
 

 

Waarom een meerdimensionale Aedes-benchmark?  

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze 

staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen 

corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Ook de samenleving vraagt om 

kwaliteit, efficiency en transparantie. Gemeenten, huurders en andere relaties willen inzicht hebben 

hoe corporaties hun middelen besteden.  

Het is belangrijk dat corporaties met harde cijfers kunnen aantonen wat hun meerwaarde is. Er wordt 

bijvoorbeeld veel gesproken over de hoogte van bedrijfslasten van corporaties. Die kan vele oorzaken 

hebben. Als deze onderbelicht blijven, kunnen stakeholders al snel onjuiste conclusies trekken. Een 

meerdimensionale benchmark waarin bedrijfslasten en kwaliteitsaspecten met elkaar in verband 

worden gebracht, biedt een genuanceerd en evenwichtig beeld over de individuele corporaties en de 

branche. 

 

Waaruit bestaat de Aedes-benchmark? 

Bij de start in 2014 omvatte de benchmark de onderdelen Bedrijfsvoering en Kwaliteit.  

Bedrijfsvoering omvat gegevenscategorieën als personele lasten, overige bedrijfslasten en 

leefbaarheidsuitgaven. De gegevens worden zoveel mogelijk rechtstreeks geïmporteerd uit de dVi.  

Het onderdeel Kwaliteit gaat over het oordeel van huurders over het betrekken van een woning, het 

afhandelen van reparaties en het achterlaten van een woning. In 2015 wordt toegevoegd het 

huurdersoordeel over onderhoud.  

In 2015 wordt ook het onderdeel Maatschappij toegevoegd, gemeten via 

Beschikbaarheid/betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast worden de prestatievelden Financiële 

positie en Onderhoud aan de benchmark toegevoegd. Om tot vergelijkbare data over deze 

onderwerpen te komen, krijgen corporaties het verzoek om net als vorig jaar in juni, juli en augustus 

extra gegevens aan te leveren. 

 

Wat levert dit traject uiteindelijk op?  

Aedes heeft voor de ontwikkeling van de Aedes benchmark een traject van drie jaar vastgelegd. In die 

periode moet de Aedes-benchmark uitgroeien tot een volledige benchmark met geüniformeerde 

gegevensdefinities die aansluit bij actuele thema’s en tegemoet komt aan de informatiebehoefte van 

leden en stakeholders. Bestuurders kunnen met behulp van een meerdimensionale benchmark hun 

positie in de branche vaststellen en krijgen concrete aanknopingspunten om te leren en te verbeteren. 

Op brancheniveau is de benchmark een bron van informatie die stakeholders transparantie biedt en 

voor Aedes een basis is voor belangenbehartiging. 

 

Wat is het verschil met het CBC?  

De Aedes-benchmark is een publieke sectorbenchmark.  Het CBC is een online benchlearning 

instrument voor corporaties. In deze tool zijn de individuele resultaten van de corporaties van de 

Aedes-benchmark terug te vinden. Daarnaast zijn de prestatievelden gevuld met cijfers van het CFV 

(Centraal Fonds Volkshuisvesting), KWH (keurmerk huurdersoordelen), SHAERE (energieprestaties) en 

FLOW (arbeidsmarkt).  

 

Wat is ‘ruis in de data’ ?  

Om te kunnen benchmarken, is het belangrijk dat cijfers en definities binnen de corporatiebranche 
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goed met elkaar vergelijkbaar zijn. Dat was tot dus ver niet het geval. Als eerste stap in de 

harmonisatie van de data zijn bij de start van de benchmark de definities van bedrijfslasten 

vastgesteld. Vervolgens heeft Aedes samen met leden en stakeholders 15 factoren geïdentificeerd die 

corporaties verschillend registreren; de zogenoemde  ‘ruisfactoren’. Belangrijkste ruisfactoren zijn 

kosten van onderhoudsmedewerkers, geactiveerde projectkosten en kosten van ICT. In de eerste 

editie van de Aedes-benchmark bleken de ruisfactoren goed voor een kwart van de bedrijfslasten (ruim 

1 miljoen euro in 2013). 

Als derde stap zijn de kostensoorten vastgesteld die wel tot de bedrijfslasten behoren maar door 

corporaties niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. Denk aan de verplichte saneringssteun, de 

verhuurdersheffing, onroerendezaakbelasting en andere belastingen en heffingen. In de benchmark 

laten we dit type niet-beïnvloedbare bedrijfslasten buiten beschouwing. 

Om de opbouw van de bedrijfslasten te kunnen ontdoen van ruisfactoren kunnen corporaties in de 

maanden juni, juli en augustus extra gegevens aanleveren bij de speciale webportal van de Aedes-

benchmark. Zoals aangegeven houdt de Aedes-benchmark rekening met factoren die door corporaties 

niet te beïnvloeden zijn, zoals rijks- en gemeentelijke heffingen die eveneens via de portal kunnen 

worden aangereikt.  

 

Waarom een ledenconsultatie? 

Corporaties wordt gevraagd om extra gegevens te leveren om de opbouw van bedrijfslasten te kunnen 

ontdoen van ruisfactoren. Dat leidt tot vergelijkbaarheid en nuancering. Bovengemiddelde 

bedrijfslasten zijn niet per definitie verkeerd en ze kunnen vele oorzaken hebben. Als die oorzaken in 

de benchmark onderbelicht blijven, kunnen stakeholders al snel onjuiste conclusies trekken. Daarom 

vraagt de Aedes-benchmark van corporaties extra informatie die de bedrijfslasten in perspectief 

plaatst. Soms betreft het zaken die de corporaties niet of niet op korte termijn kunnen beïnvloeden, 

zoals belastingen en heffingen. Soms zijn het verklarende factoren die te maken hebben met 

beleidskeuzes, zoals reorganisatiekosten. In beide gevallen is het belangrijk om de oorzaken te kennen 

en mee te nemen in de beoordeling van de eigen positie binnen de sector.   

 

Wat houdt de ledenconsultatie voor bedrijfsvoering in?  

Alle corporaties ontvangen medio juni een uitnodiging om hun gegevens met betrekking tot 

bedrijfslasten en onderhoud aan te vullen op de benchmarkportal van de Aedes-benchmark. 

Aanleveren kan tot september. Het betreft gegevens over onder meer de personeelslasten, overige 

bedrijfslasten, overige bedrijfsopbrengsten, leefbaarheidsuitgaven en verschillende vormen van 

onderhoudslasten. Op deze wijze ontstaat gefundeerd inzicht in de verschillende factoren die 

bedrijfslasten en onderhoudslasten verklaren en in perspectief plaatsen. De tijdsinvestering is 

afhankelijk van hoe eenvoudig de gevraagde cijfers uit uw registratie af te leiden zijn. Uit ervaringen 

tot dusver blijkt dat de tijdsinvestering meevalt.  

 

Waaruit bestaat het onderdeel kwaliteit?  

Het onderdeel Kwaliteit bestaat uit het oordeel van huurders over de kwaliteit van dienstverlening van 

het primaire verhuurproces. Het huurdersoordeel voor de Aedes-benchmark wordt gevormd door de 

volgende indicatoren: huurdersoordeel over het uitvoeren van reparatieverzoeken, het betrekken van 

de woning, en het verlaten van de woning. Het oordeel over het uitvoeren van planmatig onderhoud 

wordt onderzocht, maar weegt niet mee bij de individuele score. Ten behoeve van verdiepende 
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analyses in de brancherapportage wordt ook het oordeel over het contact met de corporatie, de 

kwaliteit van de woning en de buurt, de verhuisgeneigdheid, de Netto Promotor Score (NPS) en de 

Customer Effort Score (CES) weergegeven. De NPS geeft de bereidheid tot aanbeveling aan. De CES 

geeft inzicht in hoeveel moeite het de klant gekost heeft om een dienst van de corporatie te krijgen.   

 

 

Wat houdt de ledenconsultatie voor het huurdersoordeel in?  

Voor de invulling van het huurdersoordeel werkt Aedes samen met het Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector (KWH) en USP. De gegevensinzameling van zoveel mogelijk corporaties, 

leidt tot sector breed inzicht over huurderstevredenheid. Net als bij het onderdeel bedrijfsvoering 

wordt daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande data. Corporaties die zelf hun 

huurderstevredenheid onderzoeken of deze laten onderzoeken door een ander bureau dan KWH en 

USP, kunnen deze data tot september laten valideren. Corporaties die hun huurderstevredenheid nog 

niet onderzoeken, kunnen gebruik maken van de gratis quickscan die Aedes aanbiedt.  

 

Wat houdt de validatie in? 

Met de validatie wordt gecontroleerd of onderzoek en de data bruikbaar zijn voor de Aedes-benchmark. 

Dat gebeurt aan de hand van een set criteria die bij de corporatie opgevraagd wordt.  

Corporaties die onderzoek willen laten valideren, kunnen zich tot september hier aanmelden. 

Deelname aan de validatie is gratis.  

 

Wat houdt de quick scan in? 

Met de quick scan wordt het oordeel van huurders over de dienstverlening op de hierboven genoemde 

onderdelen van de dienstverlening opgehaald. Huurders worden online en telefonisch aan de hand van 

een standaard vragenlijst bevraagd over diverse onderdelen. De quick scan wordt uitgevoerd door 

KWH in samenwerking met USP. Corporaties die aan de quick scan willen deelnemen, kunnen zich tot 

september hier aanmelden. KWH of USP informeren u daarna over het vervolg, zoals bijvoorbeeld het 

aanleveren van contactgegevens van huurders. Deelname aan de quick scan is gratis.  

 

De ene corporatie is de andere niet. Hoe kun je dan vergelijken? 

Corporaties verschillen in veel opzichten van elkaar. De Aedes-benchmark wil voorkomen dat  

ongenuanceerd appels met peren worden vergeleken. In overleg met leden vormen we daarom  

referentiegroepen (grootteklassen en mate van verstedelijking). Elke corporatie wordt gespiegeld aan 

corporaties die op belangrijke aspecten  vergelijkbaar zijn. Voorwaarde is dan wel dat alle leden van 

Aedes deelnemen aan de benchmark. Anders ontstaat het risico dat sommige referentiegroepen te 

klein worden. 

 

Wie bepaalt de definities en de thema’s, en wie analyseert de uitkomsten?  

De definities en thema’s worden besproken en afgestemd in werkgroepen en bekrachtigd door bestuur, 

sectoroverleg en klankbordgroep. De deelprojecten Bedrijfslasten en Onderhoud worden ondersteund 

door werkgroepen bestaande uit controllers en onderhoudsmanagers die werkzaam zijn bij corporaties, 

aangevuld met medewerkers van PwC, CFV, WSW en BZK. De werkgroep Kwaliteit bestaat uit 

corporatieprofessionals en medewerkers van KWH, USP Aedes en PwC. Ook een klankbordgroep 

bestaande uit corporatiedirecteuren geeft feedback en helpt de resultaten te duiden. De uitkomsten 
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worden onafhankelijk geanalyseerd door professionals van Aedes, PwC, KWH en USP. De 

kernbevindingen worden vervolgens geduid in de werkgroepen en de klankbordgroep.   

 

Hoe worden de resultaten geduid?  

Drie categorieën A, B of C-klasse, tonen straks per onderdeel de resultaten van de branche en de 

corporatie. Iedere groep bevat een derde van alle deelnemende corporaties. De indeling in de hoogste 

(A) of in een andere groep, zegt iets over de prestaties van de corporatie ten opzichte van de andere 

corporaties. In plaats van dat een externe partij een norm stelt, wordt de rangorde dus bepaald door 

resultaten van de hele branche. Dat kan betekenen dat ook bij aantoonbare verbeteringen een 

corporatie toch in dezelfde categorie blijft als het jaar daarvoor. In dat geval hebben andere 

corporaties zich nog scherper verbeterd. Bij publicatie van de resultaten wordt ook per corporatie de 

individuele prestatieontwikkeling ten opzichte van de benchmarkpositie in 2014 inzichtelijk gemaakt. 

 

Hoe worden de benchmarkresultaten gepubliceerd?  

De benchmarkresultaten worden gepubliceerd in een brancherapportage en op 26 november 2015 

gepresenteerd aan het verenigingscongres van Aedes. In een apart overzicht worden de individuele 

prestaties per corporatie gepubliceerd. Daaruit wordt duidelijk welke positie de corporatie inneemt ten 

opzichte van andere corporaties. Ook wordt de ontwikkeling ten opzichte van 2014 aangegeven. De 

resultaten per corporatie worden daarnaast toegevoegd aan het CBC.   

 

Wat is de relatie met de visitaties? 

Het is de bedoeling dat door de Aedes-benchmark de informatie voor de vierjaarlijkse visitaties  

Eenvoudiger en meer geharmoniseerd beschikbaar kan worden gesteld. Hiermee neemt de te leveren 

inspanning voor de visitaties af.  

 

Hoe is de veiligheid van het gegevensverkeer geborgd? 

Het benchmarkportal en de database voldoen aan hoge veiligheidseisen. Hiervoor is een speciaal 

dataprotocol opgesteld. 

 

Hoe wordt het project aangestuurd?  

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Aedes. Een sectorgroep onder  

voorzitterschap van Aedes geeft de richting van de benchmark aan en bewaakt mede de voortgang. 

Hierin zijn ook vertegenwoordigd het ministerie van BZK, het CFV en het WSW. Een klankbordgroep 

met daarin directeur-bestuurders van corporaties, levert inhoudelijke input en denkt mee vanuit de 

dagelijkse praktijk. Ook bespreekt deze groep de ervaringen met de benchmark, de conceptresultaten 

en eventuele verbeterpunten. In de werkgroepen Bedrijfsvoering en Kwaliteit zijn eveneens leden 

vertegenwoordigd.  

 

Bij wie kan ik terecht voor vragen? 

Wilt u aanvullende informatie of meer uitleg? Neem dan contact op met de Helpdesk Aedes-benchmark 

via helpdesk@aedes.nl. 
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