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EEF MEIJERMAN
Directeur van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Vanuit verschillende 
Wijksteunpunten Wonen adviseert het ASW bewonersorganisaties over 
onder meer participatie, betaalbaarheid en energiebesparing.

Nee, hij wordt op straat nog niet aangesproken door huurders die uitkijken 
naar de openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorpora-
ties, zegt Eef Meijerman. De doorsnee-huurder weet waarschijnlijk niet 
eens van deze enquête. ‘Als bewoners mij op straat aanspreken, doen ze 
dat meestal over hun dagelijkse zorgen, zoals over hun hoge huur.’
Meijerman verwacht van de parlementaire enquête vooral ‘corporatie-
bashing’ door links en ‘volkshuisvestingbashing’ door rechts. ‘Linkse 
politieke partijen zullen hun pijlen richten op de corporaties die van hun 
kerntaken zijn afgedreven, rechtse partijen vinden dat de sector te groot 
is en dat de markt die taken grotendeels kan overnemen. Beide kanten 
zullen die sentimenten waarschijnlijk proberen te onderbouwen met 
veel ellende uit het verleden.’ Dat is wat hij verwacht, maar hij hoopt 
iets anders. ‘Dat het werk van de enquêtecommissie een corrigerende 
werking zal hebben en bijvoorbeeld iets doet aan de doorgeschoten 
verhuurdersheffi ng. Die heffi ng onttrekt geld aan de volkshuisvesting 
waardoor corporaties fl ink in hun dienstverlening en investeringen zijn 
gaan snijden of voor huurverhoging hebben gekozen.’ In Amsterdam 
ziet hij dat bewoners in beweging komen en actie gaan voeren tegen de 
hoge huren. Hij wijst op het recente initiatief Betaalbaar wonen Amster-
dam Noord waarin diverse partijen bij de regering en de Tweede Kamer 
aandacht vroegen voor de betaalbaarheid en omvang van de sociale 
woningvoorraad. Als de enquête straks volop in de publiciteit is, kan Meijerman 
zich voorstellen dat actievoerders zich ook tot de commissie wenden. En nu hij 
erover nadenkt: misschien is het wel een idee om gezamenlijk met bewoners-
organisaties en de directie van een corpo-
ratie de tv-uitzendingen van de open-
bare verhoren te volgen.
Naast de betaalbaarheid hoopt Meijer-
man dat de enquêtecommissie ook the-
ma’s als energie en initiatieven van coö-
peraties in haar onderzoek betrekt. Ook 
het huidige politieke beleid waardoor 
mensen langer thuis moeten blijven wo-
nen en niet meer in aanmerking komen voor een verpleeg- of verzorgings-
huis roept veel vragen op. ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook de men-
sen met forse zorgvragen thuis goede hulp krijgen? Wat vraagt dat van 
woningcorporaties en zijn ze daarvoor toegerust?’ Als het aan Meijerman 
ligt, buigt de parlementaire enquêtecommissie zich dus ook over concrete 
vraagstukken. ‘Die houden bewoners veel meer bezig dan zoiets abstracts 
en ongrijpbaars als de inrichting van het corporatiestelsel.’

‘ Bewoners zijn er 
nog niet mee bezig’

WAT GAAN DE 
TV-CAMERA’S 

STRAKS 
REGISTREREN?

Achter de schermen voert de 
parlementaire enquêtecommissie 

woningcorporaties nu voorgesprekken 
met allerlei mensen. In mei starten 

de openbare verhoren. Vier 
geïnteresseerde buitenstaanders 

blikken daar vast op vooruit.
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Zelf is hij niet openbaar verhoord door de 
parlementaire enquêtecommissie bouwnijver-
heid, maar hij zat ‘er wel middenin’. Als 
woordvoerder van brancheorganisatie Bou-
wend Nederland moest hij in die tijd meerdere 
malen met private partijen onderhandelen 
over civiele schikkingen. ’De werkzaamheden 
van de enquêtecommissie stonden volop in de 
publiciteit en dat sterkte andere partijen, zoals 
enkele gemeenten, om private claims bij 
bouwers neer te leggen.’ Nelissen kan zich 
voorstellen dat dit mechanisme zich ook 
tijdens de parlementaire enquêtecommissie 
woningcorporaties zal voordoen.
Enquêtecommissies gaan altijd op zoek naar 
casuïstiek en incidenten, zegt Nelissen. ‘En 

over casuïstiek worden vaak verkeerde 
conclusies getrokken.’ Hij adviseert 

corporatiedirecteuren en anderen uit 
de sector die een uitnodiging voor 
een openbaar verhoor krijgen om 

de specifi eke praktijksituaties in 
een bredere context te plaat-

sen. ‘Laat de rode lijn in de 
ontwikkeling van de laat-

ste twintig jaar zien en 
breng daarbij ook de 
rol van de overheid 

voor het voetlicht. 
Want de overheid 

OSCAR VERMEER
Journalist van het NRC met de parlementaire enquête 
woningcorporaties in zijn portefeuille. Sinds vijf jaar 
schrijft hij over de corporatiesector.

Zijn eerste professionele kennismaking met corporaties bleek 
achteraf illustratief voor wat volgens hem een van de grote proble-
men in de sector is. Op een congres zat hij tussen een directeur van een 
kleine woningcorporatie op het platteland en een medewerker van Woon-
bron in. De eerste vertelde dat hij vaak zelf langs huurders ging wanneer die 
bijvoorbeeld een lekkende kraan hadden. De medewerker van Woonbron 
sprak over leer-werktrajecten met ROC/leerlingen. ‘In één oogopslag zag 
je de wereld van verschil tussen die twee uitersten’, zegt Vermeer. ‘Wat 
voor de ene corporatie doodnormaal is, is voor de andere onherkenbaar.’ 
Die diversiteit van de sector maakt het lastig een eenduidig antwoord te ge-
ven op de vraag: Wat is goed en wat is kwaad? Ook voor de parlementaire 
enquêtecommissie, vermoedt Vermeer. 
De gemiddelde NRC-lezer weet volgens Vermeer wel het een en ander van 
corporaties. De schandalen van de afgelopen jaren spreken natuurlijk het 
meest tot de verbeelding. ‘Onze lezers zijn daarnaast waarschijnlijk vooral 
geïnteresseerd in het publieke geld dat naar de sector gaat en de betekenis 
die dat heeft voor het toezicht op corporaties. Is dat toezicht goed geregeld? 
Corporaties zijn niet van de overheid en evenmin van de markt. Wat bete-
kent dat voor hun functioneren?’ Het is nu lastig in te schatten waar de 
meeste aandacht tijdens de openbare verhoren naar uit zal gaan, zegt 
Vermeer. ‘Komen er oud-ministers aan het woord? Wat gaan die zeggen? 
Wat registreren de tv-camera’s? Dat zijn straks bepalende factoren.’ 
Ondertussen is minister Blok al volop bezig om belangrijke thema’s voor 
corporaties in nieuwe wetgeving vast te leggen, vervolgt hij. ‘En zie daar 
maar eens over heen te gaan als enquêtecommissie. Misschien dat de 
commissieleden daardoor een nog sterkere behoefte zullen voelen om te 
scoren.’
De beeldvorming van corporaties is nu belabberd, aldus de NRC-journalist. 
De enquêtecommissie brengt mogelijk nog meer negatieve zaken naar 
boven. ‘Stil zitten zolang je geschoren wordt’, luidt daarom zijn advies aan 
de sector. ‘Het is nu niet het moment om zelf met verhalen te komen, de 
enquêtecommissie bepaalt de agenda.’ 

‘ Enquêtecommissies 
gaan altijd op zoek 
naar incidenten’

heeft het zichzelf wel erg gemakkelijk gemaakt 
door haar verantwoordelijkheid voor wat er 
mis is gegaan bij corporaties van zich af te 
schuiven.’ Corporaties hebben recentelijk veel 
te veel de schuld gekregen van zaken die overal 
tot problemen hebben geleid, vervolgt hij. 
‘Er is fi nancieel-economisch nogal wat aan de 
hand geweest in de wereld. En niet alleen 
corporaties kampten met problemen in het 
toezicht.’ Veel Nederlanders zijn door alle 
negatieve publiciteit inmiddels goed op de 
hoogte van de incidenten bij corporaties, maar 
weten ondertussen niet welke belangrijke 
taken corporaties verrichten, zegt hij. ‘Er zijn 
hele wijken in ons land aan te wijzen waar 
alleen maar dankzij corporaties stadsvernieu-
wing heeft plaatsgevonden. Daardoor zijn die 
wijken weer veilig en aantrekkelijk om te 
wonen.’ Zorg ervoor dat ook dit in het vizier 
van de enquêtecommissie komt, is zijn advies. 
In het belang van de ‘BV Nederland’ hoopt 
Nelissen dat de overheid beter in de gaten 
krijgt hoe belangrijk de rol van corporaties is. 
‘Als de markt straks weer aantrekt, moeten 
corporaties opnieuw een belangrijke rol in de 
ruimtelijke indeling van ons land kunnen spe-
len. We zijn echt heel ver van huis als we dat 
zonder hen moeten doen.’

TON NELISSEN
Onder meer commissaris bij pensioenfonds APG en bij bouwconcern TBI en tot 1 januari 
2014 voorzitter raad van bestuur Kamer van Koophandel Nederland. Ten tijde van de 
parlementaire enquête bouwnijverheid in 2002 was hij bestuurder van Bouwend Neder-
land en bouwbedrijf Dura Vermeer.

‘ Stilzitten zolang je 
geschoren wordt’
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LENNY VULPERHORST
Partner bij organisatieadviesbureau AEF, promoveerde in 2005 op de bouwfraude, was onder 
andere onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft en lobbyist bij de Bouw- en Houtbond 
FNV. Schrijft nu een boek over de betekenis van de recente parlementaire enquêtes. 

Bij de research voor zijn nieuwe boek, heeft 
Vulperhorst gezien dat de meeste parlemen-
taire enquêtecommissies buitengewoon feite-
lijk te werk gaan. ‘Over het algemeen wil een 
commissie zo waarheidsgetrouw mogelijk 
precies in kaart brengen wat er gebeurd is. De 
enquêtecommissie die de val van Srebrenica in 
2002 onderzocht, produceerde bijvoorbeeld 
een feitelijk verslag van honderden pagina’s. 
Ik ben niet zo bang dat de parlementaire 
enquêtecommissie woningcorporaties erg 
ideologisch of politiek gekleurd te werk zal 
gaan. Het zal wel degelijk gaan om waarheids-
vinding.’
Welke mogelijkheden heeft de corporatie-
sector om het werk van de parlementaire 
commissie of de publiciteit daarom heen te 
beïnvloeden? Voor de inhoud van het feitelijke 
eindrapport acht Vulperhorst die kans klein. En 
dat geldt waarschijnlijk ook voor de aanbeve-
lingen die de commissie uiteindelijk zal doen. 
‘Die zijn deels voorspelbaar. Zo zal de commis-
sie ongetwijfeld concluderen dat het toezicht 
op corporaties beter moet en ook zal ze de 
politieke wispelturigheid van de afgelopen 
decennia aan de kaak stellen.’ De grootste kans 
op beïnvloeding is tijdens het ritueel van de 
openbare verhoren. Dan zijn alle media op de 
commissie en de ondervraagden gericht. ‘Daar 

‘ Ik ben niet bang dat het 
niet om waarheidsvinding 
zal gaan’

kan het dus ook gigantisch misgaan, denk aan 
de kopstukken uit de bouwwereld die zich in 
de openbare verhoren erg arrogant opstelden. 
Of die tijdens het verhoor een heel ander ver-
haal hielden dan ze eerder in interviews in de 
krant verkondigden. Dat zijn natuurlijk abso-
luut geen handige acties.’
Als de parlementaire enquêtecommissie haar 
werk heeft afgerond, draait de wereld natuur-
lijk gewoon door, vervolgt Vulperhorst. En 
daar liggen misschien nog wel de grootste kan-
sen voor de corporatiesector. ‘De Tweede 
 Kamer zal na afl oop vooral terugkijken. En dat 
is het moment waarop de sector met frisse 
ideeën over de toekomst kan komen. Maar dat 
moet wel een robuust idee zijn over hoe het 
wel moet. Denk bijvoorbeeld aan de Regieraad 
Bouw. Die is in 2004 ingesteld naar aanleiding 
van de parlementaire enquête bouwnijver-
heid. Die raad heeft gezorgd voor een 
cultuuromslag en het stimu-
leren van vernieuwing 
waardoor het vertrou-
wen in de bouw fors 
herstelde.’ 
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