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Ik ben de beste van 
de wereld!

Lees: ik creëer de 
meeste 

meerwaarde

Lees:ik bepaal zelf 
of ik het goed doe.

Hoe bepaal je of de maatschappelijke 
meerwaarde echt ontstaat? Hoe bepaal je 

of je het goed doet? 



Legitimacy & 
authority via:

-legitimate decision
bodies, business, 

NPO’s, cross sector
-Broad stakeholder

support
-Support from

citizens and others

Values and goals: 
normative, consensus 
about rights & duties, 

principles, 
Fór the public & óff the 

public,
Political carried values

Capacity: processes
and projects. 

Recources, 
procedures etc
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Moore, 
Bozeman
& Bryson

Moore 1995/2012, Bozeman 2007, Bryson et al. 2015

•Analytical
•‘leadership’

•Dialogue & delibration
•Formal & informal
•Strategic Mind

•Flexibel design thinking
•Overarching mandates



Stakeholdersanalyse

Van den Berg, 2012
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Context Nederland:

Grootste 
middenveld: sterk 
versplinterde 
publieke sector.

Risico’s dus vaak niet 
intern maar extern.

Overheid in 
faciliterende en 
coördinerende rol?



En we sturen niet alleen intern maar in 
networks, verbonden partijen, 
nevenstructuren ….

Van den Berg, 2012
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VERSCHILLENDE LOGICA’S
Samenwerking op basis van 
de logica van de hiërarchie

Samenwerking op basis van 
de logica van het netwerk

Er is een probleemdefinitie Er is een probleemperceptie

Doelstelling is hard Doelstelling is 
momentopname

Informatie is objectief Informatie is onderhandelbaar

Besluit volgt uit analyse Na elk besluit is er een nieuwe 
kans

Probleem en doel gegeven bij 
de uitvoering

Uitvoering is alert op nieuwe
kansen

Doelrealisatie Bevredigende oplossing



Steering of organisational networks



De échte controlvraag vanuit 
governanceperspectief:

• Is niet: hebben we alle processen beschreven, 
risico’s in beeld en zijn we compliant?

• Maar komen we na wat we moeten doen, verplicht 
zijn, beloofd hebben of overeengekomen? 

• Bijvoorbeeld naar gemeente, GGZ, Jeugdzorg, 
RIBW, milieu, duurzaamheid, maatschappelijk werk 
etc.



Het échte controlstatement

• Verklaren alle partnerorganisaties van de 
corporaties dat we doen wat we moeten doen (op 
rechtmatige en doelmatige wijze)? Leveren we wat 
we hebben afgesproken? Zijn de processen 
ingericht op doelrealisatie (outcome of impact)? 



WEBINAR NARIS / AEDES

ONDERZOEK NAAR DE ONAFHANKELIJKE CONTROLFUNCTIE

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021

DR. TJERK BUDDING (OPLEIDINGSDIRECTEUR 

PUBLIC CONTROLLERSOPLEIDINGEN VU)



Onafhankelijke controlfunctie

• Verplichting voor een onafhankelijke 

controlfunctie voor woningcorporaties met 

meer dan 2.500 verhuureenheden sinds de 

invoering van de Woningwet 2016.  

• Nadere regels zijn te vinden in het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2015…. 





Onafhankelijke controlfunctie (OCF)

• Maar hoe wordt deze functie (OCF) in de 

praktijk ingevuld?

• Hoe succesvol wordt deze gezien? 

• En welke factoren lijken bij te dragen aan 

een adequate invulling daarvan?



Onafhankelijke controlfunctie

• Naar deze vragen zijn de VU, de HvA en Hofmeijer een 

onderzoek gestart in 2020: ‘Van Goeden Huize.’

• Deze presentatie laat enige voorlopige bevindingen zien, 

vooral op het vlak van risicomanagement. 

• Deelname (aan enquête en interviews) is nog mogelijk.



Response

Totaal 335 

respondenten



Tevredenheid met OCF

• Wie denkt u dat het meest tevreden is met 

de onafhankelijke controlfunctie?

1. Directeur-bestuurders

2. Managers (vastgoed).

3. Leden van de RvC

4. Degenen die zelf deze functie invullen

• Ga na menti.com (code 78 00 13 4) en voer 

uw antwoord in.  



Tevredenheid met onafhankelijke 

controlfunctie

• Wie denkt u dat het meest tevreden is met 

de onafhankelijke controlfunctie?

Gem. N Std. dev. Min. Max. Onv.

ocf 7,8 89 0,97 5 10 1 (0,9%)

rvc 7,6 169 1,24 2 10 9 (7,7%)

dir/best 7,6 36 1,78 2 10 3 (10,5%)

manager 7,0 43 1,80 1 9 6 (23,8%)

Totaal 7,6 337 1,34 1 10 18 (7,9%)



Tevredenheid met onafhankelijke 

controlfunctie
• Wie denkt u dat het meest tevreden is met 

de onafhankelijke controlfunctie?

Gem. N Std. dev. Min. Max. Onv.

ocf 7,8 89 0,97 5 10 1 (0,9%)

rvc 7,6 169 1,24 2 10 9 (7,7%)

dir/best 7,6 36 1,78 2 10 3 (10,5%)

manager 7,0 43 1,80 1 9 6 (23,8%)

Totaal 7,6 337 1,34 1 10 18 (7,9%)

• Managers zijn het meest kritisch. 



Welke activiteiten worden ontplooid?

• Vier kerngebieden van de OCF (in navolging 

van VRC-NBA (2014) en Dijkman, Budding, 

Schoute & De With, 2016). 



Wat doet de OCF?

• Vier kerngebieden:

1. Strategisch Management – o.a. analyseren en 

adviseren over strategie, samenwerking, 

‘winstgevendheid’. 

2. Prestatie Management - o.a. prestatiemanagement, 

kostprijsberekening. 

3. Finance Operations & Reporting – o.a. opstellen

budgetten, adviseren en opstellen financiële (budget) 

rapportages, voeren van de projectadministratie. 

4. Governance Risk & Compliance, o.a.

risicomanagement, internal auditbevindingen, 
21



Welke activiteiten worden ontplooid?

• Alle groepen respondenten hebben we de 

vier kerngebieden voorgelegd:

– Hoe belangrijk is dit kerngebied?

– Hoeveel aandacht gaat ernaar uit? 

– Hoe effectief verloopt de taakuitoefening? 
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Belang, aandacht en effectiviteit
ocf Directeur-bestuurder Manager Lid RvC

Bel. Aan. Eff. Bel. Aan. Eff. Bel. Aan. Eff. Bel. Aan. Eff.

Strategisch 

management

3,45 2,68 2,52 3,01 2,39 2,58 3,09 2,50 2,49 3,24 2,59 2,51

Prestatie 

Management

3,82 3,08 3,21 3,74 3,19 3,34 3,60 3,05 3,02 4,05 3,50 3,41

Finance, 

Operations & 

Reporting

4,34 4,29 4,25 4,62 4,60 4,64 4,66 4,50 4,14 4,76 4,67 4,52

Governance, 

Risk and 

Compliance

4,65 4,02 3,72 4,49 4,01 3,95 4,61 3,89 3,48 4,53 3,91 3,70
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Gap tussen belang en effectiviteit

OCF Directeur-

bestuurder

Manager Lid RvC

Bel. – Eff. Bel. – Eff. Bel. – Eff. Bel. – Eff. 

SM 0,94 0,43 0,60 0,72

PFM 0,60 0,40 0,58 0,64

FOR 0,08 -0,03 0,51 0,24

GRC 0,92 0,53 1,13 0,82



Slagje dieper… alleen OCF

GOVERNANCE, RISK and COMPLIANCE

Bel. Eff. Gap

GRC1 Adviseren over risicomanagement. 4,61 4,13 0,48

GRC2 Opstellen van de rapportages ten behoeve van compliance-

verplichtingen richting overheid en/of regelgevende instanties.

3,37 3,36 0,02

GRC3 Uitvoeren van interne audits en hierover rapporteren. 4,12 3,83 0,30

GRC4 Adviseren over de interne audit bevindingen. 4,35 3,84 0,51

GRC5 Maken van rapportages ten behoeve van belastingwetgeving. 1,84 2,37 -0,53



Risicomanagement

• Kortom, het adviseren over 

risicomanagement wordt als belangrijkste 

activiteit gezien.

• Maar ook als activiteit waarop veel 

verbeterpotentieel nodig is.  



Risicomanagement

• Welke factoren lijken bij te dragen aan een 

succesvolle invulling van risicomanagement?:

1. Persoonlijke competenties (en ervaring) van de 

OCF 

2. De rol die die OCF verder inneemt  

3. De omvang van de corporatie 

4. De organisatiecultuur / manier van werken 

• Ga s.v.p. naar menti.com (code 78 00 13 4) en zet 

deze elementen in volgorde van belangrijkheid. 



Risicomanagement

• Welke factoren lijken bij te dragen aan een 

succesvolle invulling van risicomanagement?:

1. Persoonlijke competenties (en ervaring) van de 

OCF 
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Persoonlijke competenties: 

ervaring

Corr. met eff. RM

Jaren in huidige functie -0,13

Jaren werkzaam voor corporatie -0,15

Jaren in huidige functie bij huidige corporatie -0,10



Competenties

Cognitieve 

Technologische

Analytische en 
ontwerp 

Oordelende 

Gedrags-

Persoonlijke 

Interpersoonlijke 

Organisatorische 

33

COGNITIEF

Boekhoudkundige 

vaardigheden, 

budgettering, financieel 

managementvaardigheden

GEDRAG

Nieuwsgierig, 

evenwichtig, flexibel

Corr. 

met eff. 

RM

Cognitief -0,00

Gedrag 0,00

Technologische 0,03     

Analytische -0,18*

Oordelende 0,09

Persoonlijke -0,19*

Interpersoonlijke -0,00

Organisatorische 0,19*

Kortom, zwakke 

verbanden. 



Risicomanagement

• Welke factoren lijken bij te dragen aan een 
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De rol die de OCF verder inneemt

De public controller adviseert de publieke organisatie en 

haar leiderschap gevraagd en ongevraagd over het 

formuleren, realiseren en evalueren van 

maatschappelijke en financiële                                         

resultaten, de opzet en werking van                                          

het management control systeem en                                 

het afleggen van publieke verantwoor-

ding. De public controller verzamelt,                                

analyseert en adviseert op een                               

onafhankelijke en objectieve wijze                                    

(Budding en Wassenaar, 2018).



De rol die de OCF verder inneemt

De OCF: Correlatie met 

effectiviteit RM

Adviseert gevraagd 0,22**

Adviseert ongevraagd 0,33**

Legt een relatie tussen maatschappelijke en financiële ambities 

en resultaten

0,40***

Is onafhankelijk 0,36***

Is objectief 0,37***



Risicomanagement

• Welke factoren lijken bij te dragen aan een 
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Omvang corporatie

Omvang corporatie Effectiviteit 

risicomanagement 

(st.dev.)

<5.00 vhe 4,05 (0,91)

5.001-10.000 vhe 4,42 (0,68)

>10.000 vhe 4,03 (0,87)

Totaal 4,13 (0,86)



Risicomanagement

• Welke factoren lijken bij te dragen aan een 

succesvolle invulling van risicomanagement?:
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De organisatiecultuur 

• Wellicht komt risicomanagement beter tot 

zijn recht in een organisaties die daarvoor 

open staan qua werkwijze en 

organisatiecultuur.  



De organisatiecultuur 
Corr. met 

eff. RM

We nemen geregeld de tijd om kritisch en met een open blik te denken en 

hierover het gesprek aan te gaan.

0,24**

Kritisch denken wordt gewaardeerd, zowel individueel als gezamenlijk. 0,34***

De strategische doelen van onze organisatie stimuleren tot het uitwisselen van 

gedachten en open denken.

0,35***

We nemen dikwijls de tijd om met elkaar kritisch en open over ons werk na te 

denken, omdat we daarvoor worden beloond. 

0,19*

De huidige beloningsstructuur van mijn corporatie beloont ons ervoor nieuwe 

ideeën te ontwikkelen en werkwijzen te verbeteren. 

0,24**

Wij beoordelen en evalueren dikwijls gezamenlijk ons werk en onze manieren 

van werken.

0,37***

De ideeën en voorstellen tot verbetering die we individueel of gezamenlijk 

hebben ontwikkeld, veranderen de processen en onze manier van werken binnen 

de corporatie. 

0,40***



Conclusies

• Welke factoren lijken bij te dragen aan een 

succesvolle invulling van 

risicomanagement?:

1. De organisatiecultuur / manier van werken  

2. De rol die die OCF verder inneemt   

3. Persoonlijke competenties 

4. De omvang van de corporatie 



Discussie

• Herkent u dat het bij het succesvol 

uitvoeren van risicomanagement er vooral 

om gaat een bepaalde rol pakken en een 

organisatie te hebben die open staat voor 

kritiek en verandering?  

• Welke andere factoren spelen er? 



Dank voor uw aandacht.

g.budding@vu.nl

www.hetzijlstracenter.nl 


