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Lessen uit de parlementaire enquête Woningcorporaties 
 

SEMINAR 
27 november 2014 

Paviljoen De Witte – Scheveningen 
 
 
Op 30 oktober 2014 is het rapport van de parlementaire enquêtecommissie 
Woningcorporaties gepresenteerd door de voorzitter Roland van Vliet. 
Uit het maatschappelijk debat blijkt dat er grote behoefte is aan een heldere visie op de 
positie en de toekomst van de woningcorporaties. 
 
Veel woningcorporaties evalueren thans eigen rol en positie om een nieuwe koers te kunnen 
bepalen. Woningcorporaties zullen keuzes moeten maken en hun organisatie op orde 
brengen of houden. 
 
Tijdens dit seminar geven sprekers die in de frontlinie staan hun visie op de toekomst. 
 
Vragen die aan bod komen zijn: 

• Wat zijn de gevolgen van de Herzieningswet voor het financieel beleid?  
• Welke harde conclusies uit de enquête dienen snel te worden ingevoerd en 

uitgevoerd? 
• Welke rol krijgen de huurders toebedeeld en is er nog invloed mogelijk binnen het 

web van toezichthoudende wettelijke regels? 
• Welk trends zijn zichtbaar voor de komende 10 jaar? 
• Hoe werkt de verhuurdersheffing uit in de praktijk?  
• Is er ruimte voor disruptieve innovatie in de sector? 
• Wat is de rol van corporaties ten aanzien van de betaalbaarheid van het wonen?  
• Is er nog plaats voor idealisme binnen de sector of worden corporaties strakke 

zakelijk geleide bedrijven? 
• Welke ruimte zal de gemeente als nieuwe toezichthouder opeisen en is er daarna 

nog voldoende ruimte om de doelgroepen te bedienen? 
• Hoe is de verhouding tussen efficiency/bedrijfsvoering en idealisme binnen de 

sector? 
• hoe kan ICT helpen om efficiënter en slagvaardiger te opereren?  
• Welke scenario’s heeft de wetgever, gemeente en corporatie voor ogen? 
• Hoe past georganiseerd vertrouwen en legitimiteit in het huishoudboekje  

van de financieel manager van een woningcorporatie?  
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Programma (onder voorbehoud) 
 
12.00 Ontvangst met koffie en thee 
 
12.30 Opening door middagvoorzitter  

12.45 Ed Groot, vicevoorzitter parlementaire enquêtecommissie 
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen uit het rapport. 

 
13.30 Adri Duivesteijn, Senator (PvdA) Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Is er zon na de enquêtecommissie Woningcorporaties? Welke lering trekken het 
departement en het kabinet uit de conclusies van de enquête? Is de 
enquêtecommissie ver genoeg gegaan in het onderzoek en kunnen deze mogelijke 
hiaten nog opgevuld worden? Hebben kleinere corporaties de toekomst? 

 
14.00 Rob Haans, Directie voorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie 

Woningcorporatie 3.0. Hoe kan een nieuwe organisatie en cultuur vorm krijgen in 
corporatieland? 

 
14.30 Pauze 
 
15.00 Albert Kerssies, directeur van de Vereniging van Toezichthouders in 

Woningcorporaties (VTW) 
Intern en extern toezicht op corporaties in het licht van het rapport van de 
parlementaire enquêtecommissie. 
 

15.30 Ronald Paping, directeur van de Woonbond 
Disruptieve innovatie is een noodzaak voor huurders en corporaties. 
 

16.00 Anneke van Zanen, algemeen directeur Auditdienst, ministerie van Financiën 
 Rol van de overheid, en de kwaliteit van accountantsverklaringen. 
 
16.30 Vragen aan de vicevoorzitter van de enquêtecommissie en overige sprekers 
 
17.00 Afsluiting & borrel 
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We zien corporaties die studenten gratis laten wonen. 
We zien corporaties die als moderne opbouwwerkers samen met huurders klussen doen 
zowel voor als achter de voordeur. 
We zien corporaties die klaar staan om tijdens de levensloop van de mens altijd op tijd in te 
kunnen springen. 
Dit zijn trends die getuigen van een 360 graden-blik op de activiteiten van een moderne 
organisatie.  
 
Tijdens dit seminar willen we de deelnemers inspireren en de harde noten van de 
parlementaire enquête omzetten in positieve energie voor de duizenden huurders en 
medewerkers van corporaties. 
De sprekers zijn zeer uitgesproken over de toekomst van de corporaties.  
 
 
 
Datum: 27 november 2014 
Tijd:  12.30 – 17.30 uur 
Locatie:  Paviljoen De Witte, Pellenaerstraat 4, Scheveningen 
Doelgroep: Bestuurders, toezichthouders/medewerkers van woningcorporaties, politici, 

ambtenaren volkshuisvesting, ontwikkelaars, aannemers, investeerders, 
financiers, accountants, consultants etc. 
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De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de 
opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Doel van het onderzoek is 
om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan ontwikkeling van 
toekomstig beleid. Het onderzoek van de enquêtecommissie beslaat een periode van 
circa 20 jaar, met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties 
begin jaren '90. 
 
 

 


