Overzicht van lopend onderzoek H.M. Koolma
Zelfpresentatie van maatschappelijke organisaties, in samenwerking met VU-collega’s André van
Montfort en Jan Hoogland, masterthesisgroep voorjaar 2012. De zelfpresentatie van GGZ-instellingen en
woningcorporaties wordt onderzocht door middel van kwantitatieve documentanalyse van
jaarverslagen. Doel is om de opbouwde data te gebruiken voor een artikel in een journal (nonprofit /
legitimacy)
Doelmatigheid van woningcorporaties1, in samenwerking met prof.dr. M. Allers en J. Veenstra Msc.
(RUG). Een logitudinale dataanalyse van de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties met het
doel om effectiviteit, efficiëntie en stabiliteit van de gehele populatie van woningcorporaties in beeld te
brengen. Opzet hypothesetoetsend onderzoek. Doel zijn minimaal twee journal artikelen (economisch
en nonprofit). Onderzoek loopt sinds april 2012. Sponsoring is toegezegd door sectororganisaties maar
komt wat langzaam los vanwege de institutionele crisis in de sector.
Publiek krediet en de gezagsverhouding tussen de Nederlandse regering en de sector van
woningcorporaties. Onderzoek naar het verband tussen berichtgeving in de publieke media over
woningcorporaties, en de mate van autonomie van de woningcorporaties in de gezagsverhouding tot de
rijksoverheid. Onderzoeksmethode kwantitatieve verwerking van berichtgeving over de periode 20062012 en tijdlijnbeschrijving in agenda-issues sinds de verzelfstandiging begin jaren negentig. Er is een
vooronderzoek uitgevoerd (zie paper NIG 2011). Gesprekken met sponsoren zijn in een oriënterende
fase. Onderzoek leent zich voor publicatie in diverse journals (nonprofit, legitimatie en media-analyse)
Casusonderzoek naar institutioneel falen bij woningcorporaties en de aanjagende rol van de
wetshandhavende overheid. Onderzoek is bedoeld om de veronderstelde escalerende aspecten van de
governance van de sector in beeld te brengen. Er is bij de casussen sprake van een verregaande
informalisering van de toezichtsrelatie tussen rijksoverheid en woningcorporaties, waarbij, zo wordt
verondersteld, reputatiebias en uitruil samen is gegaan met fiattering van overtredingen van de
regelgeving op risicovolle nevenactiviteiten van woningcorporaties. Onderzoek is gestart (april 2012) en
leent zich erg goed voor casusgewijze uitwerking door masterthesisstudenten. Er is lobbywerk ingang
gezet om het onderzoek deel te laten zijn van de parlementaire enquête naar woningcorporaties.
Onderzoek valt binnen het theoretisch kader van recent paper ‘Unfolding a multiple principal agent
system’. Doel is behalve rapportage in het kader van beleidsevaluatie, een publicatie in een journal.
Biografie Nico van Velzen directeur Nationale Woningraad, een dominante koepel van
woningcorporaties. Doel is de verschuivende machtsverhoudingen in beeld te brengen in een publiek
private sector van maatschappelijke dienstverlening. Bij de verzelfstandiging is niet alleen de verhouding
tussen rijksoverheid en woningcorporaties gewijzigd, maar ook is de disciplinering door de
koepelorganisaties krachteloos geworden. Er is een directe rode draad naar schaalvergroting in de
sector met aan kop de voorman van Vestia, Eric Staal. Onderzoek bestaat uit interviews, document en
dossieranalyse en is gestart begin 2012. Er is een mogelijke sponsor, maar deze is nog niet benaderd.
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In de begeleidingscommissie van het onderzoek zit onder andere prof. G. de Kam

Lopende publicatietrajecten:
Internationale publicatie naar aanleiding van paper op Transatlantic Dialogue aug 2012 over a Complex
adaptive system approach of failure in public governance networks. Artikel is geaccepteerd en in laatste
bewerking. Informatie prof. dr. J.F.M. Koppenjan Erasmus Universiteit Rotterdam.
Paper ‘Information and adaptation in a public service sector – The example of the Dutch Public housing
sector CCISE (Complexity, Cybernetics, and Informing Science and Engineering), Porto 30 jun 6 jul
2013Porto. Paper geaccepteerd naar double blind en double non-blind review.
Redesigning public housing delivery in the Netherlands – a contribution to the panel Innovative practices
of public service delivery in the post NPM-era XVII IRSPM Conference 2013 Praag apr 2013. Paper
proposal geaccepteerd na selectieronde.
Artikel over schaaleffecten op economisch presteren van woningcorporaties, in samenwerking met
collega’s VU. Artikel zal aangeboden worden aan internationaal journal op het terrein van de economie
van non-profitorganisaties.

