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Omvang van de onderzochte corporaties

203 corporaties

18
corporaties

> 25.000 (XL) 10.000 - 25.000 (L) 5.000 - 10.000 (M) 2.500 - 5.000 (S)

55
corporaties

73 57
corporaties corporaties
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De meest opvallende zaken in 2020

5 

Corona heeft geen effect gehad op de mobiliteit in de sector. De mobiliteit is vergelijkbaar met andere jaren,  
er kwamen ongeveer net zo veel bestuurdersplekken vrij in 2020 dan de jaren daarvoor.

We zien dat de instroom, meer dan ooit, vanuit de sector zelf komt. Misschien is dat wel een Corona-effect, dat  
RvC’s kiezen voor bestuurders die de sector al kennen? Maar liefst 23 van de 27 vacatures worden vanuit de corporatie-
sector zelf ingevuld. Er waren dus maar 4 instromers vanuit andere sectoren. Opvallend is dat dat de instromers van 
buiten de sector allemaal vrouwen zijn - en dat 2 van hen gestart zijn bij een XL corporatie (De Alliantie en Eigen Haard).

We zien dat er aanzienlijk meer vrouwen uitstromen dan de jaren ervoor. Dat is een forse trendbreuk, want in de 
periode 2010-2019 stopten 135 mannen als bestuurder en slechts 22 vrouwen. Dat had voor belangrijk deel te maken 
met feit dat er van oudsher veel meer mannelijke bestuurders waren. In 2020 zien we een enorme trendbreuk, er 
stopten in 2020 maar liefst 14 vrouwen als bestuurder (en 16 mannen). Deze gingen overigens niet allemaal uit de 
sector, 5 werden bestuurder bij een andere corporatie en 1 manager.

Uitstromen naar een bestuurlijke of directierol in een andere sector gebeurde al weinig, maar dit jaar bleef het beperkt 
tot slechts één bestuurder (Mieke van den Berg die van EigenHaard naar Hogeschool InHolland ging). 

1.  Er stroomden dit jaar bijna net zo veel vrouwen uit als mannen. De jaren daarvoor waren het vooral mannen die 
vertrokken.

2.  De man-vrouw verhouding is voor het eerst gewijzigd in het voordeel van de mannen. De jaren hiervoor werd het 
percentage vrouwelijke bestuurder jaarlijks groter, dit jaar daalt dat, zij het zeer beperkt.

2021 belooft een spannend jaar te worden!
Een relatief groot aantal bestuurders heeft nu al aangekondigd in 2021 te stoppen, waaronder een groot aantal van 
de XL corporaties. Dat zijn (onder meer) ervaren bestuurders als Leon Bobbe (Key), Karin Laglas (Ymere), Willem 
Krzeszewski (Staedion), Willie de Mooij (Vestia) en Anne Wilbers (zij verhuist van Mooiland naar Stadgenoot). Maar ook 
van de iets kleinere corporaties weten we al dat bij Oosterpoort er een vervanger komt voor Eugene Janssen, dat bij  
Ons Huis Enschede Peter Winterman vertrekt en dat Walter Hamers in september stopt bij Talis. 
En dan moet het jaar nog beginnen…
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Per 31 december 2020 zijn er 227 bestuurders in dienst bij 203 corporaties.
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In- en uitstroom 2020

16 14

UITSTROOM

30
XL XL

1 1

2 3

L L

6 4

4 3

M M

5 5

4 4

S S

4 5

4 2

15 12

INSTROOM

27
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Man-vrouwverhouding

XL 17 14 45%55%

L 40 26 39%61%

M 50 24 32%68%

43 13 23%77%S
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Percentage vrouwelijke / mannelijke bestuurders naar grootteklasse

*S corporaties houden we bij vanaf 2018
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Omvang van bestuur ultimo 2020

M: 5.000 - 10.000

S: 2.500 - 5.000

L: 10.000 - 25.000

XL: > 25.000

3-hoofdig

Aantal corporaties 3
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Waar is er gewisseld?

Beveland Wonen
Woonpunt

Elkien
Havensteder

Woonstad Rotterdam
Woonzorg
Ymere
Accolade
Alwel
De Woonplaats
Domesta

DUWO
Elkien
Haag Wonen
Habion
HW Wonen
KleurrijkWonen
Talis

Vidomes
Welbions
Wonen Limburg
Woonkracht10
Woonwaard
HW Wonen
Weller

De Alliantie
Eigen Haard
Havensteder
Portaal
Staedion
Vestia
Woonbron

Rochdale
Wonen Breburg
Sint Trudo

3-hoofdig          2-hoofdig   Van 2 naar 1

  Van 1 naar 2
XL L M

Bij de XL corporaties kiest 2/3 er 
voor om een meerhoofdig bestuur 
te hebben.

We zien dat in 2020 één XL corporatie 
is overgestapt van een 1-hoofdig 
bestuur naar een 2-hoofdig bestuur, 
namelijk Havensteder (formeel deed 
het dat overigens per 1/1/2021). Daar 
werd financieel directeur Sander 
Uiterwaal gepromoveerd tot lid van 
het bestuur. Dat bestuur gaat hij samen 
vormen met Hedy van den Berk, die 
dit tot op heden in haar eentje deed.

Voor 2021 weten we dat ook 
Stadgenoot het bestuur gaat uitbreiden 
van 1 naar 2, Anne Wilbers komt per 1 
februari over van Mooiland en gaat met 
de al zittende Marien de Langen het 
bestuur vormen.

Bij de L corporaties heeft ongeveer 1/3 van de 
corporaties een meerhoofdig bestuur.

Wijzigingen in bestuursomvang zagen we daar bij 3 
corporaties.

Bij Beveland Wonen ging, conform plan, een 
half jaar na de fusie Maarten Sas met pensioen. 
Beveland gaat verder met 1 bestuurder. 

Bij Woonpunt in Maastricht vertrokken kort na 
elkaar de 2 bestuurders. Ton Mans werd daar 
interim, de zoektocht naar één nieuwe bestuurder 
is inmiddels gestart. Woonpunt keert daarmee 
terug naar het 1-hoofdig bestuursmodel dat men 
ook eerder al had.

Bij Elkien was het vertrek van Harro Eppinga als 
bestuurder (hij vertrok naar Welbions) reden om 
het bestuursmodel aan te passen. Niet-statutair 
directeur Peter van de Weg werd benoemd tot 
statutair directeur/bestuurder en de vacature voor 
de andere bestuurder staat open. 

Bij de S en M komt slechts bij 3 van 
de 130 corporaties een meerhoofdig 
bestuuur voor.

Bij de M corporaties houden WellerWonen 
en HW Wonen als enige een model 
aan met meerdere bestuurders. Bij HW 
Wonen vertrokken weliswaar beide 
bestuurders, maar werd besloten om wel 
door te gaan met 2 bestuurders.

Eén plek daarvan is inmiddels ingevuld 
door Dennis Lausberg (die daarvoor 
directeur Vastgoedontwikkeling en 
-beheer bij Woonstad Rotterdam was), 
voor de andere vacature is Johan 
Schudde (directeur Finance van Staedion) 
aangetrokken. Hij start per 1 februari 2021.

Sint Trudo in Eindhoven heeft als enige  
M corporatie al enkele jaren een 3-hoofdig 
bestuur.
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Instroom
Waar komen de nieuwe bestuurders vandaan?

2017 2018 2019 2020

Andere corporatie, geen bestuurder 2 1 11 9

Andere corporatie, bestuurder 4 5 6 9

Eigen corporatie 4 6 2 4

Gemeente/wethouder 2 1 4 2

Zakelijke dienstverlening/  
advies/interim 3 4 2 1

Zorg & welzijn 0 1 1 1

Onderwijs 0 0 0 1

Uitvoeringsorganisatie (UWV, NS) 0 0 2 0

Brancheorganisatie 1 0 0 0

Totaal 16 18 28 27
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Wat valt op?

13 

We zien dat in 2020, (nog) meer dan in andere jaren, de instroom uit 
de corporatiesector zelf komt. Maar liefst 23 van de 27 instromers 
waren al actief bij de eigen corporatie (4), als interimmer (1), als 
manager bij een andere corporatie (9) of als bestuurder bij een 
andere corporatie (9).

Er resteren dan 4 ‘nieuwkomers’. Opvallend daarbij is dat dat 
allemaal vrouwen zijn en dat twee van hen starten bij een XL 
corporatie. Durven de kleinere corporaties het minder snel aan met 
een ‘outsider’? De nieuwkomers zijn:
—  Vera Luijdendijk (Eigen Haard), zij was directeur van het 

gemeentelijk vastgoedbedrijf in Amsterdam.
—  Roelien Ritsema van Eck (De Alliantie), zij was hiervoor lid van 

het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit.
—  Fleur Imming (Uwoon), zij was directeur van VPTZ, een 

koepelorganisatie in de zorg.
—  Laura Broekhuizen (Groninger Huis), zij was wethouder in de 

gemeente Oldambt.

Negen bestuurders stapten over als bestuurder van de ene 
corporatie naar een andere. 
—  Bij 6 van hen betekende dat dat ze bij een corporatie van een 

grotere klasse terechtkwamen: Monique Boeijen (Actium), Elles 
Dost (Lefier), Bas Kraijenbrink (Chr. Wst. Patrimonium), Hanke 
Struik (ProWonen), Danny Visser (SSW) en Krista Walter 
(Kennemer Wonen). 

—  Twee bestuurders bleven bij een corporatie in dezelfde 
grootteklasse (L): Marie-Thérèse Dubbeldam (Leystromen) en 
Harro Eppinga (Welbions). 

—  Ronald Marx verruilde Leystromen voor Dunavie, en ging 
daarmee van grootteklasse L naar M. 

Negen nieuwe bestuurders vervulden hiervoor een rol als manager 
bij een andere corporatie. Niet verwonderlijk is dat bijna al deze 
nieuwe bestuurders van de grotere corporaties (XL of L) afkomstig 
zijn:
—  Woonbron en Ymere zijn hofleverancier, beide leverden ieder 

2 bestuurders. Van Woonbron gingen Mohamed Baba naar 
HaagWonen en Dennis Gerlof naar QuaWonen. Van Ymere 
gingen Noek Pouw naar Oost Flevoland Woondiensten en Friso 
de Roos naar Accolade. 

—  De overige bestuurders kwamen van Woonstad (Dennis 
Lausberg, nu HW Wonen), Woonbedrijf (Paul Terwischga, 
nu Volksbelang Helmond), Pré Wonen (Ronald Camstra, nu 
Woningstichting Barneveld), Bo-Ex (Marieke Heilbron, nu Elan 
Wonen) en Woonkracht10 (Marleen van der Kamp, nu Oost 
West Wonen). Zij verruilden dus een managementpositie bij 
een grote corporatie voor een bestuurdersrol bij een kleinere 
corporatie. Dat gold alleen niet voor Marieke Heilbron. Zij was 
manager Wonen bij Bo-Ex en werd bestuurder bij het (iets) 
grotere Elan Wonen in Haarlem.

Nog 5 andere instromers waren ook al in de sector actief. Vier 
van hen werden bestuurder bij de corporatie waar ze al een 
managementrol invulden: Eric Cuppen (Waardwonen), Maarten 
Meulepas (Woningbelang), Sander Uiterwaal (Havensteder), Peter 
van de Weg (Elkien). Joke ten Brink (ws Leusden) was hiervoor 
interim-bestuurder in de corporatiesector. 
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2017 2018 2019 2020

Pensioen/zzp 9 9 19 10

Bestuurder andere corporatie 1 3 6 7

Corporatie (niet-bestuurder)* 0 2 2 1

Vastgoed 0 0 1 0

Zorg/management 0 0 1 0

Directie onderwijs 0 0 1 1

Onbekend 3 4 0 3

Gemeente 1 2 0 0

Bestuurder maatschappelijke instelling 2 2 0 0

Adviseur/interim 0 0 0 6

Overleden/ziekte 2 1 0 2

Totaal 18 23 30 30

?

Uitstroom
Waar gaan de vertrekkende bestuurders naartoe?
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2010-2015 2016 2017 2018 2019 2020

Man 63 14 13 19 26 16

Vrouw 8 1 5 4 4 14

Wat valt op?
In 2020 is maar één bestuurder van een woningcorporatie 
doorgestroomd naar een bestuurdersrol bij een andere sector.
Mieke van den Berg stopte na ruim 20 jaar als bestuurder bij Eigen 
Haard en werd vanaf februari 2020 lid van het college van bestuur 
van Hogeschool InHolland.

We zien daarnaast, zoals gebruikelijk, weer dat er relatief veel 
bestuurders met pensioen gaan (10), voor het merendeel mannen (8 
van de 10).

Bij 4 corporties was een fusie de aanleiding om afscheid te nemen 
van 1 van de 2 bestuurders: bij Beveland Wonen (Maarten Sas), 
bij Dynhus (Jan Huisman), bij Nester (José Wiebes) en bij Thius 
(Herman Suijdendorp). Suijdendorp en Sas gingen met pensioen, 
Huisman is beschikbaar als interimmer en van Wiebes is nog niet 
bekend wat haar plannen zijn.

Zes bestuurders maakten een overstap naar een andere corporatie. 
—  Eén bestuurder ging bij een andere corporatie werken als 

manager. 
—  Zeven andere bestuurders stopten ermee en hebben ambitie om 

hun kennis als adviseur of interimmer in te zetten.
—  Helaas moesten 2 bestuurders stoppen vanwege 

gezondheidsredenen. Maud Hoezen (De Alliantie) overleed  
in 2020, Leon van Stiphout stopte vanwege 
gezondheidsredenen als bestuurder bij Volksbelang Helmond. 

We zien ook dat er aanzienlijk veel meer vrouwen uitstromen dan de 
jaren hiervoor, dat is een enorme trendbreuk met alle jaren hiervoor. 
In de periode 2010-2019 stopten 135 mannen als bestuurder en 
slechts 22 vrouwen. Dat had voor belangrijk deel te maken met feit 
dat er van oudsher veel meer mannelijke bestuurders waren. 
—  Maar liefst 14 vrouwelijke bestuurders stopten bij hun 

corporatie. Daarvan gingen er overigens 5 bij een andere 
corporatie aan de slag als bestuurder en 1 als manager.

—  Slechts 2 vrouwelijke bestuurders, Truus Sweringa (Oost 
Flevoland) en Hilde van Ree (Groninger Huis), gingen met 
pensioen. 

—  Bij de mannen die stopten is dat beeld heel anders, van de 
16 mannen die stopten ging de helft (8) met pensioen. Twee 
mannen wisselden van corporatie (Harro Eppinga en Ronald 
Marx).

15 

Uitstroom man/vrouw
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UIT IN
De transfers

Friso de RoosJerica HartholtAccolade

Sander UiterwaalHavensteder

niet meer ingevuldJan HuismanDynhus

Marie-Thérèse Dubbeldam

niet meer ingevuld

Roland Marx

José Wiebes-van Kasteren

Leystromen

Nester

Bas KrajenbrinkAuke de VriesChr. Wst. Patrimonium

vacaturePaul de BruijnHW Wonen

Harro EppingaElkien

Monique BoeijenElles DostActium

vacatureMarjo VankanHEEMwonen

Vera Luijendijk

Marieke Heilbron

Mieke van den BergEigen Haard

Roelin Ritsema van EckMaud HoezenDe Alliantie

Krista WalterDick TrompKennemer Wonen

vacatureKrista WalterDe Goede Woning (Apeldoorn)

niet meer ingevuldMaarten SasBeveland Wonen

Dennis LausbergBen PluijmerHW Wonen

Peter van de Weg

vacatureElan Wonen

Ronald MarxvacatureDunavie

Elles DostvacatureLefier

Mohamed BabavacatureHaagWonen
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UIT IN

17 

Noek PouwTruus SweringaOost Flevoland Woondiensten

Ronald CamstraLiesbeth de JongWoningstichting Barneveld

Fleur ImmingMoniek van BalenUWOON

Danny Visser vacatureWoonstichting SSW

Dennis GerlofvacatureQuaWonen

vacatureMarie Thérèse DubbeldamWoonpunt

Harry RuppertWelbions

Marleen van der KampvacatureOostWestWonen

Joke ten BrinkvacatureWoningstichting Leusden

Eric Cuppen

vacature

Hanke StruikWaardwonen

vacatureJan-Peter DuijvestijnStaedion

niet meer ingevuldGuido KerckhoffWoonpunt

Paul TerwischaLeon van StiphoutWbv Volksbelang Helmond

Hanke StruikHenk MöllenkampProWonen

vacatureMonique BoeijenWoningstichting SWZ

Harro Eppinga

Dick MolWBO Wonen

niet meer ingevuldHerman SuijdendorpThius

Laura BroekhuizenHilde van ReeWoonstichting Groninger Huis

Maarten MeulepasRob MöhlmannWoningbelang



18 © 2021 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

In Nederland zijn ruim 350 corporaties, elk met een eigen bestuur, waarvan het merendeel wordt gevormd door een of 
meer professionele, betaalde bestuurders. In 2015 voerde de branchegroep Woningcorporaties van KPMG, op verzoek 
van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, een analyse uit op de in- en uitstroom van 
corporatiebestuurders van 2010 tot 2014 van alle corporaties met meer dan 7.000 verhuureenheden (ruim 100 corporaties). 
Omdat deze analyse interessante inzichten oplevert, hebben we deze op vergelijkbare wijze ook uitgevoerd voor de jaren 
2015 en 2016. Vanaf 2017 hebben we daar ook de corporaties met een omvang van 5.000 verhuureenheden aan toegevoegd 
en vanaf 2019 ook de corporaties met 2.500-5.000 verhuureenheden. Daarmee hebben we – in termen van de Aedes-
benchmark – zowel de XL, L, M als S corporaties in beeld. 

Voor 2020 betreft dit in totaal 203 corporaties. Naast een analyse van de in- en uitstroom kijken we ook naar de omvang van 
het bestuur bij de 203 corporaties en de ontwikkeling die we daarin zien. 

We hebben openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagen en 
persberichten. Vanzelfsprekend hebben we dat gedaan met grote nauwkeurigheid, maar niet alle informatie is 100% te 
achterhalen. We kunnen derhalve niet uitsluiten dat een enkel cijfer in de praktijk iets anders is of dat er ergens een mutatie 
ontbreekt. Soms zijn cijfers met andere jaren daardoor iets moeilijker te vergelijken, ook omdat het corporatielandschap door 
fusies nog wordt beïnvloed.

Voor de analyse gaan we uit van de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Bestuurders die dus per 1 januari 
2020 gestart of vertrokken zijn (of later), zijn nog niet meegenomen in deze publicatie. Zij worden volgend jaar vermeld, als 
nieuwe in- of uitstroom voor 2021, tenzij anders in deze publicatie vermeld. 

We merken dat onze publicatie door velen gewaardeerd wordt en vertrouwen erop dat dat ook dit jaar weer het geval zal zijn.

Amstelveen, januari 2021 

Achtergrond en werkwijze bij deze publicatie
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Jan Joost Wobben
Director Public Sector
Segmentleider branchegroep Woningcorporaties 
 

Johan van Hoof
Partner Public Sector
Lid branchegroep Woningcorporaties
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Rollen van corporaties & diensten van KPMG

De Verbinder
•  Samenwerking wonen & zorg
•  Implementeren wet- en regelgeving
•  Vormgeven prestatieafspraken
•  Stakeholdermanagement

De Whizzkid
•  Datamanagement
•  Privacy & (cyber)security
•  Optimaliseren processen (Lean)
•  Robotics
•  Customer Experience
•  Innovation Factory
•  IT-strategie en organisatie
•  Project audit & businesscases IT-projecten
•  Blockchain
•  Data analytics / Big data

De Rentmeester
Sturing
•  Enterprise Performance Management
•  Assetmanagement en vastgoedsturing
•  Financetransformatie
•  Business control

Integriteit & soft controls
•  Integriteitsbeleid
•  Risicomanagement
•  Soft controls
•  Compliance
•  Forensisch onderzoek

Duurzaamheid
•  True value methodiek

Tax
•  Fiscale strategie
•  Vpb-aangifte
•  Btw
•  Fiscale positie & beheersing
•  Fiscale begeleiding vastgoedtransacties

Transitie
Strategie & besturing
• Strategie
• Governance
• Topstructuur
• Besturing
• Managementinformatie
• Organisatieontwerp
• Organisatie-inrichting

Organisatieontwikkeling
• Programmamanagement
• Organisatie- en cultuurontwikkeling
• Leiderschap

Efficiency & effectiviteit
• Processturing
• Lean
• Inkoopoptimalisatie

De Co-maker
Samenwerking & fusie
•  Samenwerking
•  Fusie
•  Ketensamenwerking
•  Overname
•  Alliantievorming
•  Shared services centers
•  Sourcing

Partnerships
•  Wonen & zorg

Transactieadvies
•  Transactieadvies (aan- en verkoop)
•  Waarderingen en taxaties
•  Financieringsvraagstukken
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KPMG-branchegroep Woningcorporaties

Jan Joost Wobben 
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E. vanhoof.johan@kpmg.nl
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