkers. Ik merk echter dat vele managers en bestuurders
heel vroeg in een fusieproces al spreken over de organisatiestructuur.
Meestal bedoelen zij de aansturing. Vaak wil men vanaf het begin
spreken over de structuur, zeg maar ‘het harkje’ tekenen. Ik probeer
de bestuurders ervan te overtuigen dat het harkje niet veel meer zegt
dan wie de baas is van wie. De onderlinge relaties en de manier van
samenwerken is veel belangrijker voor de prestaties. Natuurlijk moet
er na verloop van tijd een goede structuur staan, maar daaraan vooraf
gaat helderheid over de richting en de ruimte die hierbij gegeven wordt.
Met ruimte wordt hier bedoeld: welke sturing, vrijheid en delegatie
willen de leiders van de nieuwe organisatie? Dat betekent dat er
gedeelde begrippen moeten zijn over de bovengenoemde woorden en
over de theorieën die hierover bedacht zijn.
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Verder lezen:
• Boek, The structuring of Organizations, H. Mintzberg, 1979
• Boek, Unitmanagement II, J.G. Wissema, 1993
• Boek – serie, De kracht van de matrix, P. Camp, 2001
• Boek, Structuur doorzien, D. Keuning en M. Wolters, 2007
• Boek, Eckart’s Notes, E. Wintzen, 2008

Over de coöperatie als alternatief voor een fusie
In het 13e katern van Het Fusieboek (Theo Stubbé en Dick ter Hofsté,
2011) heb ik met een collega beschreven wat de drie randvoorwaarden
en de drie valkuilen zijn van de coöperatie. Op basis van onderzoek bij
geslaagde en mislukte coöperaties tussen organisaties wilden wij de
romantiek rondom het fenomeen coöperatie afstoffen. Tegelijk is het
een handleiding geworden om over na te denken als je de coöperatie
zou willen kiezen als alternatief voor een fusie.
Drie randvoorwaarden voor een coöperatie:
1)	Geen van de partners in de coöperatie is sterk genoeg om
de waardeketen te kunnen sturen.
2)
De partners moeten in eenzelfde marktdynamiek acteren.
3)
Leidinggeven aan een coöperatie vraagt wezenlijk andere
competenties dan die van een gemiddelde bestuurder.
Drie valkuilen voor een coöperatie:
1)
De zuigkracht van het eigen bedrijf dat participeert in de
coöperatie kan de samenwerking kapotmaken.
2)
Zorg ervoor dat de kosten en de baten (vooraf) transparant zijn.
3)
Zorg ervoor dat de leden van de coöperatie bereid zijn om hun
werkprocessen aan elkaar aan te passen.
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Over de auteur
Mr. Th.P.M. (Theo) Stubbé (1960) heeft in 2010 Blauw BV opgericht,
nadat hij zeven jaren senior adviseur bij Quintis was geweest. Blauw BV
richt zich op de markt voor woningbouwcorporaties, zorgorganisaties,
welzijn en gemeenten. Op het gebied van organisatie-ontwikkeling en
fusies werkt Theo waar nodig in wisselende teams. Fusie is de
specialiteit van Theo, net zoals de begeleiding van raden van toezicht.
Voordat Theo zich specialiseerde
als adviseur bij maatschappelijke
ondernemingen heeft hij een
commerciële carrière achter de rug
bij DSM en bij Norit. Bij Norit was hij
lid van het directieteam.
Theo komt als adviseur het beste uit
de verf bij opdrachtgevers die zelf
‘in charge’ willen blijven, maar niet
het wiel willen uitvinden. De bedrijfsnaam (Blauw) is een verwijzing naar
het kleurdenken van De Caluwé & Vermaak. Dit kleurdenken rangschikt
diverse managementtheorieën en visies op organisaties naar vijf
kleuren, zonder een waardeoordeel per kleur. Blauw staat onder andere
voor een heel doelgerichte manier van denken en handelen. Blauwe
organisaties en blauwe mensen willen het afgesproken doel bereiken
en hun afspraken nakomen, ongeacht of dat linksom of rechtsom moet.
Keep it simple!
Gelukkig is een mens niet in één kleur te vangen, zodat ook Theo het
blauw combineert met andere kleuren (stijlen). Het kleurdenken en
daar professioneel naar handelen in veranderprojecten is de kern van
zijn manier van werken.
Voor meer achtergrondinformatie en literatuur: www.blauwbv.nl
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Over de sponsoren
SallandWonen is een maatschappelijk gedreven plattelandscorporatie in Raalte en Olst-Wijhe. Zij leveren goede betaalbare
woningen en dragen bij aan plezierige woonmilieus. Daartoe bieden
ze innovatieve en duurzame oplossingen en werken ze graag samen
met andere partijen. Zij zijn er speciaal voor mensen die niet in hun
woonbehoefte kunnen voorzien.
Hoffman Krul & Partners is begeleider in het zelf doen.
Zij ondersteunen corporaties graag bij hun bedrijfsvoering:
organisatiesturing, planning en control, proces- en projectgericht
werken en automatisering. Hoffman Krul & Partners onderscheidt
zich door een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij
samenwerking met de klant en kennisoverdracht centraal staan.
De medewerkers van Hoffman Krul & Partners hebben een brede
achtergrond in ervaring en opleiding, maar wat hen bindt is passie
voor de klant: woningcorporaties.
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