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WoonEnergie helpt uw corporatie om de woonlasten van uw huurders blijvend te verlagen. Wij zijn in 2002
opgericht door meer dan 300 woningcorporaties en brancheorganisatie Aedes. Ons doel: lagere energielasten voor 
uw huurders. Daarom leveren wij duurzame energie tegen gegarandeerd lage prijzen en uitstekende voorwaarden. 

De voordelen op een rij:

•  Tarieven met lage prijsgarantie, ook bij verlengingen

• Uitstekende, gratis klantenservice

• 100% groene stroom voor de prijs van gewone stroom

• Gratis overstapservice

• Extra diensten om uw huurders te helpen besparen
 

WoonEnergie biedt uw huurders de zekerheid van een laag tarief en uitstekende voorwaarden. Nu en in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u ons bellen via 035-6265087 of kijk op www.woonenergie.nl

WoonEnergie
Exclusief energie-aanbod voor uw huurders
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3inhoud

oud-minister 
sybilla dekker
Ze vindt de inkomens-
grens voor sociale 
huurwoningen een 

onzindiscussie. Sybilla Dekker: 
‘Het gaat om hoeveel sociale 
huurwoningen Nederland  
werkelijk nodig heeft.’

Wonen Waar 
geWerkt Werd
Eén op de zes bedrijfs-
panden staat leeg in 
Nederland. Tegelijker-

tijd is er nog steeds veel vraag 
naar woonruimte. Verbouwen 
dus, die kantoren.

Jonge honden
Georgette Munster en 
haar tweelingzus Jenna 
(27) werken allebei  
bij een Amsterdamse 

corporatie en geven daar hun 
kijk op. ‘Fijn dat je een mooie 
stad belangrijk mág vinden.’

34
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28



Initiatief van BMC

Steeds meer woningcorporaties overwegen om 

administratieve processen, zoals het huurincasso-

proces, de afrekening van servicekosten of de 

complete huuradministratie, uit te besteden aan 

private partijen. Vaak gebeurt dat na een verhelderend 

gesprek met één van de experts van Buytenshuis. 

 

Buytenshuis is op inhoud expert en partner in de 

uitvoering. Onze ruime kennis en ervaring van admini-

stratieve processen van corporaties stelt ons in staat 

de complete administratieve taken van u over te 

nemen, vaak mét uw huidige personeel. 

 

U bespaart direct, de dienstverlening is minstens zo 

goed als die nu is en de continuïteit van processen 

komt door de overdracht nooit in gevaar. 

 

Wilt u vrijblijvend weten wat uw verdiencapaciteit 

is van één of meerdere “buytenshuis” te plaatsen 

administratieve processen? 

 

Neem dan contact op met Phidias Jansen, via het 

telefoonnummer 033 - 445 92 00 of maak direct een 

afspraak op onze website www.buytenshuis.nl.

Van huurincasso naar huur én kassa

www.buytenshuis.nl

08-12-007_BMC_Aedes_210x297.indd   1 16-04-12   14:17
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Toch zijn het niet meer dan middelen om 
een doel te bereiken. Maar wat is dan dat 

doel? Wat Aedes betreft is dat een evenwich-
tige woningmarkt, waarin mechanismen zijn 
ingebouwd om via het bouwen en toewijzen 
van woningen bij te dragen aan een evenwich-
tige samenleving. 
Een goed doel heeft een stip aan de horizon. 
Het beeld dat Aedes daarvan heeft, is duidelijk. 
Wie in 2020 de woningmarkt opgaat, heeft de 
keuze tussen kopen of huren. De huurprijs en 
koopprijs zijn met elkaar in verhouding. Huren 
doe je omdat je flexibel wilt zijn, zorgeloos. 
Kopen doe je vanwege de stabiliteit, om bezit 
te vergaren. Maar je koopt niet vanwege de 
fiscale aantrekkelijkheid, omdat je ‘anders een 
dief bent van je eigen portemonnee’. Een huis 
is duurder in de Randstad dan daarbuiten, ook 
als je huurt. Als er vanuit de overheid toeslagen 
zijn voor wonen, krijg je die – ongeacht of je 
koopt of huurt – naar rato van je inkomen. En 
alleen als je het echt nodig hebt. Niemands 
leven staat stil vanwege een stagnerende wo-
ningmarkt. Of je nu starter bent, gaat samen-
wonen of scheiden, ouder wordt of de loterij 

wint. En als je buurt of wijk de slechte kant op-
gaat, dan zijn er instanties die daar iets aan 
doen. Of beter nog: die jou helpen om er 
samen met je buren iets aan te doen. 
Maar hoe bereik je dat? Het ergste wat ons, 
wat Nederland nu kan overkomen is een lap-
pendeken aan maatregelen.  Wat  nodig is, is 
een visie op de toekomst en een integrale aan-
pak van wonen in ons land.
Dat corporaties daarin een rol spelen, is duide-
lijk. Zonder corporaties mist onze maatschappij 
een krachtig middel om te zorgen dat ons land 
leefbaar blijft. Toch moeten we toe naar een 
nieuw systeem op de woningmarkt. Wat Aedes 
betreft een systeem waarin het gat tussen koop 
en huur wordt gedicht. Dat kan alleen als we 
aan beide kanten verandering inzetten. Koop is 
zo sterk gestimuleerd dat de prijs is opgedre-
ven en een luchtbel is ontstaan. Die loopt nu 
langzaam leeg. Terwijl huren aan populariteit wint en past bij een flexi-
belere beroepsbevolking, is er lang niet voor iedereen een passende 
huurwoning. We moeten af van de hypotheekrenteaftrek als prijsopdrij-
vend instrument. Tegelijkertijd moeten de huren meer marktconform 
worden. Dat er net zo goed kassières moeten wonen in Amsterdam als 
Friesland, maakt dat beleid en ondersteuning nodig is. Dat moet wel 
duidelijk beleid zijn. En het moet niet uitmaken of de kassière huurt of 
koopt.
Tot slot moeten we kijken naar demografische ontwikkelingen. Alleen 
dan is ons nieuwe systeem toekomstbestendig. De komende acht jaar 
zijn er honderdduizenden nieuwe woningen nodig. En de bestaande 
woningvoorraad heeft een kwaliteitsslag nodig. Om energie te besparen 
en om de woningvoorraad aan te passen aan de ouder wordende bevol-
king, kleinere gezinnen, flexibel wonen. Daarvoor is een corporatiesec-
tor nodig met investeringskracht. Die blijft bouwen, daarmee de motor 
van de economie draaiende houdt en toekomstige generaties perspectief 
biedt op goede, betaalbare woonruimte. 
En laten we het vooral snel doen. Laten we snel een gezamenlijke visie 
vormen op de toekomst van de woningmarkt en het plan maken hoe we 
daar naar toe werken.  Hoe langer we doormodderen, hoe dieper het 
dieptepunt en hoe langer de weg terug.   

Visie 
Versus

lappen
deken

De corporatiesector staat in de 
belangstelling. Er is veel 

beweging en we staan aan de 
vooravond van fikse 

veranderingen. De onderwerpen 
zijn groot en belangrijk:  

toezicht, huurverhoging, 
inkomensgrens, kooprecht.

Het ergste  
wat ons, wat 
Nederland  
nu kan  
over komen  
is een lappen-
deken aan 
maatregelen
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24/3 Spring!
Het is zaterdagavond, in een oud afgedankt schoolgebouw in 
Hoogezand. De spanning stijgt voelbaar. Veertig kansarme 
jongeren treffen de laatste voorbereidingen voor Spring!, een 
hedendaagse variant van Romeo en Julia. Dat doen ze samen 
met drie enthousiaste regisseurs van het Noord Nederlands 
Toneel. Een van de jongeren na afloop: ‘Het heeft me 
veranderd…. Een beetje zelfverzekerder.’ Precies daarvoor 
zette woningcorporatie Lefier dit project op: zelfvertrouwen is 

nodig om een volgende stap te kunnen maken. Kort na de 
voorstellingen hadden deze moeilijk bereikbare jongeren hun 
eerste gesprekken met een re-integratiebedrijf om weer te 
gaan werken, of leren, of een stage te doen bij bijvoorbeeld de 
buitendienst van Lefier. Spring! is onlosmakelijk verbonden 
met de ingrijpende sloop-nieuwbouw in Gorecht-West, waar 
deze jongeren veelal vandaan komen.
www.spring-hoogezand.nl

tek st: margriet pflug | foto: jeronimus van pelt
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16 MIN OF 
MEER PER
SOONLIJKE 

VRAGEN EN  
16 VRAGEN  

OVER SOCIALE 
HUIS VESTING.  

DEZE KEER IS HET 
HUGO PRIEMUS  
DIE BLIND 2 X 8 
VRAGEN KIEST.

persoonlijk

Hoe woont u als  
u 85 bent?
‘In het zelfde huis als nu. Mijn vrouw en 
ik wonen hier al 44 jaar. Ik heb zelf dus 
nauwelijks ervaring op de woning
markt. “Wat weet die man er eigenlijk 
van?”, zou men met recht kunnen 
zeggen. Zolang het qua gezondheid 
maar enigszins kan, blijven wij hier 
wonen.’ 

sociale huisvesting

Is Nederland in  
ruimtelijke zin klaar?
‘Nederland is natuurlijk nooit helemaal 
“af”. Er valt nog genoeg te doen. Aan 
natuurbehoud bijvoorbeeld. Hopelijk 
heeft Bleker als staatssecretaris niet het 
eeuwige leven, zodat er weer verstan
dige dingen gebeuren op dit terrein.  
De productie van woningen kent dit 
jaar een nieuw dieptepunt. Ondertus
sen groeit de vraag naar huizen hard.  
Er komt een moment dat we weer 
kampen met een fors woningtekort.’ 

persoonlijk

Wie wilt u 
nooit meer 
spreken?
‘NIEMAND. 
DAt Is 
NIEt MIjN 
HOuDINg.’

sociale huisvesting

Uw buurmeisje van acht 
vraagt wat voor werk u 
doet. Wat antwoordt u?
‘Net zoals jouw onderwijzer(es) geef 
ik les, maar ik ben minder knap want ik 
geef maar één vak. Dat gaat over hoe 
mensen wonen. Ik zoek uit of er dingen 
zijn waardoor mensen met minder 
plezier wonen en dat probeer ik te 
verhelpen.’ 

13

14

4

5
HUGO PRIEMUS 
(1942) is sinds 2007 emeritus 
hoogleraar aan de TU Delft. Daarvoor 
was hij in Delft hoogleraar Volks
huisvesting en directeur van het 
Onderzoeksinstituut OTB. Priemus 
studeerde bouwkunde en economie.

Emeritus  
hoogleraar
Hugo  

Priemus
tek st: marjon van weersch | foto: jeroen poort vliet

persoonlijk

Wat is het meest  
persoonlijke dat u van 
uw buren weet?
‘Mijn linkerbuurman is de snelste  
loper in de Vierdaagse. Ik heb twintig 
marathons op mijn naam staan. 
tegenwoordig haalt hij mij in, 
potverdorie.’ 

sociale huisvesting

Als u minister van  
BZK was, wat zou  
u als eerste doen?
‘Dat is een buitengewoon irreële 
situatie omdat ik het huidige regeer
akkoord zou hebben versnipperd. Los 
daarvan zou ik doen wat bijna heel 
Nederland wil: de woningmarkt stap 
voor stap integraal hervormen. Er 
liggen genoeg rapporten met aanbeve
lingen. De overeenkomsten tussen de 
verschillende spelers op de woning
markt overvleugelen de onderlinge 
verschillen. Ook de banken zijn nu 
geweldige partners in het streven naar 
verandering.’  

persoonlijk

Wat heeft u bereikt 
waarop u trots bent?
‘De drie kleindochters die mijn vrouw  
en ik met aanzienlijke hulp van onze 
kinderen kregen. Het belangrijkste wat 
ik zelf heb klaargespeeld, zijn de 
inspanningen om die twintig marathons 
te kunnen uitlopen.’

sociale huisvesting

Als u de baas was van 
Aedes, wat zou u als 
eerste doen?
‘Proberen het onbegrip over de 
corporaties bij de regering te verklei
nen. Het huidige kabinet is slechts  
over één facet van de corporaties 
enthousiast: de mogelijkheid om er 
geld te halen. Maak Den Haag duidelijk 
dat de gemeenschappelijke belangen 
groot zijn. Corporaties zijn geen 
instituut uit vervlogen tijden. Ze zijn 
ook nu nog noodzakelijk om wonen te 
garanderen daar waar de markt in al 
zijn grimmigheid geen antwoord 
heeft.’ 

3

9

8

8

gesprekken met medewerkers, de 
gemeente, collegacorporaties, de raad 
van commissarissen en bewoners.  
En de rol van die externe partijen mag 
sterker.’

persoonlijk

Wanneer wist u wat u 
later wilde worden?
‘Aanvankelijk wilde ik architect 
worden. Maar het eerste jaar van 
bouwkunde vond ik zo onwetenschap
pelijk, al dat knutselwerk met kleurtjes. 
In de loop van dat jaar raakte ik 
gefascineerd door de woningbouw
opgave en stedelijke vernieuwing. 
Vanaf toen wist ik dat de volkshuis
vesting mijn terrein zou zijn.’ 

sociale huisvesting

Wat vindt u het mooiste 
gebouw van Nederland?
‘Op één: het stadhuis in Den Haag,  
op twee het voormalige ministerie  
van VROM.’

sociale huisvesting

Hoeveel vierkante meter 
heeft een mens nodig om 
prettig te wonen?’
‘De klassieke norm is 100 vierkante 
meter voor een gezin. Dat vind ik nog 
steeds een goede richtlijn. Er is dan 
voldoende ruimte voor aanpassingen 
aan ontwikkelingen die we nog niet 
kennen.’

persoonlijk

Aan welk huis bewaart  
u de beste herinneringen 
en waarom?
‘Ons huidige huis. Hierin zijn onze 
kinderen opgegroeid.’

14

10

7

1

persoonlijk

Waarover 
heeft u voor 
het laatst  
wakker  
gelegen?
‘ALs Ik 
ZORgEN 
HEB, WIND 
Ik MIj DAAR 
OVERDAg 
OVER OP.’

sociale huisvesting

Wat is het grootste  
probleem van de  
Nederlandse woning-
markt?
‘De vraaggerichtheid is onvoldoende. 
Dat blijft ook een punt van zorg in een 
integraal hervormde woningmarkt. Het 
blijft een voorraadmarkt: ook als de 
vraag verandert, blijft de voorraad 
grotendeels staan. Daarom is het zo 
belangrijk te zorgen voor flexibele 
woningen, dat schreef ik al in 1968 in 
mijn proefschrift.’

persoonlijk

Wat zou u willen veran-
deren aan uw huis?
‘Ons huis is gebouwd in 1911. We 
hebben de kachels vervangen door cv. 
De rest respecteren we zoals het is. 
Oké, we overwegen nu zonnepanelen 
op het platte dak.’ 

sociale huisvesting

Van wie zijn uiteindelijk 
de corporatiewoningen?
‘Een oude vraag met een bekend 
antwoord: van het bestuur van de 
corporatie. Het corporatiebestuur mag 
dat bezit uitsluitend voor de volkshuis
vesting bestemmen. Dat gebeurt niet in 
een ivoren toren, maar in stevige 

7

2

2

6
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tek st: marjon van weersch | foto: anp foto

parlementaire enquête

De parlementaire enquête  
naar corporaties

na De zomer zal een commissie De 
woningcorporaties onDer De loep 
nemen. wat staat De sector te wachten? 
een terug- en vooruitblik met 
ervaringsDeskunDigen van eerDere 
enquêtes en onDerzoeken. ‘het worDen 
weer spannenDe tv-uitzenDingen.’

bedreiging?
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 De waarheid boven tafel krijgen. Dat lijkt 
het doel van parlementaire enquêtes en 

onderzoeken. Sla er het eindrapport van de par
lementaire enquêtecommissie naar de Bouw
nijverheid maar op na: ‘Waarheidsvinding staat 
voor de commissie voorop’, valt te lezen op 
pagina 35. Een handreiking voor departemen
ten omschrijft als doelen van een parlementai
re enquêtecommissie: het vinden van de waar
heid en het leren van lessen voor de toekomst. 
Marcel van Dam denkt er anders over. ‘Waar
heidsvinding kan bij voorbaat niet het doel of 
resultaat zijn van parlementaire enquêtes over 
beleidsvragen’, zegt de oudpoliticus en voor
malig voorzitter van de raad van commissaris
sen van het Waarborgfonds Sociale Woning
bouw. Als PvdATweede Kamerlid had Van 
Dam een belangrijke rol als ondervoorzitter 
van de parlementaire enquête naar de RSV
werf (zie kader). Die enquêtecommissie on
derzocht hoe het mogelijk was dat scheeps
bouwbedrijf RijnScheldeVerolme failliet ging 
ondanks forse overheidssteun. ‘Het onder
werp was dus het industriebeleid’, zegt Van 
Dam nu. ‘Bij dat soort beleidsvragen is er niet 
één waarheid.’ Als de enquête over de wo
ningcorporaties zich bijvoorbeeld zou beper
ken tot de vraag: is er bij Vestia fraude ge
pleegd, dan zouden we kunnen spreken van 
waarheidsvinding, vervolgt hij. ‘Waarschijnlijk 
zal de commissie veel breder te werk gaan en 
bijvoorbeeld willen weten wie er profijt heeft 
gehad van de verzelfstandiging van de corpo
raties. Dat is een politieke vraag en de politieke 
opvattingen daarover zullen in de vraagstelling 
naar voren komen.’

1 Zorg dat de commissie 
een brede vertegenwoor

diging van de corporatie
sector te spreken krijgt 
(sjoerd slagter, voorzitter Vo-raad)

2 Maak duidelijk welke  
rol corporaties spelen  

in het krachtenspel van  
de woningmarkt 
(ad Verbrugge, voorzitter beter onderwijs nederland)

om vragen van de parlementaire commissie  
te kunnen beantwoorden. In de departemen
tale hand reiking lezen we daarover: ‘De mede
werkers moeten in goede conditie zijn en echt 
lol hebben in het project. Ook het thuisfront 
moet achter hun inzet staan, want er wordt 
veel van hen gevergd, ook buiten gewone 
kantooruren.’
Wat staat een sector te wachten die onderwerp 
van een parlementair onderzoek of enquête 
wordt? Of corporaties alle verloven moeten in
trekken en iets leuks voor het thuisfront orga

Jeroen Dijsselbloem (PvdATweede Kamerlid) was de commissievoor
zitter van het parlementaire onderzoek Onderwijsvernieuwingen (zie 
kader). Hij vindt dat ‘succesvolle’ parlementaire commissies wel degelijk 
aan waarheidsvinding doen. In zo’n commissie ontstaat een groepspro
ces waardoor Kamerleden vaak in staat zijn hun politieke belangen te 
overstijgen, zegt hij. ‘Je gaat met acht mensen het hok in en de deur gaat 
dicht. Dan wil je met zijn allen gewoon weten hoe het zit, los van wat je 
vindt.’ Dijsselbloem verwacht dat ook van de komende parlementaire 
enquêtecommissie. ‘Zelfs over een ideologisch beladen thema als de 
woningmarkt.’
Over de gevolgen van een parlementaire enquête of onderzoek zijn Van 
Dam en Dijsselbloem het overigens eens. Die kunnen bijzonder groot 
zijn.

alle verloven intrekken
De Tweede Kamer kan opdracht geven tot een parlementaire enquête 
of een parlementair onderzoek. De enquête is het zwaarste onder
zoeksmiddel omdat de commissie dan getuigen onder ede ondervraagt. 
Medewerking is verplicht. Sinds 1852 zijn er 18 enquêtes en 50 parle
mentaire onderzoeken geweest.
Departementen die betrokken raken bij een parlementaire enquête 
weten dat er veel werk aankomt. Meestal stellen ministeries ambtenaren 
vrij om werkzaamheden voor de commissie te verrichten. Documen
talisten, inhoudelijk deskundigen en generalisten spitten dossiers door 
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naren en politici. Hieruit maakte zij de selectie die leidde tot openbare 
gesprekken met 101 personen, samen de vertegenwoordigers van twin
tig jaar onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing. 

Vooral de verhoren van de voormalige bewindslieden en de vertegen
woordigers van vrijwel alle onderwijsorganisaties trokken veel publici
taire aandacht. De beelden van een norse armenstrakoverelkaar Wim 
Deetman, voormalig minister, waren herhaaldelijk op tv te zien. Ook 
de hoofdpersonen uit de RSVenquête werden door de rechtstreekse 

tvuitzendingen erg bekend. ‘Toentertijd was 
de aandacht echter niet zo op incidenten ge
richt als nu’, zegt Marcel van Dam. ‘Zo kun je 
er donder op zeggen dat de beloningen van 
corporatiebestuurders veel aandacht zullen 
krijgen.’ Zijn advies aan de corporatiesector en 
aan iedereen die een uitnodiging kan verwach
ten. ‘Bereid je terdege voor op vragen als: Hoe 
ging het overleg over je beloning? Hoe zag de 

3 Zeg nooit:  
‘Dat kan ik mij niet  

meer herinneren’ 
(Marcel van dam, oud-Pvda-politicus)

poraties. ‘Verken je opdracht goed. Misschien 
kom je dan tot de conclusie dat de commissie 
breder moet kijken en meer aspecten van de 
woningmarkt moet onderzoeken.’
Om inzicht te krijgen in de onderwijsprak
tijk ging de commissieDijsselbloem zelf op 
werkbezoek bij scholen. Ook organiseerde ze 
drukbezochte regionale bijeenkomsten voor 
betrokkenen. Vervolgens voerde de commissie 
117 besloten voorgesprekken met docenten, 
schoolleiders, ouders, leerlingen, uitgevers, 
veldorganisaties, oudbewindslieden, ambte

niseren, valt niet te zeggen zolang de formele 
onderzoeksopdracht nog niet duidelijk is (zie 
kader). De ervaringen met eerdere parlemen
taire enquêtes en onderzoeken geven wel een 
beeld van de mogelijke gang van zaken.

twintig jaar  
onDerwijsbeleiD
Neem de commissieDijsselbloem. In haar eind
rapport oordeelde de commissie opvallend eens  
gezind dat de overheid haar kerntaak had ver
waarloosd: het zeker stellen van deugdelijk 
onderwijs. Door de jaren heen hadden politici 
het onderwijs structureel overvraagt en zich 
te veel bemoeit met didactiek en onderwijs
doelen.
Welk proces ging aan deze conclusie vooraf? 
Na een eerste verkenning van de onderzoeks
opdracht van de Kamer voerde de commissie 
een reeks informele gesprekken met deskundi
gen en opinieleiders in het onderwijsveld over 
de reikwijdte en aanpak van het onderzoek. 
Op grond daarvan heeft de commissie de 
Kamer voorgesteld haar onderzoeksopdracht 
uit te breiden. ‘Begin meteen met zo’n open 
gespreksronde’, adviseert Dijsselbloem de 
parlementaire enquêtecommissie woningcor

feiten en cijfers
ParleMentaire enquête naar de rsV-werf: 
21 Maanden (Maart 1983 – oKtober 1984)
- Commissie van 9 leden 
-  openbare verhoren van verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen van 

opeenvolgende kabinetten, ambtenaren, eerste en tweede Kamerleden, vakbonden, 
ondernemingsraden, financieringsinstellingen en werknemers van scheepsbouwbedrijf 
rijn-schelde-Verolme.

ParleMentaire enquête bouwnijVerheid: 
11 Maanden (februari 2002 – deCeMber 2002)
- Commissie van 7 leden
- bijna 90 besloten voorgesprekken
-  openbare verhoren getuigen: met ruim 60 personen (kopstukken uit vraag- en 

aanbodzijde bouwwereld, overheid en politiek)

ParleMentair onderzoeK 
onderwijsVernieuwingen: 
11 Maanden (aPril 2007 – februari 2008)
- Commissie van 8 leden
- besloten voorgesprekken: 117
-  openbare gesprekken met 101 personen (bewindspersonen, Kamerleden, ambtenaren, 

wetenschappers, managers en docenten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, 
ouders en leerlingen)



14

relatie tussen bestuurder en raad van commis
sarissen eruit? Wie controleerde wie?’ Dat 
vergt een zware, inhoudelijke voorbereiding, 
liefst met een buitenstaander erbij, vervolgt 
Van Dam. ‘Advies van communicatiedeskundi
gen die zeggen: “doe een net pak aan met een 
mooie das en zit niet aan je gezicht te frieme
len”, is echt niet voldoende.’ 

tijDgeest
Leidt een parlementaire enquête daadwerke
lijk tot veranderingen? Leren we ervan? Van 
Dam vindt van wel. De RSVenquête zorgde 
voor een ingrijpende wijziging van de over
heidssteun aan bedrijven. Dat beleid werd veel 
kritischer. Over het onderwijs zijn de menin
gen al verdeelder. Sjoerd Slagter, voorzitter 
van de VOraad vindt het onderzoek van de 
commissieDijsselbloem van ‘grote waarde’. 
‘Het maakte duidelijk dat grote inhoudelijke 
vernieuwingen alleen werken als je de sector 
er vanaf het begin bij betrekt.’ De onderwijs
vakbond AOb noemt de invloed van het par
lementaire onderzoek echter ‘heel beperkt’. 
Nieuwe kabinetten deden de conclusies van 
de commissie snel vergeten, zegt hoofd Com
municatie Robert Sikkes. ‘Kijk bijvoorbeeld 
naar de in haast doorgevoerde verbouwing van 
het MBO.’

Een parlementaire enquêtecommissie handelt 
uiteraard naar de tijdgeest, zegt Jan Fokkema, 
directeur van de NEPROM, de Nederlandse 
Vereniging van Projectontwikkeling Maat
schappijen. ‘Maar dat maakt het instrument 
niet minder krachtig.’ Terugblikkend op de en
quête naar de bouwnijverheid (zie kader), 
vindt hij dat de bouwsector daardoor ‘duur
zaam is veranderd’. Wat verwacht hij van de 
komende corporatieenquête? ‘Een op ver
zoening gerichte waarheidscommissie. Dat 
klinkt misschien zwaar. Maar ik hoop echt dat 
er niet alleen naar zwarte pieten bij corporaties 
gezocht wordt. De overheid en de corporaties 
zijn al bijna 15 jaar aan het zoeken naar nieuwe 
samenwerkingsverhoudingen. De overheid is 
de laatste jaren nogal wisselend geweest in het 
opdragen van maatschappelijke taken aan cor
poraties. Overheid en corporaties moeten deze 
parlementaire enquête aangrijpen als een kans 
om nieuwe, tijdsbestendige vormen van sa
menwerking te vinden.’ Dat dit spannende tv
uitzendingen kan opleveren, wordt door bijna 
alle gesprekspartners volmondig beaamd.

ParleMentaire enquête naar 
de woningCorPoraties
de tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met een 
motie van Cda-er Van bochove om een parlementaire 
enquête in te stellen naar het functioneren van de 
corporaties. Van bochove pleit voor een grondig 
onderzoek naar het corporatiestelsel, het beheer en  
het toezicht, de rol van de huurders en die van externe 
partijen, zoals banken en gemeenten. een commissie van 
het ministerie van binnenlandse zaken buigt zich nu over 
het onderzoeksvoorstel. Vervolgens neemt de tweede 
Kamer een besluit over het definitieve voorstel en 
benoemt zij de commissieleden. naar verwachting zal  
de parlementaire enquêtecommissie dit najaar starten. 
actuele informatie: www.aedes.nl/enquete.

4 Zorg voor een helder 
antwoord op de vraag: 

waartoe zijn corporaties  
op aarde 
(ad Verbrugge, voorzitter beter onderwijs nederland)

5 Zie het als een kans  
om een instellings 

overstijgende visie  
te verwoorden 
(jeroen dijsselbloem, Pvda-tweede Kamerlid )

Volgens Ad Verbrugge, filosoof en voorzitter van Beter Onderwijs 
Nederland, is het voor een parlementaire onderzoeks of enquêtecom
missie niet eenvoudig om het echte probleem voor ogen te krijgen. ‘De 
vraag wat er nu echt aan de hand is in een sector, of dat nu het onderwijs 
of de corporatiesector is, hangt niet alleen samen met politieke opvattin
gen. Ook de tijdgeest speelt een rol’, zegt hij. Volgens Verbrugge begint 
‘het paradigma van het marktgerichte bestuursmodel in de publieke sec
tor’ langzaam te kantelen. Dat model blijkt na de bankencrisis niet meer 
zo succesvol. Het pleidooi voor strenge regelgeving wordt luider. ‘Zelfs 
wetenschappers kunnen zich niet aan de tijdgeest onttrekken’, zegt 
Verbrugge. ‘Het is te veel gevraagd om dat van politici wel te verlangen.’



In 1596 bouwde Willem Barentsz een huis in de barre omstandigheden van Nova Zembla. Anno 2012 ontmoeten 

woningcorporaties bij het realiseren van hun volkshuisvestingsdoelstellingen ook zwaar weer. Ambitieus blijven 

in turbulente financiële markten vol onzekerheid. In de luwte van de laagste rente en het laagste risico vindt u 
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Windkracht 10 op de financiële markten. Gevoelstemperatuur -20. Omstandigheden 
waarin corporaties zorgdragen voor de financiering van renovatie en bouw van 
nieuwe woningen. Een warm en veilig onderkomen voor duizenden gezinnen.

Gefinancierd met zekerheid. Door de Huizenbank.
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‘Baseer huur  
op de kostprijs’
Markthuren zijn geen oplossing voor de gebrekkig 

functionerende woningmarkt, vindt Peter de Klerk. 
Zijn pleidooi: laat de politiek zich eenmaal per 

jaar uitspreken over de ruimte in de huurprijzen in 
relatie tot de bedrijfskosten van corporaties.  

Wetenschappers en corporatiemedewerkers zijn alle-
maal oprecht op zoek naar antwoorden op vragen als: 
Hoe kan de woningmarkt beter functioneren zonder 
overbodige overheidsbemoeienis? Wat is daarbij de rol 
van de corporaties? Hoe legitimeren we hun bestedin-
gen? In zijn vastgoedlezing voor de Amsterdamse School 
of Real Estate plaatst Johan Conijn (Ortec Finance) zijn 
stip op de horizon (zie kader). Hij stelt onder meer dat 
corporaties 146 miljard euro aan vermogen verliezen 
omdat ze niet de marktwaarde van hun woningen reali-
seren. Hij gaat hierbij uit van het verschil tussen de be-
drijfswaarde van een gemiddelde corporatiewoning – 
37.900 euro – en de marktwaarde in verhuurde staat – 
98.400 euro. Daardoor profiteerden alle corporatie-
huurders samen (in 2010) voor 7,2 miljard aan te lage 
huren. Rendements- en vermogensverlies, oftewel ver-
spilling, in de ogen van Conijn. Hij pleit daarom voor 

peter de klerk 
ECOnOOM En DIRECtEuR 

MOZAïEK WOnEn, GOuDA

‘markthuren’. Overigens tekent hij daarbij aan dat een 
forse uitbreiding van de huurtoeslag nodig zal zijn om die 
markthuren betaalbaar te houden.  

Bedrijfsmodel niet failliet
In mijn toekomstvisie zijn de huren gebaseerd op de 
kostprijs, wat kost het om een woning te bouwen en te 
beheren. Die ‘kostprijshuren‘ hoeven jaarlijks niet 7,2 
miljard euro hoger te liggen dan nu. Wanneer we de ver-
koopwinsten van woningen meetellen, komen we uit op 
een aanzienlijk lager bedrag. Ik stel de kostprijs van een 
corporatiehuurwoning op een zodanig niveau dat de 
continuïteit van de corporatie is gewaarborgd. terugkij-
kend naar het moment van de verzelfstandiging van de 
corporaties zie ik een sector die vanaf 1995 door de 
waardestijging van woningen feitelijk een te hoog ren-
dement had. Vandaar de verhalen over het geld dat ‘tegen 
de plinten klotste‘. De laatste jaren is die waardestijging 
afgenomen of zelfs in een daling omgeslagen en is tege-
lijkertijd de huurstijging beperkt. Daarmee is het be-
drijfsmodel van corporaties nog niet failliet. Fors bezui-
nigen op bedrijfskosten, nieuwbouw goedkoper realise-
ren en een fractie hogere huren zijn voldoende om te 
kunnen blijven investeren in nieuwe huurwoningen. 

Abrammovitsj
Ik stel dat die 146 miljard euro, die corporaties volgens 
Conijn laten liggen, een maatschappelijk voordeel is dat 
aan de huurders toevalt. Stel dat de nederlandse corpo-
ratie ruim 100 jaar geleden was uitgevonden door de 
overgrootvader van de Russische olie-miljardair en voet-
balclubeigenaar Roman Abrammovitsj. Dan was Abram-
movitsj nu eigenaar van alle corporatiewoningen en  
zou hij ‘markthuren’ berekenen. De 146 miljard euro zou  
hij bijvoorbeeld in zijn voetbalclub Chelsea investeren. 



17opinie

disCussier Mee
Geef uw mening op www. 
corporatieforum.nl. de vast-
goedlezing 2011 van prof. dr. 
johan Conijn is te downloaden 
via www.asre.nl.

Tom Janssen

Marktconform, maar wel verspilling. En stel, na de Rus-
sische revolutie waren de corporaties aan de nederland-
se staat overgedragen? De staat zou nooit marktconfor-
me huren vragen. Dramatisch koopkrachtverlies en rond -
pompen van geld zouden immers het gevolg zijn. 
Laten we allemaal nog eens goed nadenken alvorens al te 
drastische stappen te zetten. Daarbij geef ik het volgen-
de in overweging.
Dat de woningmarkt gebrekkig functioneert, is inherent 
aan de producten. De markt kan regionale verschillen 
niet oplossen. Een vuilnisman moet ook in Amsterdam 
kunnen wonen als hij daar werkt. Gelukkig zijn er in ne-
derland corporaties om de imperfecties van de markt te 
compenseren. Daarbij houden zij het beslag op de huur-
toeslag beperkt. En werken zij samen met lokale over-
heden aan de leefbaarheid van zwakkere wijken. 
De politiek zou meer aandacht moeten schenken aan het 
bepalen van de jaarlijkse huurontwikkeling. De overheid 
zou zich bijvoorbeeld één maal per jaar kunnen uitspre-
ken over het gewenste evenwicht tussen de investe-
ringsmogelijkheden van corporaties en de betaalbaar-
heid van de huurwoningen. Deze politieke vaststelling 
van de huurruimte zou gepaard kunnen gaan met rich-
tinggevende uitspraken over het niveau van de bedrijfs-
kosten van de corporaties en de kwaliteit en stichtings-
kosten van nieuwbouw van sociale huurwoningen. 

De Vestia-affaire was nog vers, de mededelingen schaars, 
maar het oordeel van de spraakmakende goegemeente stond al 
vast. Rentederivaten? Een beter bewijs dat corporaties er een 
potje van maakten was nauwelijks denkbaar. Alleen Volkskrant-
columnist Frank Kalshoven deed begin februari wat anderen 
nalieten. Hij pakte eerdere jaarverslagen erbij en constateerde 
dat Vestia ‘met de haute finance in zee moest om voor bijna het 
twintigvoudige van de jaaromzet renteverzekeringen af te 
sluiten’. Zijn conclusie: ‘het systeem, doelbewust ingericht op 
het beperken van het renterisico, is zelf een financieel risico 
geworden’.
Dat was dus publieke informatie waar jarenlang geen journalist  
of Kamerlid nota van had willen nemen, waar Vestia’s raad van 
commissarissen een handtekening onder had gezet, waar de 
KPMG-accountants geen woorden aan vuil wensten te maken, 
die voor het Centraal Fonds geen reden was om aan de bel te 
trekken en ook op het ministerie niet tot enige reactie had geleid. 
Bekend was bovendien dat Vestia geen lid was van Aedes, er 
geen brood in zag zich te laten visiteren, zoals ook Vestia’s 
toezichthouders het niet de moeite waard vonden om zich te 
verlagen tot een lidmaatschap van de VTW, de vereniging van 
toezichthouders. In corporatiekringen circuleerde al veel langer 
stilzwijgende verbazing over hoe Vestia-directeur Erik Staal al 
die investeringen kon doen. Maar niemand zei het hardop. En  
wie heeft de Vestia-bestuurder wel eens openlijk aangesproken 
op zijn salaris van twee keer de Balkenende-norm?
De Tweede Kamer laat daar nu een parlementaire enquêtecom-
missie op los. Maar is het probleem niet dat in corporatieland 
simpelweg onvoldoende onderlinge kritische massa aanwezig 
is? In zo’n ieder-gaat-zijn-eigen-gang cultuur vervagen morele 
standaarden en eroderen publieke normen. Particuliere 
ambities en megalomaan bestuurlijk gedrag kunnen zich 
moeiteloos ontplooien, want ze stuiten nauwelijks op collegiale 
publieke weerstand. Daar kan je nieuwe regels op loslaten, 
strenge toezichthouders voor aanstellen, alles napluizende 
inspecteurs op af sturen, maar dat zal alleen een investering 
blijken in meer bureaucratie. Op termijn heel duur, terwijl de 
oplossing eigenlijk heel goedkoop is. Elkaar stevig de maat 
nemen kost namelijk niks.

JOS VAn DER LAnS is cultuurpsycholoog en publicist.  
www.josvdlans.nl en @josvanderlans

Column
Elkaar  
de maat 
nemen



18 de stelling
goed idee om 

overschrijding 
landelijke 

oZB-norm te 
verrekenen

Onroerende zaak belasting (OZB) 
mag van de minister jaarlijks hoog-
stens gemiddeld 3,75 procent 
 stijgen. In 2011 steeg de OZB 4 
 procent. Maar een stijging van meer 
dan 40 procent komt ook voor.  
Kunnen corporaties zulke excessieve 
stijgingen verrekenen met de  
gemeente op andere terreinen?
tek st: peter hendrik s | illustr atie: han hoogerbrugge

eens

engelBert nikkels
manager Financiën & ondersteuning,  
mercatus, noordoostpolder
‘Door de extreme verhoging van de OZB-tarieven met meer dan 
40 procent, zijn onze lasten per jaar 250.000 euro hoger. Dat is 
per eenheid 50 euro meer. Het is dan logisch en noodzakelijk dat 
wij kritisch kijken hoe wij deze buitenproportionele verhoging 
van onze bedrijfslasten kunnen compenseren. Het verhogen van 
opbrengsten is in ons geval geen reële mogelijkheid. Daarom kij-
ken we zeker naar projecten die we met de gemeente doen op 
gebieden als zorg, welzijn en leefbaarheid. Vaak zijn daarvoor 
geen langlopende financiële verplichtingen aangegaan. We zou-
den onze bijdrage aan die gezamenlijke projecten kunnen 
 verkleinen. Daar ligt voor ons een reële mogelijkheid om een 
 gedeelte van de OZB-stijging te compenseren.’

Oneens

Frotina ZUidema 
hoofd communicatie vng
‘Het is tendentieus om te suggereren dat de OZB tientallen pro-
centen is gestegen. Landelijk bedraagt de stijging gemiddeld 4 
procent. Dat is slechts 0,25 procent meer dan beoogd. Omgere-
kend in euro’s komt dit gemiddeld neer op 60 cent per huishou-
den meer dan in 2011. In meerjarig perspectief bezien is zelfs 
helemaal geen sprake van een overschrijding omdat gemeenten 
de laatste jaren onder de door het Rijk gestelde stijgingsnorm zijn 
gebleven. In deze periode zijn ook geen geluiden opgegaan om 
gemeenten te compenseren voor achterblijvende OZB-inkom-
sten. Afgezien daarvan leert een bredere blik dat de gewenste 
compensatie door matiging van andere heffingen al heeft plaats-
gevonden: de OZB en de riool-  en afvalstoffenheffing samen – 
de gemeentelijke woonlasten – stijgen minder dan de inflatie.’
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‘Hun directe omgeving 
moet bestuurders leren 

zien en Hen op Hun ver
antwoordelijkHeden 

wijzen: commissarissen, 
(eerste) ecHtgenoten, 

puberende kinderen etc.’
Kees Cools, Hoogleraar corporate 

finance aan de rijksuniversiteit  
groningen, over Het belang van  

de naaste omgeving als referentie
kader voor bestuurders, in delta 

lloyd magazine. 

‘Corporatie- 
bashing is (…) 

modern:  
inCidenten 

worden keer op 
keer herhaald 
en eenzijdig uit-
vergroot, zon-

der oog voor  
de nuanCe.’

eriC Kemperman, 
 commissaris bij meer

dere organisaties,  
in Het financieele  

dagblad.

‘Als je geen verhoging doorvoert, krijg 
je straks van de  minister te horen dat  
je je  inkomsten toch had kunnen ver

hogen. En voer je het wel door en de lo
kale belanghouders verzetten zich daar 
tegen, dan roept diezelfde minister dat 
ze de “ruimte” heeft gegeven maar dat 

de corporatie niet gehouden is de verho
ging door te voeren. Hoezo gemangeld?’
peter van den Heuvel, directeur van woonlinie 

in woudricHem, over de  
inkomensafHankelijke HuurverHoging,  

in brabants dagblad.

‘Gemeentelijke 
 woninGbedrijven 

kunnen Gemakkelijk 
Goedkoop wonen in 
één loket combine-
ren met bijstand en 

huursubsidie.’
peter de Waard, columnist,  

over voordelen van overdracHt 
van een deel van de sociale  

Huurwoningen aan de gemeente,  
in de volkskrant.

‘Sinds de jaren 90 zijn woningcorporaties in omvang en 
complexiteit sterk gegroeid, hun verdienmodel is veranderd door 

Europese regelgeving en er zijn extra belastingen en heffingen 
gekomen. Ondanks alle veranderingen is het profiel van de 

toezichthouders en bestuurders nauwelijks veranderd.’
teun sluijters en Klaas FranKen, interimmanager en adviseur  

bij woningcorporaties, in nrc Handelsblad.



WAAROM VERWIJDEREN WAT GOED IS?

Modern renoveren is duurzaam, milieuvriendelijk en energiebesparend renoveren. Indien mogelijk laten we daarom het bestaande 

dak intact. Vaak voldoet de bestaande dakopbouw nog steeds, maar heeft deze slechts een upgrade nodig om te voldoen aan de 

hedendaagse eisen. Deze upgrade bieden wij door het toevoegen van het juiste renovatie-element. Wij zien renoveren niet als 

afbreken, maar als toevoegen. Geen afval, geen tijdverspilling. Wij geven de woning een extra modern jasje om te voldoen aan de 

hedendaagse eisen. Gemakkelijk, nietwaar?

WWW.OPSTALAN.NL

VOOR ELKE SITUATIE 

EEN OPLOSSING
MODERN RENOVEREN BEGINT MET OPSTALAN



aedesCORPORATIEDAG

BUSINESS2012

Platinum Sponsor

Mis‘m niet !
Op donderdag 31 mei is het WTC in Rotterdam dé plek waar 
corporatiecollega’s elkaar ontmoeten. Het thema van deze 
Aedes-Corporatiedag: Business & More! Een dag vol interactie 
en leuke, inspirerende sessies voor jou en je collega’s. 

Van risico- en reputatiemanagement tot energiebesparing, 
bouw en techniek en social media; het komt allemaal aan bod. 
Door de brede en gevarieerde opzet spreekt de Aedes-Corpo-
ratiedag veel collega’s aan: van directeur tot communicatie- 
medewerker, woonconsulent en beleidsadviseur... 
Ontmoeten wij jou ook? 

Neem je corporatie-
collega mee voor de

helft van de prijs!

Meld jezelf en je collega’s nu aan 
op www.aedescorporatiedag.nl. 
Volg ons op Twitter en Facebook en 
blijf op de hoogte van nieuwe spre-
kers, sessies  en lezingen. Bovendien 
maak je door ons te ‘liken’ kans op 
gratis toegangskaarten en andere 

leuke prijzen. Ben jij erbij?

Goud Sponsoren

Aedes-Corporatiedag 2012

31 mei WTC Rotterdam

www.aedescorporatiedag
.nl

Heb jij je al 
     aangemeld?

@corporatiedagfacebook.com/corporatiedag
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Wonen Waar geWerkt Werd

Wonen in een 
ijzergieterij 
jeffrey Hartjes 

aarzelde niet te toen 
zijn moeder hem tipte 

over deze woning: 
‘een fabriekspand als 

huis vond ik altijd al te 
gek!’ De ombouw van 

de fabriek was een 
lang proces door 
grondvervuiling, 

subsidieproblemen en 
de monumentenstatus 

van het gebouw. Het 
resultaat mag er zijn: 
grote huurwoningen, 

een tuin waar eerst de 
fabriekshal was en 

een intacte 
watertoren. Manager 

Wonen André ten 
Berge, Wonion: ‘op 

de eerste etage 
kunnen zpp’ers 

flexplekken huren. 
Dat begint nu echt te 

lopen.’

één op De zes BeDrijfspAnDen stAAt leeg in neDerlAnD.  TegelijkerTijd is er nog sTeeds veel vraag naar woonruimTe 
onder sTudenTen, sTarTers, senioren en arbeidsmigranTen. HeT geld voor nieuwbouw raakT op en de roep om 
duurzaamHeid klinkT sTeeds Harder. verbouwen dus, die kanToren. waar liggen de kansen voor corporaTies?
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Bedrijfspanden

Wonen Waar geWerkt Werd

BeltMAncoMplex 
in Ulft
Was: ijzergieterij 
(1754-2003), 
 gemeente Ulft 
is: wooncomplex  
met huur- en koop-
woningen
opdrachtgever:  
Wonion
opgeleverd:  
maart 2011

één op De zes BeDrijfspAnDen stAAt leeg in neDerlAnD.  TegelijkerTijd is er nog sTeeds veel vraag naar woonruimTe 
onder sTudenTen, sTarTers, senioren en arbeidsmigranTen. HeT geld voor nieuwbouw raakT op en de roep om 
duurzaamHeid klinkT sTeeds Harder. verbouwen dus, die kanToren. waar liggen de kansen voor corporaTies?
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op een vroege ochtend in 
februari zijn studenten al hard 

aan het werk in het voormalige 
acTa-gebouw in amsterdam. ze 
boren, plaatsen isolatiemateriaal en 
zetten gipswandjes. zo secuur 
mogelijk, want het gaat om hun eigen 
woning. Het zijn de toekomstige 
bewoners van het pand dat eerst 
dienst deed als opleidingsgebouw 
voor tandartsen. in ruil voor 48 uur 
hulp aan de aannemer krijgen de 
studenten korting op hun huur.

de alliantie is niet de eerste corpora-
tie die op deze manier woningen voor 
studenten bouwt. ook in andere 
steden verbouwden corporaties 
kantoorpanden tot studentenhuisves-

ting. en steeds meer corporaties 
verkennen de mogelijkheid tot 
ombouw voor de (tijdelijke) huisves-
ting van arbeidsmigranten. de 
alliantie kocht het acTa-gebouw  
in 2010 van de universiteit van 
amsterdam, met de intentie te slopen 
en iets nieuws te bouwen. vanwege 
de crisis in de woningbouw koos de 
corporatie eerst voor een tijdelijke 
bestemming van het gebouw.

Vierk ante meters
Hiermee krijgen corporaties de ko-
mende jaren steeds meer te maken, 
denkt jean baptiste benraad. als lid 
van zijn eigen TransformatieTeam, het 
H-team en betrokken bij projecten van 
de stichting experimenten volkshuis-

vesting (sev) houdt de voormalig 
directeur stadswonen zich tegen-
woordig fulltime bezig met het ver-
bouwen van kantoor- naar woonruim-
te. in rotterdam liet hij een kwart mil-
joen meter verbouwd kantoorpand 
achter. nu heeft hij het drukker dan 
ooit.
‘je hebt twee kanten van de zaak’, legt 
benraad uit. enerzijds zitten eigena-
ren, vaak overheden en pensioenfond-
sen, met leegstaande bedrijfspanden 
die ze niet verhuurd krijgen. door het 
nieuwe werken, schaalvergroting en 
een ongunstige economie neemt het 
aantal leegstaande panden de komen-
de jaren alleen maar toe. aan de an-
dere kant hebben corporaties een 
huisvestingstaak: voldoende betaal-

stUDenten  
verBoUWen en  

BeHeren zelf   
tristian Hoolwerf,  

julia van den Bergh en 
Marloes Brugman (van 

links naar rechts) zijn 
hard aan het klussen 
om deze zomer hun 

intrek te nemen in het 
gebouw. De Alliantie 
investeert flink in het 

gebouw. om de kosten 
te beperken beheren 

studenten zelf het 
complex. Door er tien 

jaar studenten te huis-
vesten blijft het gebied 

levendig. ontwikke-
lingsmanager jos 
 Buskermolen, de 

 Alliantie: ‘Met deze 
enthousiaste studenten 

hebben we volgens  
mij een doelgroep ge-
vonden die deze buurt 

prima aanvult.’

Op www.
aedesnet.nl  
staat nog een 
praktijkvoorbeeld 
van kantoor
transformatie. 
scan daarvoor  
de Qrcode of 
gebruik op 
aedesnet de 
zoekterm kantoor
transformatie.
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bare woningen voor studenten, star-
ters, senioren en arbeidsmigranten. 
groepen die graag bij elkaar wonen 
en vierkante meters belangrijker vin-
den dan een mooie gevel. Hergebruik 
van bestaande bouw is dan een goede 
oplossing.

OntmOeting
benraad schat dat zo’n 40 tot 50 pro-
cent van de leegstaande bedrijfspan-
den geschikt is voor een tweede leven 
als woonruimte. Het grote voordeel 
van bedrijfspanden is dat ze al zijn 
ingericht op ontmoeting. met be-
staande faciliteiten zoals liften, trap-
penhuizen en gezamenlijke ruimtes 
kan een corporatie in specifieke be-
hoeften van huurders voorzien. bij-

voorbeeld centrale zorgvoorzieningen 
voor ouderen of flexwerkplekken 
voor jonge zelfstandige ondernemers. 
‘die flexwerkplekken worden ook 
aantrekkelijk voor bredere doelgroe-
pen’, verwacht benraad. ‘Heel leuk, 
dat nieuwe werken, maar heeft ie-
dereen daar wel de ruimte voor?’ of 
een omgebouwd bedrijfspand aan de 
rand van de stad of in een kantoren-
park staat, maakt dan al een stuk min-
der uit.
een gebouw waar mensen graag wil-
len wonen kan een enorme boost 
geven aan de wijk. een voorbeeld 
daarvan is de rotterdamse wijnhaven, 
waar oorspronkelijk alleen kantoren 
stonden. stadswonen verbouwde 
leegstaande panden één voor één tot 

studenten- en starterswoningen, 
waardoor de wijk nu voor meer dan de 
helft uit woningen bestaat. benraad: 
‘een toekomst gericht kantoor gebied 
vereist juist ook een mengvorm met 
voorzieningen en wonen waardoor 
het 7 x 24 uur leefbaar en veilig is. 
zodra het hele gebied gaat verande-
ren, is iedereen enthousiast. Terwijl  
ze eerst zeiden: wat moet je in een 
kantorenwijk?‘

LieVer Lege bakken
in de meeste steden bezitten corpora-
ties nauwelijks bedrijfspanden. Tege-
lijkertijd begeven kantooreigenaren 
zich zelden op de woningmarkt. ze 
zijn vaak terughoudend om te verko-
pen, omdat de boekwaarde meestal 

ActA-geBoUW in 
AMsterDAM-West
Was: faculteit tandheel-
kunde, Universiteit van 
Amsterdam 
Wordt: studenten-
huisvesting met 460 
 studentenkamers en 
7.000 m2 werkruimte 
voor mensen uit de 
 creatieve sector
opdrachtgever:  
de Alliantie
opgeleverd: juli 2012
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ver boven de marktwaarde ligt. verko-
pen betekent verlies. niet verkopen 
betekent een steeds verder dalende 
waarde van het pand, terwijl beheer- 
en onderhoudskosten doorlopen. 
‘daarom moeten ze op een gegeven 
moment wel verkopen’, zegt benraad. 
‘ik vergelijk het met een bloemenhan-
delaar. die gaat ’s avonds ook liever 
met lege bakken naar huis door een 
bosje voor twee in plaats van vier euro 
te verkopen.’
kantooreigenaren en corporaties 
 moeten met elkaar gaan praten. dat 
voor elkaar krijgen is een taak van  
de gemeente, vindt benraad: ‘een 
gemeente kan tegen een corporatie 
zeggen: jij krijgt geen grond voor 
nieuwbouw, maar mogelijkheden om 

De zUsters  
in UtrecHt

Was: kantoor van  
artsenorganisatie 

KnMg 
is: 114 zorg-

appartementen
opdrachtgever: Mitros

opgeleverd: 2009

voor De oMBoUW  
vAn BeDrijfsrUiMte

1. Koop niet te duur in. volgens Benraad zakt de reële prijs van een vierkante meter  
bedrijfspand naar 500 à 600 euro. soms ook al 250 euro per vierkante meter.

2. Weeg aankoop- en investeringskosten af tegen uiteindelijke (huur)inkomsten.  
verbouw gaat pas renderen op de lange termijn. Het voordeel voor corporaties:  
een project hoeft niet onmiddellijk winstgevend te zijn.

3. Maak vooraf goede afspraken met de gemeente om vertraging te voorkomen door  
problemen over vergunningen, bestemmingsplan en wetgeving. 

4. goed nieuws: sinds 1 april hoeft de verbouwing van bestaande gebouwen niet meer  
te voldoen aan nieuwbouweisen maar aan de eisen die golden ten tijde van de oorspron-
kelijke bouw. Dat betekent wel een grotere verantwoordelijkheid voor de corporatie: 
let op veiligheid, energiezuinigheid en voorkom geluidsoverlast. 

5. laat de architect zich concentreren op de plattegrond in plaats van de gevel. Meestal 
blijft er na sloop van tussenwandjes een vrij indeelbare vloer over. Door die aanpas-
baarheid te handhaven, kan het gebouw later weer een andere bestemming krijgen.

5tips
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een kantoor te verbouwen. op een 
eigenaar kan de gemeente druk uit-
oefenen iets met die leegstaande 
 panden te doen.’ dat gebeurt nu nog 
te weinig, vindt benraad. 

Pragmatisch
Toch moeten corporaties ook zelf 
het initiatief nemen, zegt ontwikke-
laar Frans westdorp van portaal. 
‘beleggers en pensioenfondsen zit-
ten niet in je netwerk. daar moet je 
zelf op afstappen. je moet ze ontzor-
gen, met een goed plan komen.’ 
natuurlijk moet de overheid corpo-
raties wel tegemoet komen, door 
met aangepaste wet- en regelgeving 
hergebruik makkelijker te maken. 
een pragmatische benadering is cru-

ciaal, vindt westdorp. ‘je kunt het 
ook als kans zien. door de vraag te 
stellen: we hebben al iets, wat gaan 
we daarmee doen?’ 
als voorbeeld geeft westdorp het 
gele rijdersplein in arnhem, waar 
portaal dit jaar 30 starterswoningen 
bouwt in een leegstaand kantoor-
pand. ‘Het parkeerbeleid van de 
gemeente schreef daar 1,3 parkeer-
plaatsen per bewoner voor, dus zou-
den er 39 parkeerplaatsen moeten 
komen. dan zeggen wij: we gaan op 
zoek naar een ander pand. je kunt als 
gemeente ook zeggen: niet iedereen 
heeft een auto. laat mensen maar 
ergens anders een parkeerplaats 
huren. en dan kom je er wel.’

PiOniers
met de juiste instelling en goede 
samenwerking kunnen corporaties 
nog heel wat bedrijfsruimte om-
bouwen tot woonruimte, denken  
benraad en westdorp. corporaties 
lopen daarin al enigszins voorop, 
zeggen ze. Toch moet het onder-
werp nog meer gaan leven: ‘wij 
hebben ons altijd geconcentreerd  
op nieuwbouw, want daarmee is 
makkelijk te verdienen. die vlieger 
gaat niet meer op. we moeten bin-
nen de bebouwde kom kijken: hoe 
kun je gebouwen hergebruiken?’, 
zegt westdorp. daar is creativiteit 
voor nodig, visie, geduld en initiatief. 
benraad: ‘voor dit soort projecten 
heb je pioniers nodig.’ 

vAn KAntoor  
nAAr zorgflAt
Mevrouw gerrietsen is 
blij dat ze in dezelfde 
buurt kon blijven wonen, 
nu zorgorganisatie sHBU 
wegens nieuwbouw tij-
delijk in De zusters zit. 
Het gebouw is een tijde-
lijk onderkomen voor 
zorgorganisaties tijdens 
renovatie of sloop. Mi-
tros werkte voor dit  
project met veel partijen 
samen: waaronder lAtei 
projectontwikkeling, de 
provincie, de gemeente, 
omwonenden en huur-
ders. ‘ook voor buurt-
bewoners is De zusters 
een aanwinst’, zegt com-
municatieadviseur Kim  
roetert van Mitros. ‘ze 
kunnen gemeenschap-
pelijke ruimtes gebrui-
ken voor bijvoorbeeld 
een vergadering, buurt-
activiteit of cursus.’

Alles wordt flex, 
dus ook het wonen. 
Welk aanbod  
is kansrijk? en wat 
is er in dit kader 
mogelijk met 
 leegstaande be-
drijfspanden? laat 
u bijpraten op 31 
mei in rotterdam 
tijdens de sessie 
nieuw: flexwonen!
www.aedesnet.nl
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 Jenna & 

Georgette
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taak vatten huurders en belangengroepen soms 
te breed op, vindt Georgette. ‘Daardoor ver
wachten ze teveel van corporaties. Door duide
lijke kaders te stellen, kunnen we beter vertellen 
welke goede dingen we doen. Daar wil ik graag 
mijn steentje aan  bijdragen.’
Toch moeten corporaties ook buiten hun kern

taak om overleven, zegt 
Jenna. ‘We redden het 
niet met huuropbrengsten 
van goedkope woningen 
alleen. Corporaties moe
ten een manier vinden om 
de basistaak uit te oefenen 
in combinatie met com

merciële activiteit.’ Dat is nog te veel een onder
geschoven kindje, vindt ze.

Match
In de ideale situatie heeft de sector er over  
40 jaar voor gezorgd dat er een goede match is 
tussen vraag en aanbod, vindt de tweeling. Een 
woningmarkt waarin iedereen in zijn of haar 
woonbehoefte wordt voorzien. ‘Dat is een mooi 
streven, maar er zijn nog heel wat stappen te 
maken’, zegt Jenna.
Voorlopig voelen ze zich wel op hun plaats in de 
corporatiewereld: uitdaging genoeg. Het beeld 
dat die wereld er een zou zijn van grijze pakken, 
herkennen ze helemaal niet. Beiden werken in 
hechte teams waar gedrevenheid belangrijker is 
dan leeftijd. Wat niet wegneemt dat een zus in 
dezelfde branche af en toe erg handig is, zegt 
Georgette: ‘Dan loop je ergens tegenaan en bel
len we elkaar op: hoe doen  jullie dat eigenlijk?’

Dat de zussen allebei bij Amsterdamse corporaties 
werken is toeval, zeggen ze. Jenna (links op de foto): 
‘Hoewel we elkaar onbedoeld in veel dingen vol

gen.’ Beiden rolden ze via stages in hun huidige baan, Jenna 
als eerste. Toen Georgette (rechts op de foto) na haar studie 
communicatie op zoek ging naar een baan, wist ze door  
Jenna’s werk al zo’n beetje wat de sector te bieden had. ‘De 
combinatie van een commerciële en 
maatschappelijke kant sprak me aan.’

Spin in het web
Nu coördineert ze het personeelsblad en 
de huurderskrant en doet de communica
tie rond onderwerpen als inkomens
afhankelijke huurverhoging. ‘Ik ben echt 
een spin in het web. Aan de ene kant heb je collega's die heel erg 
op de inhoud zitten en bepaalde vaktermen vanzelfsprekend 
vinden. Aan de andere kant heb je onze huurders, die moeten het 
ook  begrijpen. Ik moet zorgen dat het voor iedereen duidelijk is.’

een Mooi aMSterdaM
Jenna komt uit een heel andere hoek: ze studeerde makelaardij  
en bedrijfstechnische bouwkunde. Voor Stadgenoot beheert en 
verhuurt ze bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Amsterdam
Oost. Van de Parooltoren aan de Wibautstraat tot ‘het schattigste 
pandje in een winkelstraat’. 
Het creëren van een mooi Amsterdam is voor beiden een belang
rijke drijfveer. ‘Ik vind het fijn dat je een mooie stad in deze sector 
belangrijk mág vinden’, zegt Jenna. ‘Het gaat niet alleen maar om 
zo snel mogelijk verhuren. Ik stel altijd de vraag: welke uitstraling 
wil de huurder het pand geven? Voegt dat iets toe aan de stad?’

KerntaaK
Ze zijn het erover eens dat corporaties eerst en vooral betaalbare 
woningen moeten bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Die 

‘We redden het niet 
met huuropbrengsten 

van goedkope  
woningen alleen’

ZE ZIJN ONDEr DE 35, AmBITIEuS EN HEBBEN 
EEN frISSE BlIk: JONGE HONDEN IN DE 
COrPOrATIEWErElD. DE TWEElINGZuSSEN JENNA 
EN GEOrGETTE muNSTEr (27) GEVEN DIT kEEr 
HuN kIJk OP HET WErk VAN COrPOrATIES. ‘fIJN DAT 
JE EEN mOOIE STAD IN DEZE SECTOr BElANGrIJk 
máG VINDEN.’

tek st: hanneke nagtz a am | foto: jeronimus van pelt

Jenna Munster
adviseur bedrijven  

& parkeren  
bij Stadgenoot

Georgette Munster
communicatie

medewerker bij  
de Key

 Jenna & 

Georgette



MAKE IT HAPPEN
MAKE IT REAL

PROVADA Corporatiedebat 2012

THEMA

BETAALBAARHEID VAN HET 
wONEN

Betaalbaarheid is het thema van het Cor-
poratieplein dit jaar. Het gaat om de be-
taalbaarheid van het wonen voor de klant, 
de betaalbaarheid van projecten en voor de 
sector. Wat kan onze doelgroep nog beta-
len? Hoe kunnen de corporaties in deze tijd 
de wijk, buurt, stad nog aanpakken? Het 
moet en kan goedkoper, maar hoe? Zijn er 
alternatieve financieringsmogelijkheden? 
Deze en andere vragen komen aan de orde 
in drie korte, levendige discussies met 

sprekers uit de bouw, de projectontwik-
keling, de makelaardij en de corporatie-
sector. De Alliantie, Portaal, Woonbedrijf, 
Havensteder en Eigen Haard nodigen u van 
harte uit voor het PROVADA Corporatiede-
bat op het Corporatieplein. 

U kunt zich aanmelden voor dit debat op  
www.provada.nl. U dient wel in het bezit te 
zijn van een toegangskaart. 

ONDER LEIDING VAN:

DONDERDAG 7 jUNI 14.00 - 15.00 uur
Corporatieplein Hal 11

Tom van 't Hek

Voor meer informatie:

5 PROV067 ad-210x297-Aedes CORPORATIEDEBAT 2012.indd   1 11-04-12   17:16



Specialist 
     in asbestsanering

onderdeel van

De aandacht voor asbest neemt snel toe. Dolmans de Jong 
Milieutechniek heeft ruime ervaring in het saneren van asbest bij 
mutatieonderhoud, renovatieprojecten en calamiteiten. Wij kunnen u 
landelijk van dienst zijn en de gehele projectcoördinatie op ons nemen. 

Het saneren van asbest is ons specialisme. Wij stellen alles in het werk om 
op een veilige en deskundige wijze asbest te saneren.  In samenspraak 
met de woningcorporatie richten wij het proces zo efficiënt mogelijk 
in, zodat de leegstand kort is en overlast tot een minimum wordt 
beperkt. Kortom, bij het saneren van asbest kunt u op ons rekenen als 
betrouwbare partner.

        0418 - 84 00 10
            www.dolmansdejong.nl
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www.aedes.nl

AEDES IS  
VERHUISD

We zitten nu 
in den haag
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Service

 dag en nacht bereikbaar

  2-uurs service bij calamiteiten

 100% zekerheid

 focus op kostenbeheersing

✓
✓
✓
✓

Betrouwbare servicepartner
Besam, 1e klas service aan alle merken automatische 
deuren en luchtgordijnen. 

www.besam.nl

Besam Nederland BV • Tel: 0318-698969 • Fax: 0318-638346 • info@besam.nl • www.besam.nl

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions
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‘Schoonmaken, onderhoudswerkzaam-
heden zoals de controle van de water-

leidingen, liften, het bellenbord, de verlich-
ting, dat is mijn dagelijkse werk in senioren-
complex Honsbergen. Bewoners bellen van-
wege een kapot raam of verstopping. Soms 
bemiddel ik bij problemen tussen buren. 
Wat er hier allemaal gebeurt? Daar praat ik 
niet over, dat is horen, zien en zwijgen. 
Door de jaren heen heb ik een vertrouwens-
band opgebouwd, bewoners weten dat ze 
iets bij me kwijt kunnen. Soms bellen men-
sen dat de kraan lekt, maar blijkt ook dat ze 
hartstikke in de put zitten. Ze hebben een 
slecht familiebericht gekregen en dan zitten 
ze daar, helemaal alleen. Ik praat met ze, of 
schakel de ouderenadviseur in.’

‘Mensen zijn mondiger 
geworden, daar moet 

je op inspelen’

Onderhoud

HanS van 
BOeIjen

Huismeester 
sBBs, soest

HanS van BOeIjen (62), getrouwd, huismeester, 

stichting Bevordering Bejaardenhuisvesting soest. 

‘Door de jaren heen heb ik een vertrouwensband 

opgebouwd met de bewoners’

reparaties op het dak: de ventilatie van seniorencomplex Honsbergen hapert.
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‘Twee jaar geleden was ik 25 jaar in 
dienst. er is veel veranderd in die tijd, 

de gemiddelde leeftijd van bewoners is ge-
daald. Ik word zelf ouder, maar je zou bijna 
zeggen dat ik harder moet werken dan  
25 jaar geleden. Men denkt eerder dat de 
stichting of de huismeester het wel regelt. 
Oudere generaties hadden dat niet. niet dat 
het verkeerd is, tijden veranderen. Mensen 
zijn mondiger geworden nu, denk ik. Daar 
moet je op inspelen, je moet gewoon klant-
vriendelijk zijn. je vangt als huismeester 
veel op, dat is handig. als het interessant is 
geef ik het door aan de directie.’

‘Ik heb leuke en minder leuke dingen 
meegemaakt. Laatst belde een me-

vrouw dat ze haar buurman al dagen niet 
meer hoorde. Dan ga je er langs. Ik heb zo 
wel vijftien mensen gevonden, dat gaat je 
niet in je koude kleren zitten. Mooi vond ik 
het om met de bewoners op pad te gaan. We 
gingen ooit met drie bussen naar Safaripark 
Beekse Bergen. Mensen die slecht ter been 
waren gingen ook mee.’

‘vroeger werd je wel eens om drie 
uur ’s nachts of in het weekend 

gebeld, dan zat de lift vast of was er lek-
kage. je had om de week dienst voor 
onze twee gebouwen, zeven dagen 
lang. Dat is wel een jaar of vijftien zo 
geweest. Tegenwoordig is er een sto-
ringsdienst. Dat vind ik wel prettig, je 
wordt zelf ook ouder. Soms legde ik die 
telefoon op het nachtkastje en dacht: 
“als ie vannacht maar niet gaat.”’ 

25 jaar Wel en wee nachtkastje 

overdag bellen bewoners de huismeester 
voor reparaties.

Huismeester Van Boeijen pakt de benodigde sleutels voor zijn dagelijkse ronde  

om te controleren of alle installaties in het complex goed werken en eventueel  

wat te repareren.

tek st en foto's: dirk-jan zom
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‘Stop die diScuSSieS  
over de inkomenSgrenS. 

vertel liever waar de 
Sector voor Staat’

Sybilla 
Dekker

oud-miniSter
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woningmarkt

Een hoog gaapgehalte bedreigt de discussie over de wo-
ningmarkt. De oud-minister van volkshuisvesting vindt  

dat misschien nog wel het meest kenmerkende van de huidige 
ontwikkelingen.
‘De noodzaak om de vastgelopen woningmarkt aan te pakken is 
al zo lang onderwerp van gesprek, dat het bijna uitgekauwd 
raakt’, zegt Sybilla Dekker. ‘En ondertussen verandert er niks.’ 
Dat gaat haar aan het hart. Ook al is het al bijna zes jaar geleden 
dat ze – vanwege de Schipholbrand – aftrad als minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Haar 
dossierkennis over de huidige ontwikkelingen in de woning-
markt is opmerkelijk. Vermoedelijk schroomt Sybilla Dekker niet 
om haar invloed als voormalig VVD-bewindsvrouw achter de 
schermen aan te wenden. 

Hoewel de grote, structurele verandering van de woningmarkt 
vooralsnog uitblijft, zijn er toch veranderingen. Deels zijn dat 
maatregelen waarvoor Dekker als minister in 2005 al pleitte in 
een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de corpo-
ratiesector. ‘Natuurlijk voelt dat prettig‘, zegt Dekker daar nu 
over. In die ministeriële brief werd bijvoorbeeld voor het eerst 
voorgesteld om onderscheid te maken tussen activiteiten waar 
corporaties wél en geen staatssteun voor mogen ontvangen. Dat 
onderscheid is er inmiddels dankzij de Europese Beschikking en 
de Nederlandse vertaling daarvan.
Verder wilde Dekker destijds een start maken met het vrijgeven 
– het liberaliseren – van de huren. Ook dat zien we – voorzichtig 
– terug in de huidige ontwikkelingen. Dekker: ‘Ik vind het onge-
looflijk belangrijk dat corporaties geleidelijk aan meer vrijheid 
krijgen in het bepalen van de huurprijs. Woningen in schaarste-
gebieden kunnen sinds kort extra punten krijgen in het woning-
waarderingsysteem. Zo komt de locatie van een woning eindelijk 

SYBILLA DEKKER
(1942) was voor de VVD minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2003-2006 in 
de kabinetten-Balkenende II en III. Zij studeerde perso-
neelswerk aan een Sociale Academie en organisatiekunde 
aan de Universiteit van Utrecht. Tegenwoordig is zij 
 bestuurder en commissaris onder meer  bij de Bank van  
Nederlandse Gemeenten, DHV en Kadaster. Ook is zij 
 voorzitter van de Taskforce en Stichting Talent naar de Top. 
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Aedes en de corporatiesector denken al 
enige tijd na over verbetering van het 
toezicht op woningcorporaties. In het 

rapport Toezicht met bite doet het 
Aedes-bestuur daarvoor concrete 

suggesties. Uitgangspunt is dat corpora-
ties elkaar stevige discipline opleggen en 

daarover verplichtende afspraken met 
elkaar maken. Toetsing van de professio-

naliteit van bestuurders en leden van de 
raden van commissarissen kan deel 

uitmaken van zo’n 
vorm van horizontale 

discipline.
www.aedesnet.nl, 

zoekterm dossier 
toezicht

Verbetering toezicht 

tot uitdrukking in de huurprijs. Daardoor krijgen 
huurders een reëler beeld van de waarde van hun 
woning.‘ Ook het plan voor de extra huurverho-
ging voor huishoudens boven de 43.000 euro om 
het scheefwonen aan te pakken, vindt ze ‘een 
goede stap‘.
De veranderingsgezindheid van het huidige kabi-
net blijkt tot nu toe vooral uit maatregelen op de 
huurmarkt. Dekker gaat voor ‘het complete pak-
ket’. ‘Ik heb altijd gepleit voor een integrale aanpak 
van de woningmarkt en daar hoort de koopmarkt 
natuurlijk bij.’

Betekent dit dat u voor afschaffing 
van de hypotheekrenteaftrek bent?
‘Nee, daar ben ik geen voorstander van. Ik vind dat 
de hypotheekrenteaftrek als instrument moet blij-
ven bestaan omdat het mensen aanmoedigt bezit 
te verkrijgen. We weten allemaal dat eigendom 
iets betekent voor mensen. Een eigen huis koester 
je, daar investeer je in. En dat is goed voor de 
woonomgeving én het geeft de economie een 
 impuls. Daarom vind ik nog steeds dat de overheid 
eigen woningbezit met een fiscaal instrument 
moet stimuleren. Maar dat moet wel op een ande-

re manier. Ik ben ervoor om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te 
bouwen tot een bepaald maximum. Dus eigenlijk hetzelfde als het 
 langetermijnplan dat twintig economen in februari voorstelden voor de 
woningmarkt. Dat is een rechtvaardigere manier om het instrument in te 
zetten. Daarmee creëer je de zo noodzakelijke beweeglijkheid op de 
woningmarkt.‘ 

Hoe moet de huidige rol en taak van de corporaties  
er uitzien?
‘De corporatiesector is mij nog altijd dierbaar. De sector heeft met 2,4 
miljoen woningen nog steeds goud in handen voor de ontwikkeling van 
buurten en wijken. Maar zoals voor de hele woningmarkt geldt, zo 
wordt er ook in de corporatiesector te lang en te veel gepraat zonder dat 
men echt stelling neemt. Veel discussies gaan over de grenzen van het 
werkdomein van corporaties terwijl het moet gaan over de kern van hun 
takenpakket. Die kerntaak is het bouwen van sociale huurwoningen 
voor een aantal doelgroepen. Daar zijn corporaties van. Dus moeten ze 
laten zien dat ze goed investeren in onderhoud en beheer van die wonin-
gen. Omdat corporaties maatschappelijke ondernemingen zijn, mogen 
ze daarnaast ook commerciële dingen doen. En dat kan prima onder hel-
dere voorwaarden. Maak als sector duidelijk wat je kunt en wilt in plaats 
van zo defensief te reageren op de Europese Beschikking. Ook voor de 
overheid ligt hier overigens een taak: die moet de integrale vennoot-
schapsbelasting voor corporaties snel afschaffen. Die belasting hoort 
 alleen over de commerciële activiteiten geheven te worden.’ 

Minister Spies gaat naar Brussel 
om te praten over een hogere  
inkomensgrens. Zinvol?
‘Dat vind ik eigenlijk een onzindiscussie. De 
minister maakt hiermee vooral een gebaar naar 
de sector. Laten we eens hardop nadenken 
over de mogelijke uitkomst van dit bezoek. Of 
Brussel zegt: nee, we tornen niet aan de grens 
van 33.000 euro voor het recht op sociale 
huisvesting. Of Brussel zegt: we zullen er een 
klein beetje aan tornen. Want meer zal er echt 
niet gebeuren. Het uitgangspunt van de uit-
spraak van de Europese Commissie is dat onze 
sociale huursector te groot is. Daar hebben ze 
in Brussel gewoon een punt. Daarom is mijn 
advies aan de corporaties: stop met het bedis-
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‘DE paRLEMENTaIRE ENquêTE VIND IK EEN 
KONIjN uIT DE HOgE HOED. aLS HET DOEL 

MEER STuRINg VaNuIT DE OVERHEID IS, 
DaN ZOu IK DaT ONaCCEpTaBEL VINDEN’

de effecten van die financiering echt goed kunnen doorzien. Daarom zijn 
er stevige eisen aan commissarissen nodig.‘

In uw ministeriële brief uit 2005 pleitte u al voor 
verbetering van het interne toezicht. Hoe is de sector 
daar inmiddels mee gevorderd?
‘Dat gaat echt te langzaam. Ik zou het verstandig vinden om commissa-
rissen van corporaties vooraf op kwaliteit en signatuur te toetsen. Zoals 
dat gebeurt bij kandidaten voor raden van commissarissen bij banken. 
De Nederlandsche Bank toetst hen op integriteit, kennis en deskundig-
heid. Ik ben erg voor zo’n toetsing van interne toezichthouders aan de 
voorkant. De corporatiesector zou daar een kleine, onafhankelijke auto-
riteit voor kunnen oprichten. Vooral geen grote club volgehangen met 
een berg aan regels. Ik ben beducht voor een stapeling van toezicht op 
toezicht. Dat is namelijk wat je vaak ziet: er komt een extra autoriteit en 
verder blijft alles zoals het was.’ 

cussiëren van die inkomensgrens en praat 
niet langer over uitzonderingen. Het gaat 
niet om de grens, maar om waar de corpo-
ratiesector voor staat. Hoe groot vinden 
jullie zelf dat de sector moet zijn? Hoeveel 
sociale huurwoningen heeft Nederland 
nodig en waarom? Met de antwoorden op  
die vragen moet minister Spies gevoed 
worden.’

Er komt een parlementaire en-
quête naar de corporatiesector. 
Een goed idee?
‘Het voorstel daartoe van CDa-Tweede 
Kamerlid Bas jan van Bochove, vond ik een 
beetje een konijn uit de hoge hoed. geen 

idee of het een goed plan is. Daarvoor moet 
ik eerst de doelstelling en de opdracht van 
die parlementaire enquête kennen. als het 
de bedoeling is om hiermee de sturing van-
uit de overheid te vergroten, zou ik dat  
ongelooflijk en onacceptabel vinden. Dat 
past niet in de ontwikkeling die de corpora-
ties sinds hun verzelfstandiging in 1995 
doormaken.
Dat de Kamer nu unaniem zo‘n enquête 
wil, heeft natuurlijk alles te maken met het 
Vestia-incident. De politiek telt dit op bij 
eerdere gebeurtenissen, zoals de boot en 
de campus. als je met enige afstand naar 
deze zaken kijkt, zie je de rode draad. En 
dat is een niet sluitende businesscase voor 
commerciële activiteiten. De kosten en 
baten zijn niet in evenwicht. Natuurlijk mag 
een corporatie bijvoorbeeld in derivaten 
handelen. Maar zo‘n financiering houdt 
een risico in waarmee de corporatie reke-
ning moet houden. Niet alleen de bestuur-
der, ook de raad van commissarissen moet 
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ONDERZOEK WIJST UIT:
Flesst is het enige valbeveiligingssysteem op 
hellende daken dat echt waarmaakt wat het 
BouwBesluit 2012 vraagt.

Het principe van Flesst-valbeveiligingssysteem 
voor hellende daken is uniek. Het is het enige 
systeem ter wereld dat elke plek op een schuin 
dak toegankelijk maakt en dat ook nog eens aan 
beide zijden. Woningbouwcorporaties kunnen hun 
medewerkers met Flesst veilig onderhoud op het 
dak laten uitvoeren. Op moment dat onderhoud 
noodzakelijk is, kunnen loopwagens worden ge-
plaatst, net zo veel als maar nodig zijn. En met 
het gepatenteerde Flesst Connection System 
kan veilig vanaf de dakvoet aangekoppeld worden. 

Precies wat de wetgever en brancheorganisaties 
voor ogen hebben met het nieuwe BouwBesluit, 
waarin veiligheid eindelijk standaard is opgenomen!

FLESST      VALFACTOR 0 



EEN WONING SAMENSTELLEN NAAR BEHOEFTE ÉN BUDGET

Bolton à la Carte biedt specifi eke voordelen voor consumenten, gemeenten en corporaties, bekijk deze op: www.boltonalacarte.nl

Stel 24 uur per dag online 
uw eigen woning samen.

WAT MAAKT 
BOLTON À LA CARTE 
UNIEK?
 Alle wensen worden bediend
 Samenhang én uniciteit in één eindbeeld
 Kosten bij elke stap inzichtelijk
 Geen enkele beperking in relatie tot de buren
 Alle keuzes zijn volledig uitgeengineerd
 Snel ontwerpen en korte bouwtijd met 

 behoud van kwaliteit
 Stimuleert de doorstroming
 Van goedkope, fi nancierbare starterswoningen

 tot prachtige woningen in het midden segment
 Energieopties tot EPC 0,0
 Van consument naar medeopdrachtgever

2 4  M E I  2 0 1 2 ,  W O E R D E N
Innoveren in de woningmarkt, 
waardec rea t ie  door  innovat ie
Met Annemarie van Gaal, Ger Hukker en Guido Thys.
Bestaande relaties, bestuurders, managers en beleids -
medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en 
advies buro’s binnen ons verzorgingsgebied ontvangen
een persoonlijke uitnodiging.

Geïnteresseerd in ons symposium? 
Mail uw naw-gegevens naar info@boltonontwikkeling.nl

Dit symposium is een initiatief van

       en

 Van consument naar medeopdrachtgever

Voor herstel van verzakte
vloeren en funderingen

20 JAAR

ERVARING

✔ Minimale overlast
✔ Kostenbesparend
✔ Duurzaam herstel

Tel. + 31(0)320-256 218 www.uretek.nl

www.aedes.nl

Handboek
asbest

Vanaf 2012 is de sloopvergunning bij asbestsanering vervangen door een landelijke 
meldplicht. Wat betekent dat voor een corporatie die te maken krijgt met asbest? 
Welke stappen moeten er worden gezet? Díe informatie is te vinden in het Handboek 
Asbest. Voor iedereen in de corporatiewereld die betrokken is bij asbest in woningen 
die vóór 1994 gebouwd zijn! 
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Steeds meer corpo raties heb-
ben te kampen met bewoners 
die de huur niet op tijd betalen. 
Volgens het Aedes Kennis-
centrum betaalt 6,2 procent 
van de zittende huurders in 
corporatiewoningen de huur 
niet op tijd. Het blijft vaak niet 
bij huurachterstand alleen. Uit 
onderzoek van het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoor-
lichting (Nibud) blijkt dat 70 
procent van de Nederlanders 
meerdere soorten schulden 
heeft. In 2009 was dat 56 
procent. Voor mensen met 
betalingsachterstanden ont-
wikkelde het Nibud daarom de 
website. Daar kunnen mensen 
hun schulden in kaart brengen 
en een betaalplan maken.

Hoe combineren ze wonen en zorg in 
andere landen? Het boek Design for 
Aging laat 26 inspirerende praktijkvoor-
beelden van over de hele wereld zien. 
Co-auteur Monique Wijnties van het 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-
Zorg kwam naast veel overeenkomsten 
ook opvallende verschillen tegen: 
‘Southwood Nursing Home in Australië 
biedt bijvoorbeeld de optimale woonom-
geving voor mensen met dementie. Heel 
anders dan het Japanse Gojikara Village, 
waar je trappen met ongelijke treden 
tegenkomt. Daar denken ze: zo is het 
gewone leven ook.‘ In het boek zijn vier 
voorbeelden van eigen bodem opgeno-
men, waaronder Weidevogelhof in 
Pijnacker-Nootdorp (Rondom Wonen in 
samenwerking met Mooiland en Habion) 
en de Wiekslag Krabbelaan in Baarn (Het 
Gooi en Omstreken).
www.kcwz.nl/designforaging

Een Meppelse huurder heeft na 
78 jaar zijn huurwoning bij 
Woonconcept opgezegd. De 
86-jarige man woont vanwege 
gezondheidsredenen sinds kort 
in een verzorgingstehuis, maar 
was het liefst in zijn huurhuis 
blijven wonen. Daar woonde 
hij sinds 1934, eerst met familie 
en vanaf 1980 alleen. 

RT@THUISVeSTeR 
Nu iN DE AppStorE: grAtiS thuiSvEStEr-App voor 

huurDErS. EENvouDig EEN rEpArAtiEvErzoEk 
iNDiENEN viA ipAD of iphoNE http://bit.ly/hJfbo4

26x 
ouderenhuisvesting

HUlp BIj 
ScHUlD
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GRoeN 
SpRooKje
De linde in de Van Galenstraat 
is het gebrek aan interesse en 
verzorging zat. Hij pikt het 
niet meer en vertrekt. Na 
verloop van tijd missen de 
bewoners de boom en gaan 
naar hem op zoek. Het boekje 
Ik kap ermee! is een groen 
sprookje over de herwaarde-
ring van bomen in de 
bebouwde omgeving. De 
makers komen uit de corpora-
tiewereld. Illustrator 
Frédérique Bijl is bestuurder 
bij SWB lienden en schrijver 
cees oosterwijk is commis-
saris bij onder andere Uwoon 
Harderwijk. Ze vormen het 
collectief DichterbijKunst dat 
kunst creëert en inzet als 
bindmiddel tussen mensen.

ReNo-
VATIe? 
WooN-
Box!
Dankzij de Woonbox hoeven 
huurders die midden in een 
verbouwing zitten niet meer elke 
dag buiten de deur te eten of ergens 
anders te douchen. De Woonbox is 
een keuken en badkamer op 
wieltjes, die bestaat uit twee 
uitklapbare elementen van nog 
geen vierkante meter oppervlakte. 
geen gedoe voor bewoners en geen 
herhuisvestingskosten voor 
corporaties. De Woonbox is 
bedacht door Woonservice 
(Westerbork) en kAW Architecten. 
uit een enquête van Woonservice 
bleek 88 procent van de 
testgebruikers dik tevreden over de 
Woonbox.
www.woonbox.com

Directeur Wooncompagnie  
john Hendriks (61) vertelt  
één minuut over De Groene 
Huisvesters: een initiatief 
ondersteund door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken  
en Aedes.

‘De groene huisvesters is een 
platform voor corporatieprofes-
sionals die duurzaamheid, en dan 
vooral energiesparing- en opwek-
king, in de volle breedte willen 
aanpakken. Door kennis en prak-
tijkervaring te delen, zeker als het 
om nieuwe technieken gaat, inspi-
reren we elkaar en leren we van 
elkaars fouten en successen. het 
ministerie kaart belangrijke onder-
werpen aan bij andere overheden 
en belangengroepen. hoe meer 
we samenwerken, hoe meer  
valkuilen we voorkomen.’

Google op ‘groene 
huisvesters’ of 
scan de QR-code.

MEt JohN hENDrikS

60 sec



42

De woonwijk Andreas ensem-
ble is genomineerd voor de 
architectuurprijs Gebouw van 
het jaar 2012. De Amsterdam-
se wijk, waarvan de bouw in 
2005 startte, is een gezamen-
lijke gebiedsontwikkeling van 
de Alliantie ontwikkeling, de 
gemeente Amsterdam, stads-
deel Nieuw-West en proper-
Stok ontwikkelaars. Samen 
met nog 13 genomineerde ge-
bouwen dient het project mee 
naar de landelijke hoofdprijs 
die de Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA) op 16 mei 
uitreikt. eendrachtskade 12, 
een voormalig kantoorgebouw 
dat lefier door WAlarchi-
tecten liet ombouwen tot 
studentenhuisvesting, kreeg 
van de vakjury een eervolle 
vermelding. Stemmen voor de 
publieksprijs kan nog tot en 
met 30 april.
www.bnagebouwvanhetjaar.nl

Het Financieele Dagblad, 17 april 2012. Fd.commentaar: ‘Als slimste jongetje voelde Vestia weinig 
voor omgang met de rest van de klas. Als enige grote corporatie was Vestia geen lid van Aedes,  
de corporatiekoepel. en waren de leden van de raad van commissarissen geen lid van de Vereniging 
van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). Het lijken details, maar juist Aedes  
en VTW hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan compliance en good governance.’

‘Energieke burgers zien hun betrokken-
heid wegvloeien in een beheersingscul-
tuur, waarin alles vanuit beleid, politiek 
en overheid onder controle moet worden 
gehouden.’ In Loslaten, vertrouwen, ver-
binden geeft Jos van der Lans antwoord 
op de vraag: wat bindt burgers aan de 
samenleving in een tijd van globalisering, 
internet en mobiliteit? Met dit boekje, 
een verslag van een reeks bijeenkomsten 
met betrokken Nederlanders, onder-
zoekt Van der Lans hoe betrokkenheid 
van mensen bij de samenleving is te be-
vorderen. De belangrijkste oproep aan 
Nederlandse overheden en organisaties: 
geef de ruimte aan al die mensen die ver-
antwoordelijkheid willen nemen voor 
hun eigen woon- en leefomgeving.
www.josvdlans.nl

bloemkoolwijken: woonerfwijken die 
in de jaren 70 en 80 zijn gebouwd en 
waarvan de indeling lijkt op de dwars-
doorsnede van een bloemkool. Enkele 
jaren geleden constateerde de Stich-
ting Experimenten volkshuisvesting 
(SEv) dat deze wijken aandacht nodig 
hebben, willen ze niet de ‘probleem-
wijken van de toekomst worden’. 
omdat veel bloemkoolwijken aan de 
vooravond van een onderhoudsbeurt 
staan, nam de SEv negen wijken onder 
de loep die al bezig zijn met een ver-
nieuwingsaanpak. op het youtube-
kanaal van SEv (youtube.com/user/
SEvbericht) vertellen professionals en 
bewoners over de resultaten.
www.sev.nl/bloemkoolwijken

bloEMkool-
WiJkEN op 
youtubE

oVeR  
BURGeRS & 
BINDING

UIT De 
KRANT

Gebouw 
van 2012



Compleet in communicatie, comfort en beveiliging
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Woongebouwen 
komen tot leven

IP Communicatie en Toegangsbeheer
IPervoice is een slim geïntegreerd 

communicatiesysteem voor deurvideo, 

toegangscontrole met elektronische sleutels, 

camerabewaking en paniek- en inbraakalarm. 

Voor video en voicemail van bezoekers, 

intercomfunctie tussen de appartementen 

en berichtendienst vanuit de beheerder 

(op afstand). IPervoice is onbeperkt 

uitbreidbaar. Op www.elbotechnology.nl 
vindt u meer informatie over een alleskunner 

met veel installatiegemak.

Als bestuurder beschikt u over kennis van de sector en weet u wat er speelt op het brede terrein van de volkshuisvesting. Daar-
naast snapt u wat de rol en het belang van organisatiecontrol en risicomanagement is. U bent in staat een frisse wind door de 
organisatie te laten waaien en dit te combineren met nieuwe zakelijkheid. U geeft leiding aan de organisatie en bent in staat om 
de rol van “boegbeeld” in te vullen.

Uw reactie
Uw sollicitatie, voorzien van uitgebreid curriculum vitae, kunt u voor 12 mei 2012 bij voorkeur indienen via de website van 
PublicSpirit of e-mailen naar info@publicspirit.nl, ter attentie van de heer mr. Hein van Haastert, senior consultant. Meer informa-
tie over de vacature vindt u op www.publicspirit.nl.

Parteon is met 17.000 eenheden de grootste woningcorporatie van de Zaanstreek. Haar missie is een maatschappelijke organisa-
tie te zijn die zorgt voor plezierig wonen. Parteon bouwt, verhuurt en verkoopt woningen. Ook werkt zij samen met partners in de 
regio aan vitale buurten en leefbare wijken, waarbij zij speciale aandacht heeft voor kwetsbare groepen in de samenleving. 
Ambitie, durf, innovatief vermogen en maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken Parteon. Voor deze organisatie zoekt 
PublicSpirit een 

Helsinkilaan 4
3446 AH Woerden

telefoon 

0348 - 457 050

internet 

www.publicspirit.nl

PublicSpirit maakt deel uit van de

Voor bestuurders, topkader en toezichthouders 

PublicSpirit staat voor toonaangevende search, werving en selectie 
van topkader voor organisaties met een maatschappelijke taak.

Directeur Bestuurder
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Oudere Limburgers spreken 
nog steeds met waardering 
over monseigneur ‘doctor’ 
Henri Poels (1868 – 1948). 
Deze gepromoveerde priester 

werd in 1910 aalmoezenier 
sociale werken voor de Mijn-
streek. De bestrijding van de 
woningnood was zijn belang-
rijkste missie. Poels wilde 

voor komen dat de mijnwer-
kers het zelfde lot wachtte als 
de Maastrichtse arbeiders. 
Daar woonden meer dan 70 
gezinnen samen in nog geen 
40 kamers. In 1917 riep Poels 
in zijn ‘Noodkistrede’ de rijken 
op hun verantwoordelijkheid 
te nemen voor de huisvesting 
van de mijnwerkers. Het was 
overigens ook een bescha-
vingsoffensief van de RK-kerk 

die vreesde voor de zeden als 
mannen en vrouwen zo dicht 
bij elkaar woonden als in 
 Maastricht.
Poels richtte in 1912 Ons 
 Limburg op en startte daarmee 
de professionalisering van de 
Nederlandse volkshuisvesting. 
Deze Limburgse koepel voor 
woningcorporaties werd uit-
eindelijk een van de voorlo-
pers van Aedes. Woningbouw-

Monseigneur
(Henri) Poels



45
tek st_peter hendrik s | beeld_curve

huisvesters van het volk
tek st: marjon van weersch | foto: eef bongers

vereniging Hoensbroek 
(rechtsvoorganger van Woon-
punt) werd als eerste opge-
richt door Ons Limburg. 
De kolonie (met een klemtoon 
op de ‘ie’) Slakken-Horst-
Metten is het eerste project 
van deze corporatie. Hier wer-
den vooral mijnwerkersgezin-
nen gehuisvest uit het buiten-
land – Polen, Italië, Marokko 
– en van buiten Limburg, uit 

Drenthe en Friesland. Van de 
bijna 300  woningen die tussen 
1913 en 1922 zijn gebouwd, 
staan er nog zo’n 200.
De kolonie was en is nog 
steeds een sociaal sterke wijk, 
vertelt Gene Nelissen, senior 
woonconsulent bij Woonpunt. 
 Sommige bewoners wonen er  
al meer dan 50 jaar.  
Na de sluiting van de mijnen  
is de wijk in 1978 onder bege-

leiding van de bewoners gere-
noveerd. De saamhorigheid is 
groot. ‘Koempels’ – de mijn-
werkers – waren onder de 
grond afhankelijk van elkaar, 
op leven en dood. Dat zette 
zich voort in de wijk.

Wie is uw favoriete huisvester 
van het volk? Mail naar  
Marjon van Weersch,  
m.vanweersch@aedes.nl.



Samenspel
Het ontwikkelen van aantrekkelijke woon-
 gebieden is als een puzzel: alles moet 
precies in elkaar passen. Het is een lang-
durig en gecompliceerd proces. En goed 
samenspel, zo weten we door onze 65 jaar 
ervaring, zorgt voor het succes. Daarom 
brengen we liefst al bij aanvang betrokken 
partijen bij elkaar, zoals gemeenten, 
woningcorporaties, belangengroepen en 
consumenten. Zodat we samen zorgvuldig 
de juiste verbindingen kunnen maken. 
Met inbreng van onze kennis en kunde 

als professionele partner, en natuurlijk 
ons financiële uithoudingsvermogen. Dit 
samenspel maakt het mogelijk de puzzel 
op te lossen en werkelijk innovatieve, 
duurzame woonconcepten te ontwikkelen. 
Met als resultaat een toekomstbestendige 
gebiedsontwikkeling, met een vanzelf-
sprekende kwaliteit voor de mensen die er 
straks nog heel lang zullen wonen.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep
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integriteit

Integer 
met 

hoofd  
en hart

Integer handelen kun je oefenen. 
uIteIndelIjk Is dat effectIever dan 

verscherpt toezIcht, stelt fIlosoof 
paul van tongeren In een essay. drIe 

corporatIebestuurders vertellen 
over hun IntegrIteItsdIlemma’s en 

hoe ze daarmee omgaan. Want  
Wat doe je als een medeWerker  

steelt van een overleden huurder?  
en hoe ga je om met de ons-kent-ons 

contacten met een vaste aannemer?
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WIllem de bruIn
dIrecteur-bestuurder 
de kombInatIe, zeIst

‘Vier jaar geleden kregen wij een telefoontje van een huurder. Voor de deur 
stonden busjes van de Kombinatie waarin spullen werden geladen uit het huis 
van zijn overleden buurman. Een hele concrete melding, die ik direct ben gaan 
uitzoeken. Diefstal is een ernstige schending van vertrouwen, daar kun je je ogen 
niet voor sluiten. De enige passende sanctie is ontslag op staande voet. Ik heb me 
laten adviseren door een bedrijfsrecherchebureau want dit is geen situatie waar 
ik dagelijks mee te maken heb.
Ik ben iemand die beslissingen doorgaans afweegt en ergens nog een nachtje 
over slaapt. Maar in dit soort situaties moet je snel en glashelder zijn. Dat kost mij 
geen moeite. Binnen twee dagen was de situatie uitgezocht en het ontslag rond.
Integriteit is vooral iets dat in mensen zelf zit en niet in allerlei regeltjes die aan
gescherpt moeten worden. Wel is het iets dat je zelf en met je medewerkers kunt 
oefenen. Na het incident hebben we een bijeenkomst gehad om te oefenen met 
integriteitsvraagstukken. Wat doe 
je als je twee euro vindt op je ge
reedschapskist? En wat doe je als je 
nichtje vraagt haar hoger op de 
wachtlijst te zetten? Of als de aan
nemer je uitnodigt voor een golf
toernooi?

Bij de Kombinatie ben je verplicht 
misstanden te melden. Daar heb
ben we een integriteitsprotocol en 
een klokkenluidersregeling voor. 
Eén keer heb ik klokkenluiders aan 
mijn bureau gehad. Medewerkers 
klopten aan met het verhaal dat hun leidinggevende er een eigen bedrijf op na 
hield. Zijn dienstverband en contacten bij de Kombinatie gebruikte hij om zelf 
opdrachten te krijgen voor zijn adviesbureau.
Ik was niet op de hoogte van dat bedrijf en al helemaal niet van de manier waarop 
hij aan zijn opdrachten kwam. Na een gesprek met een bedrijfsrecherchebureau 
zag de betrokken medewerker in dat hij onjuist had gehandeld en stemde in met 
beëindiging van zijn arbeidscontract.
Het voordeel daarvan was een snelle afhandeling, zonder gedoe met schadever
goedingen en aangiftes. Een korte, maar niet helemaal transparante manier. Het 
alternatief was een lange, dure en ook voor de corporatie schadelijke procedure. 
Dat was voor mij echt een moreel dilemma: ga ik duizenden euro’s besteden aan 
forensische accountants om de onderste steen boven te halen, terwijl dat in geen 
verhouding staat tot de opgelopen schade?
Ik ben over het algemeen oplettend en goed van vertrouwen, maar deze gebeur
tenissen laten zien dat je weleens je neus stoot. Je voelt je dan tekort schieten  
en belazerd.’

bij integriteit denk je al snel aan 

regels en overtredingen van die 

regels. filosoof paul van tongeren 

benadert integriteit in een bedrijf op een 

positievere manier: hoe kun je persoonlijke 

integriteit versterken zodat het niet alleen 

in de hoofden maar ook in de harten van 

medewerkers gaat zitten. daarover schreef 

hij het essay Integriteit als deugd in opdracht 

van het aedes-forum voor Inspiratie en 

zingeving. zijn boodschap aan corporatie-

medewerkers: integriteit is een zaak van 

oefenen en van geleidelijke groei. ‘probeer 

van binnenuit integer te worden. dat is een 

grote opgave maar het is constructiever 

dan toezicht verder verscherpen en meer 

procedures instellen.’

‘Je voelt je 
belazerd,  

gepakt  
en dat is heel 

vervelend’

aedes geeft een hoge 
prioriteit aan integriteit. 
zo is er de aedescode  
en de governancecode 
Woningcorporaties. 
deze codes bevatten 
eisen die verbonden zijn 
aan het lidmaatschap van 
aedes. het gaat hierbij 
onder meer om het 
verplicht invoeren van 
een integriteitscode en 
een klokkenluiders-
regeling, het transparant 
maken van nevenfuncties 
en de periodieke externe 
visitatie. lees meer in  
het dossier integriteit  
op aedesnet.nl.

Hoge 
prioriteit
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inspiratie
Integriteit als deugd, een 
kwestie van oefenen, paul van 
tongeren in opdracht van het 
aedes-Forum voor inspiratie 
en Zingeving. Het Forum staat 
open voor alle aedes-leden en 
toezichthouders. Meer 
informatie? Mail naar anneke 
Vroege a.vroege@aedes.nl. 
Het essay is te bestellen via 
www.aedesnet.nl/publicaties.

maarten pel
dIrecteur de allIantIe, 
 huIzen

‘Via de kennissenkring van mijn vrouw hoorde ik over een gezin 
dat bedreigd werd. De man was net een worstenmakerij begon
nen en dacht een koopje te hebben met zijn bedrijfsruimte. Toen 
bleek dat in de andere helft van het pand een wietkwekerij zat. 
De man werd onder druk gezet om daaraan mee te werken. Het 
gezin met twee kinderen vluchtte naar het buitenland maar wilde 
na een jaar toch weer naar Nederland om een normaal gezins
leven op te bouwen.
Dan kun je je afvragen of dat iets is waar je als corporatie een rol 
in hebt? En zou ik zo iemand huisvesten als hij niet uit de kennis
senkring van mijn vrouw kwam? Mijn antwoord op beide vragen 
is: “Ja”. Ineens is je dagelijks werk verbonden met de privésfeer. 
Ook al kende ik het gezin niet persoonlijk, ik heb mezelf toch 
 afgevraagd of ik me hier zelf mee bezig moest houden. Doorslag
gevend was voor mij de situatie van de kinderen.

Er zijn momenten waarop je moet handelen. En dat is belang
rijker dan binnen de zekerheid van de kaders blijven. Buiten de 
 kaders treden kan wel integer handelen zijn. Integriteit betekent 
ook: zorgvuldig een besluit nemen. Corporaties hebben bijvoor
beeld vrije ruimte om in bepaalde mate zelf woningen toe te 
 wijzen, zolang dat besluit achteraf is toe te lichten. 
Ik overlegde met de wethouder en benaderde een actieve huis
arts met de vraag of hij het gezin wilde ondersteunen. Alles was 
rond. Maar toen sloeg de paniek toe in het gezin en besloten ze 
toch om niet in Almere te gaan wonen.

Natuurlijk is het spannend om de keuze te 
maken om zo’n gezin te helpen. Ik wil mede
werkers in mijn eigen organisatie met mijn 
handelen inzicht geven in de afwegingen die ik 
maak in een situatie waarbij vriendjespolitiek 
op de loer ligt. Ik hoop dat mijn medewerkers 
ook zulke afwegingen zorgvuldig kunnen 
maken. Grote voorbeelden met veel impact, 
zoals deze, vormen mijn afwegingskader. Daar 
reflecteer je nog een keer op.
Integer handelen betekent telkens weer de  
balans zoeken. Dagelijks ben je bezig met dit 
soort afwegingen, maar dan op kleinere 

schaal. De formele organisatie met regels en procedures is heel 
belangrijk. Maar openheid en elkaar aanspreken is even belang
rijk. Want als je in de dagelijkse praktijk niet bewust omgaat met 
vraagstukken, dan gebeurt dat in bijzondere gevallen ook niet.’ 

‘Ineens is je 
 dagelijks werk 
verbonden met 

de privésfeer’
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ongevraagd kunnen we allemaal  
in een lastige situatie terechtkomen waarin 
integriteit in het geding is. hoe daar mee  
om te gaan? laat u bijpraten door bart 
hofstee (bureau Integriteit gemeente 
amsterdam) en marc van rosmalen  
(aedes) op 31 mei in rotterdam. 
www.aedesnet.nl

frédérIque bIjl
dIrecteur-bestuurder sWb, 
lIenden

‘Integriteit is een breed begrip met een vaak negatieve bij
klank, zoals een bestuurder die een graai in de kas doet. Voor 
mijzelf betekent het: heel zijn, uit één stuk. In de Stichting 
Woningbeheer Betuwe (SWB) heerst een familiecultuur. 
Medewerkers zullen elkaar niet zo snel aanspreken. Terwijl 
dat juist de basis is van integer gedrag. Daardoor leer je 
 gemeenschappelijke morele oordeelsvorming. Ik probeer dat 
te stimuleren door het goede voorbeeld te geven en door 
 collega’s te vragen waarom ze iets wel of niet doen.
Neem bijvoorbeeld onze manier van opdrachtverstrekking en 
selectie van aannemers. Toen ik hier binnenkwam werkte 
SWB met een beperkt aantal aannemers. De verhouding  
onderling was bijna collegiaal. Dat is niet verstandig, weder
zijdse afhankelijkheid kan je kwetsbaar maken voor nietinte
ger handelen. Ik heb dat bespreekbaar gemaakt en de vraag 
gesteld: willen we dit en waarom doen we dit eigenlijk? 
Daarop kreeg ik antwoorden als: “dat werkt zo makkelijk“ en 
“zo werken wij al 100 jaar“. Werken met één aannemer kan 
snel  leiden tot integriteitsvraagstukken. Wat doe je bijvoor
beeld als er een aanbod voorbij komt voor een leuk etentje of 
een reisje? Wij hebben nu wat meer afstand gecreëerd. 

In een besloten gemeenschap als Lienden moet je je altijd 
 bewust zijn van belangen. Toen ik als bestuurder begon, ging 
ik bij een stakeholder van een zorginstelling langs. Hij legde 
een carrousel van vijf visitekaartjes voor mij neer, allemaal 
van hem vanuit verschillende 
organisaties. Ik weet dan dat  
belangen allemaal samen kun
nen komen en dat dat een enorm 
krachtenveld in beweging kan 
zetten. Daarom ben ik altijd 
 oplettend.
Integriteit is voor mij geen 
 statisch gegeven. Het is altijd 
ontwikkelbaar en contextafhan
kelijk. En juist die context is aan 
verandering onderhevig. Vroe
ger maakte je studiereizen met 
de raad van commissarissen. En na een vergadering ging  
je samen borrelen. Je moet je telkens afvragen: wat is mijn 
richtsnoer? Die gekozen richting verandert omdat de wereld 
om je heen verandert.’ 

‘ Aanspreken 
is de basis 
van integer 
gedrag’
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Op zOek naar 
een baan bij een 
wOningcOrpO-

ratie Of wOning-
bOuwvereniging? 

Hiernaast een 
OverzicHt van 
de actuele On-
linevacatures. 
bekijk de vaca-

ture Op   
  www.werkaan

wOnen.nl.

FUNCTIES BEDRIJF PLAATS
Financieel/Administratief

directiesecretaresse stichting Mitros utrecHt

Medewerk(st)er financieel beheer en beleid 
(voor 20 tot 24 uur per week)

woningbouwvereniging poortugaal pOOrtugaal

Staf

twee leden raad van toezicht woningbouwvereniging langedijk nOOrd-scHarwOude

Technisch toezicht

Opzichter planmatig onderhoud 36 uur m/v 
(tijdelijk)

woningstichting goedestede alMere

Opzichter planning & kwaliteit woonvisie ridderkerk

projectleider, technische diensten,  
‘s-hertogenbosch (36 uur)

brabantwonen ‘s-HertOgenbOscH

senior medewerker bedrijfsbureau brabantse waard zevenbergen

Technisch uitvoerend

(senior) planner/werkvoorbereider zayaz ‘s-HertOgenbOscH

Onderhoudsmedewerker vidomes delft

werkvoorbereider/opzichter technische  
installaties m/v

woningstichting goedestede alMere

Verhuur en Verkoop

Medewerker wonen (tijdelijk tot 15 oktober 
2012 voor 24 uur per week)

woonstad rotterdam rOtterdaM

participatie/verhuurmedewerker (m/v) ressort wonen rOzenburg

regiomanager woningnet weesp

teamleider klantencontacten rondom wonen pijnacker

verhuurmedewerker ressort wonen rOzenburg

woonconsulent leefbaarheid woningstichting laarbeek liesHOut

Woningbeheer, Wijkbeheer en Leefbaarheid

buurtbeheerder m/v   24 uur per week,  
voor één jaar

Mitros utrecHt

consulent wijken woonvisie ridderkerk

een ervaren wijkregisseur aws beter wonen alMelO

enthousiaste beleidsmedewerk(st)er r.k. woningbouwvereniging zeist zeist

gebiedsconsulent vidomes leidscHendaM

Opzichter mutatieonderhoud wassenaarsche bouwstichting wassenaar

Opzichter npo 36 uur Maasdelta groep Maassluis

woonconsulent m/v voor 6 maanden  
(28 tot 32 uur per week)

woningstichting volksbelang wijk bij duurstede

werk aan wonen



“ Duurzaam onderhoud vraagt 
om langetermijnscenario’s”

WWW.KNAP-WERK.NL

Ymere geeft duurzaamheid hoge prioriteit
Maximale opbrengst en minimale milieuschade. Dat is het langetermijn-
doel van Ymere op het gebied van duurzaamheid. De corporatie maakt 
gebruik van scenarioplanning, een model van een van haar schilders- 
en onderhoudsbedrijven. De vraag is namelijk: wat is het beste scenario 
in termen van kosten, milieubelasting, energielasten en consequenties 
voor de bewoners? Het model helpt Ymere om de beste keuzes te maken. 
De corporatie ontfermt zich over de vastgoedportefeuille, de bedrijven 
nemen het onderhoudsmanagement voor hun rekening. Onderhoudsbedrijven 
zijn steeds actiever als ‘duurzaam adviseur’ van woningcorporaties. 
Benieuwd wat het u oplevert? Bekijk dan de voorbeelden op www.knap-werk.nl.

Pablo van der Laan,  
Directeur Strategisch Vastgoedbeheer 
Ymere

bekijk de voorbeelden op knap-w
erk.nl

2inB-Adv_Duurzaamheid_Aedes.indd   1 28-03-12   22:25
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Wat maakt de functie  
interessant?
‘Ik heb bij twee grote gemeenten gewerkt: 
Rotterdam en Den Haag, daarna bij corpo
ratie Mitros in Utrecht en nu bij Stadgenoot 
in Amsterdam. De moeilijke wijken waren 
altijd een onderwerp. Ik wil me ervoor inzet
ten om die probleemwijken niet naar het 
tweede plan te laten wegzakken. Los daar
van vind ik het belangrijk dat de grootstede
lijke corporaties en hun specifieke problema
tiek beter op de kaart worden gezet.’

Het voorzitterschap is een neven-
functie. Hoeveel uur besteedt u er 
per week aan? 
‘Ik schat 4 tot 8 uur. Maar dat is niet helemaal 
zuiver, want een deel van het voorberei
dende werk dat ik nu als voorzitter doe, deed 
ik ook als deelnemer. Evengoed vraagt het 
natuurlijk een extra inspanning. Het voorzit
terschap is onbezoldigd.’

Heeft u zich kandidaat gesteld 
voor de functie?
‘Nee, zo werkt dat niet. Mijn voorganger  
Jim Schuyt wilde stoppen en is bij alle leden 
langs gegaan. Na dat rondje kreeg ik het  
verzoek hem op te volgen. Je vervult de posi
tie drie jaar en dat kan nog eens met drie jaar 
worden verlengd.’

Je hebt Aedes, de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties 
en de Vernieuwde Stad. Is er niet 
veel overlap?
‘Het heilige doel is om nauw samen te wer
ken. Deze organisaties bestaan omdat iedere 
categorie weer andere belangen heeft.  
Zo heb je ook MKW, het platform voor de 
midden en kleine woningcorporaties. Het 
zijn geen van alle concurrenten maar juist 
partners van Aedes.’

nieuwe voorzitter
Marien de Langen (56) bestuursvoorzitter van Stad-
genoot is sinds 13 maart voorzitter van De Vernieuwde 
Stad, het platform voor grootstedelijke corporaties.

26e
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SuSan Baart
Uiterlijk 1 oktober stopt Susan Baart als commissaris  
bij Vestia. Ze is de derde commissaris in korte tijd die 
Vestia verlaat. Baart kwam in april 2010 in de raad van 
commissarissen. 

anita van Duin  
en JoS van DiJk 
De raad van commissarissen van Stek in Lisse heeft twee 
nieuwe leden: Anita van Duin en Jos van Dijk. Van Duin 
heeft ruime werkervaring bij projectontwikkelaars, Van 
Dijk is directeur bedrijfsvoering in de bouwadviessector. 

Jan van walSem 
De Veste in Ommen heeft Jan van Walsem aangesteld als 
voorzitter van de raad van commissarissen. Hij was onder 
meer Tweede Kamerlid voor D66 en voorzitter van de 
raad van commissarissen van Welbions in Hengelo.

Jan arie Scholten 
Leystromen in Rijen heeft Jan Arie Scholten benoemd tot 
voorzitter van de raad van toezicht.  Scholten, inmiddels 
gepensioneerd, was wethouder in Nieuwerkerk aan den 
IJssel, voorzitter van de Federatie Woningbouwcorpo
raties Rotterdam, bestuurder van Aedes/NCIV en alge
meen directeur van woonstichting Tiwos in Tilburg.

annette  
StekelenBurg 
Woonborg in Vries heeft Annette Stekelenburg als 
nieuw lid van de raad benoemd. Samen met de vier 
 andere leden van de raad heeft zij de taak om toezicht  
te houden op het bestuur van  Woonborg. 

elleS DoSt 
Elles DostBijl volgt Klaas Stol per 15 juni op  
als directeur van de Assense woningcorporatie Actium. 
Hij gaat dan met vervroegd pensioen. Stol was zeventien 
jaar lang directeur van Actium. Dost werkt sinds 2004 
als directeur van  Woonservice in Westerbork. Haar 
 opvolger bij Woonservice is nog niet bekendgemaakt.

heeft u wijzigingen op directie- en  
managementniveau in de corporatiebranche.  
mail ze naar aedesnet@aedes.nl.
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enPak uit, hardloopoutfit 
aan: ongeveer 700 corpo

ratiemedewerkers troffen 
elkaar op vrijdag 13 april niet 
op kantoor, maar buiten tus
sen de bollenvelden, tijdens 
de 26e Volkshuisvestersloop 
in Sassenheim. Dit hardloop
evenement brengt jaarlijks 
honderden mensen van wo
ningcorporaties uit het hele 
land bij elkaar. Elk jaar orga
niseert een andere corpora
tie de loop. Dit jaar was dat 
Woonstichting Vooruitgang, 
die zo haar honderdjarige 

Volkshuisvestersloop
bestaan vierde. Zo’n 500 lopers 
van verschillende corporaties en 
enkele lokale ondernemingen 
konden kiezen voor een route 
van 5 of 10 kilometer door de 
Bollenstreek. Oudschaatser 
Martin Hersman loste het start
schot en reikte met directeur 
Steven Schrader de prijzen uit, 
waarna een barbecue plaats
vond. De organisatie toonde zich 
tevreden met de dag, die verliep 
‘in een vrolijke, ontspannen 
sfeer met prachtig weer’. Vol
gend jaar vindt de Volkshuisves
tersloop in Sliedrecht plaats.

26e

laatste wisselingen?  
Scan de Qr-code of  
www.aedesnet.nl, zoekterm 
personeelswisselingen.
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Ik ben nieuw. Helemaal nieuw in de corporatiesector. 
Het meest dichtbij dat ik professioneel bij de sector 

ben geweest, is een tijdens een interimbaan als communica
tieadviseur bij een gemeente met grote herstructurerings
projecten. Maar verder bestond mijn werkveld uit ict, zorg 
en de laatste jaren uit landbouw, natuur en landschap.
Nou heb ik me sinds mijn start in de sector over veel ver
baasd, maar het meest nog wel over de reacties die ik krijg 
van mensen die net als ik weinig met de sector van doen 
hebben gehad. En dan verbaast mij ook vooral mijn eigen 
reactie daarop. Sinds ik in de corporatiesector werk, heb ik 
namelijk regelmatig last van: déja vu’s. 
‘Dat zijn toch die zakkenvullers?’, zeggen mijn welopgelei
de en over het algemeen zeer genuanceerde vrienden, als ik 
vertel dat ik in dienst sta van de corporatiesector. Waar doet 
me dat ook weer aan denken? O ja, aan de tijd dat ik spee
ches schreef voor minister Cees Veerman. Een integere 
wijze man met het hart op de juiste plaats. Hij had het goed 
voor met maatschapij, landschap en natuur. Maar zijn sterke 
punt lag niet op het administratieve vlak. Met als gevolg dat 
hij tot twee keer toe in het nieuws kwam met de zware ver
denking van sjoemelen. Politiek overleefde hij het, in de pu
blieke opinie niet. 

Nu werk ik dus weer voor de zakkenvullers. Corporatiebe
stuurders. Integere mensen met het hart op de juiste plaats. 
Ze hebben het goede voor met de maatschappij, het aanzien 
van ons land en de economie. Maar hun sterke punt ligt niet 
op…. Ja waarop eigenlijk niet? Gelukkig krijgen we nu een 
parlementaire enquête die dat duidelijk moet maken. 
Inmiddels is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voed
selkwaliteit opgeheven. Investeren in natuur is passé en 
boeren zijn er om geld te verdienen, niet om voor een mooie 
landschap en verantwoorde voeding te zorgen. Dat gaat ook 
mijn welopgeleide, zeer genuanceerde vrienden aan het 
hart.
Ik hoop dat ik niet zoveel last meer krijg van déja vu’s. Dat 
corporaties gewoon blijven bestaan. Dat ze het niet alleen 
politiek, maar ook in de publieke opinie overleven. 

Christine de Ruiter
Hoofdredacteur
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Onze wereld vraagt erom.

R e n o v e R e n

Het beste van vroeger. 
Met de mogelijkheden
van nu.

Een stalen veiligheidsdeur van Daloc is de ultieme bescherming tegen inbrekers. 
Meerdere lagen staalplaat en steenwol in combinatie met interne verstevigingen 
maken inbraak vrijwel onmogelijk. Kies voor de meest stijlvolle en geavanceerde 
veiligheidsdeur die er is van de voornaamste producent in Scandinavië. Kijk op 
daloc.nl voor meer informatie.

Kies voor een Daloc 
veiligheidsdeur, dan voelt 
de hele familie zich veilig.

Veiligheidsdeuren
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