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Rampspoed in het Vastgoed 
Uw voorzitter is in mineur. In droefgeestige stemming 
schrijf ik als scheidend voorzitter mijn laatste voorwoord. De 
sombere donkere maanden hebben mij in hun greep. Het weer 
buiten is mistroostig met weinig licht en kleur. 

De vastgoedmarkt is in neergeslagen stemming. Dagelijks gaan vastgoedbedrijven failliet en 

verdwijnen honderden banen in de vastgoedsector. De leegstand in winkels en kantoren neemt toe, de 

bouwproductie neemt af. De nieuwe regeringsplannen doen op vele fronten pijn. 

De redactie van de Masterclass is evenzeer in mistroostige gemoedstoestand. Zij heeft dit gehele 

nummer gewijd aan de rampspoed in vastgoedprojecten. Mocht u nog opgewekt zijn, leg deze master-

class dan terzijde. Mocht u toch wat somberend zijn, laten we dan gezamenlijk in treurigheid zwelgen.

Slagen of falen ligt dikwijls dicht bij elkaar. Dit geldt even zo zeer voor het succes van een 

vastgoedproject. Vele factoren zijn van invloed. Naast de marktsituatie hangt veel af van de 

wijze waarop financiële, bouwkundige, juridische en milieukundige zaken worden beheerst. Een 

gedegen planning, een goede voorbereiding, een strak gecoördineerde uitvoering zijn noodzakelijk 

om een project in de hand te kunnen houden. Wat maakt dat het mis gaat? Asbest, trillingen, 

bodemverontreiniging, technisch falen, financieel mismanagement of de aanwezigheid van de 

zeldzame korenwolf zijn een greep uit de onvoorziene problemen die zich kunnen voordoen.

Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Hoe is de praktijk met deze belemmeringen 

omgegaan? Deze en andere onderwerpen komen in dit nummer, middels artikelen, interviews en 

overpeinzingen, aan bod. 

Gelukkig kan ik u positief verenigingsnieuws brengen. De georganiseerde activiteiten zijn wederom 

goed bezocht, waaronder een zeer geslaagde development visit aan het nieuwe Hoog Catharijne 

en een mooie Night of the Masters. Wij feliciteren de lichting 2010-2012 met het behalen van hun 

MRE opleiding en heten hen van harte welkom bij onze vereniging. Verder professionaliseert onze 

vereniging voortdurend. Een nieuwe huisstijl en een nieuwe website die binnenkort live gaat zijn 

daar onderdeel van. Daarnaast hebben wij het sponsorbeleid aangepast aan de huidige tijdgeest. 

Nieuwe sponsormogelijkheden en aangepaste pakketten alsmede de mogelijkheid om Vriend van 

onze vereniging te worden (lees hierover meer in deze editie!) moeten borg staan voor een financieel 

gezonde vereniging.

Ten slotte dank ik namens het bestuur de scheidend bestuursleden Derk Jan Somsen en Yvonne van 

Mierlo voor hun bestuursactiviteiten van de afgelopen jaren. Met lichte pijn in het hart neem ik zelf 

afscheid als voorzitter van de vereniging. Zijn deze bestuurswisselingen een ramp? Zeker niet! 

AAA MRE staat er goed voor. Met meer dan 700 leden en een zeer 

enthousiast bestuur met veel nieuwe plannen heeft deze 

vereniging en haar unieke netwerk meer dan ooit 

bestaansrecht. Ik geef het voorzitterstokje door 

aan Thomas Liebrand en wens hem en onze mooie 

vereniging veel succes voor de komende jaren.

Ik wens u fijne, feestelijke, blijde en geanimeerde 

kerstdagen en een vrolijk, optimistisch en succesvol 

nieuwjaar!

Met opgewekte groet,

Hartelijke groet,

Kees van Harten

Van de VoorzitterInhoud
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Verenigingsnieuws

Dag Vriend!

Zo zouden wij uw organisatie graag noemen, vriend van de ASRE 
Alumni Association MRE (AAA MRE). Een unieke verzameling 
vastgoedprofessionals met één belangrijke gemeenschappelijke 
deler, ze hebben allen een MRE opleiding aan de Amsterdam 
School of Real Estate afgerond.

De AAA MRE stelt zich niet alleen ten doel het netwerk onder de afgestudeerde MRE-ers te behouden, 

maar zet zich ook in voor verdere verdieping en verbreding van het vakgebied. Dit doen we onder andere 

door het verzorgen van lezingen, bedrijfsbezoeken en het op reguliere basis onder leden en sponsoren 

verspreiden van het tijdschrift Masterclass, waarin de huidige ontwikkelingen in de vastgoedwereld 

kritisch worden belicht. 

Om het AAA MRE netwerk te kunnen behouden, de kwaliteit van bijeenkomsten verder te verbeteren 

en om ons te kunnen ontwikkelen tot hét toonaangevende alumni netwerk binnen de vastgoedwereld, 

vragen wij van uw bedrijf een kleine bijdrage door onze vriend te worden. U bent al vriend vanaf E 150,- 

per jaar. Natuurlijk verwelkomen wij elke extra bijdrage. 

Door uw bedrijf als vriend aan te melden ondersteunt u niet alleen ons netwerk, maar wordt u eveneens 

op de hoogte gesteld van de verschillende activiteiten van de AAA MRE en ontvangt u 3 keer per jaar de 

Masterclass. Daarnaast wordt uw logo op onze vernieuwde website weergegeven als ook op een pagina 

van de Masterclass. U bereikt hiermee ons netwerk van ruim 700 leden en een veelvoud aan meelezers. 

U wordt vriend door het Vriendenformulier aan ommezijde ingevuld te retourneren. 

Heeft u interesse in het sponsoren van een evenement van de vereniging of in het hoofdsponsorschap? 

Bekijk dan ons sponsorbeleid op onze website www.asrealumni.nl.

Alvast bedankt en tot snel vriend!

Vriendelijke groet,

Kees van Harten

Voorzitter bestuur AAA MRE
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Vriendenformulier AAAMRE

Naam __________________________________________________________

Bedrijfsnaam _____________________________________________________

Adres ________________________________________________________

Postcode ________ Plaats __________________________________________

Bankrekening nr. __________________________________________________

Telefoonnummer __________________________________________________

Email ___________________________________________________________

Ja, ik word graag vriend van de AAAMRE voor E _____ per jaar (minimaal E 150,--).

Hiervoor wordt mijn bedrijfslogo vermeld op de ‘vriendenpagina’ van de Masterclass 

en komt er een link naar mijn bedrijf op de website van de AAAMRE.

Datum _____________________ Handtekening __________________________

Vriendelijk verzoek bijgaand formulier te samen met uw bedrijfslogo te mailen naar 

info@aaamre.nl, dan wel te zenden aan: 

Janneke Schreuder

Postbus 140

1000 AC Amsterdam

E: info@aaamre.nl

T: (020) 668 11 29 

Vernieuwde website
De Amsterdam School of Real Estate heeft sinds een paar 

maanden een vernieuwde website met onder andere meer 

mogelijkheden om te delen via social media, een rubriek  

‘Aan ’t woord’ met studenten, docenten, onderzoekers en 

anderen die vertellen over hun ASRE-ervaringen en een foto-  

& videogalerij met video’s over opleidingen en  

ASRE-evenementen en foto’s van studiereizen. 

Kom bij ons langs op www.asre.nl of volg ons via:

• Linkedin Amsterdam School of Real Estate

• Twitter ASRE_Amsterdam

• Youtube ASREstats

• Digitale nieuwsbrief
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Verenigingsnieuws

agenda
Agenda
10 januari Nieuwjaarsborrel

21 maart  Mastermiddag MRE/MSRE

14 mei  Mastermiddag MRE/MSRE

21 juni  ASRE Talent Seminar

Nascholing
5 december   Nascholing Special Valuation deel 1

12 december   Nascholing Special Valuation deel 2

16 januari  Nascholing

14 februari  Nascholing

Start opleidingen
14 januari  Inleiding Vastgoedkunde

16 januari Woningontwikkeling

29 januari  Stedelijke herontwikkeling

4 februari  Investeringsanalyse

5 februari  Real Estate Valuation

6 februari  Marktanalyse

6 februari  Asset Management

7 februari  Vastgoedexploitatie

27 maart  Zorg & Vastgoed

Heb je vragen of opmerkingen, bel (020 668 11 29) 

of mail (s.demaat@asre.nl).

VRIENDEN VAN DE AAAMRE

www.escalier.nl

••• Escalier links ASRE A4 :Layout 2  30-09-2011  20:56  Pagina 1

M R E  N i E u w j a a R s b o R R E l

Donderdag 10 Januari 
Ramada Apollo 
Amsterdam Centre

Met als thema: herontwikkeling 
van kantoor naar hotel.
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Night of the Masters in beeld
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Development Visit
CORIO – Hoog Catharijne

Door: Alexander van Trigt

Op 12 september opende Corio haar deuren voor de alumni 
MRE-ers. Op het programma stond een presentatie van de 
ontwikkeling van Nieuw Hoog Catharijne dat een complete 
metamorfose ondergaat. Corio is sinds begin 2010 ‘on site’ 
gevestigd; aansluitend konden de alumni aldus de stand van de 
nieuwbouw ter plekke bekijken. Menno Overtoom, managing 
director van Hoog Catharijne en ontwikkelaar Jean-Pierre 
Spierts waren de gastvrije gastheren.

De herontwikkeling van het stationsgebied van 

Utrecht heeft een lange historie. Al in de jaren 

’80 van de vorige eeuw ontwikkelde de stad 

ideeën om de bebouwing en infrastructuur op 

en rond het station te verbeteren. Dit Utrecht 

City Project was vanaf het begin echter het 

middelpunt van controverses en bezwaar; vooral 

de plannen voor HOV-busbanen en de geplande 

kantorenbouw in de binnenstad konden op veel 

kritiek rekenen. Het oorspronkelijke plan ging 

dan ook in 2000 ter ziele. Bij de herstart in 

2001 sloegen de partners Prorail, de Jaarbeurs, 

Vredenburg, de NS en Corio de handen beter 

ineen. Sinds een aantal jaren zijn de resultaten 

zichtbaar: het nieuwe Vredenburg, eigendom 

van Corio, is vrijwel gereed en verder ligt de 

wegeninfrastructuur momenteel op de schop. 

In 2009 heeft Corio een begin gemaakt met de 

herontwikkeling van Hoog Catharijne .

Hoog Catharijne kent de grootste 

consumentenstroom van Nederland. Zo’n 26 

miljoen mensen stappen jaarlijks van en naar het 

station door het winkelcentrum. Die miljoenen 

persen zich nu nog allemaal door een poortje 

van een paar meter breed richting de Utrechtse 

binnenstad. Het poortje staat inmiddels symbool 

voor de veranderde schaal en uitgangspunten 

van de ontwikkeling van Hoog Catharijne. 

Geen doolhof meer met ‘gezellige’ doch 

onoverzichtelijke hoekjes maar een lichte, open 

en heldere structuur met ruime winkelassen, 

een verbeterde verbinding met het station en 

een brede toegang naar het Vredenburgplein. 

Hoog Catharijne wordt bijna verdubbeld met 

35.000 extra meters; het contact met de 

binnenstad wordt versterkt door nieuwbouw 

op het maaiveld. Verder worden woon- en 

leisurefuncties toegevoegd. Van winkelen in 2010 

naar beleven in 2019!

Kijk voor meer informatie op www.nieuwhc.nl
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In deze tijden van economische en financiële 
crisis gaan er helaas veel bouwbedrijven failliet. 
In totaal waren dat er tot en met augustus van 
dit jaar 1330! Dat is een stijging van 45 procent 
ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Een 
faillissement betekent nogal wat voor het 

bedrijf in kwestie en de mensen die er werken. 
Maar niet alleen de bedrijven zelf worden 
getroffen. Ook opdrachtgevers, opdrachtnemers 
(onderaannemers), leveranciers, financiers en 
verhuurders ondervinden de gevolgen van een 
faillissement. 

Bouwbedrijf failliet 
En nu?

Door: Hein van der Meer
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Opdrachtgevers zien projecten stilvallen en lijden stagnatieschade. 

Leveranciers en opdrachtnemers krijgen hun rekeningen niet 

betaald en verliezen hun opdracht. Financiers zien de uitstaande 

leningen grotendeels niet meer terug en verhuurders worden 

geconfronteerd met vertrekkende failliete huurders. In de 

vastgoedpraktijk word ik regelmatig met failliete bouwbedrijven 

geconfronteerd. 

Toch biedt dit ook kansen: voor mij als jurist, maar ook voor 

partijen die actief zijn op de vastgoedmarkt. In deze bijdrage 

geef ik een beknopte toelichting op de begrippen surseance 

en faillissement en enkele bijzonderheden die spelen bij een 

failliet bouwbedrijf. Ook bespreek in een tweetal bijzondere 

mogelijkheden: de Prepack en de koop of doorstart van projecten 

vanuit het faillissement.

Surseance en faillissement
Surseance betekent uitstel van betaling en moet men zelf 

aanvragen bij de rechter. Het vonnis bepaalt dat gedurende een 

bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. Het 

bedrijf kan dan orde op zaken stellen en met zijn schuldeisers om 

de tafel zitten om te onderhandelen over een afbetalingsregeling 

of een akkoord. Een bewindvoerder wordt aangewezen die samen 

met de directie van het bedrijf het beheer voert. In de meeste 

gevallen leidt surseance echter niet tot een succes maar tot een 

snelle omzetting in faillissement. De reden hiervan is dat in geval 

van faillissement het bedrijf kan worden opgedoekt en de activa te 

gelde kunnen worden gemaakt ten behoeve van de schuldeisers. 

De bewindvoerder wordt dan de curator. Het is ook mogelijk –en 

soms aan te raden– om zelf het faillissement aan te vragen en 

de surseance over te slaan. In de huidige tijd gebeurt dat steeds 

vaker bij bouwbedrijven die in moeilijkheden zijn vanwege het 

gebrek aan liquiditeit (de banken schroeven de financieringskraan 

verder dicht) en sterk oplopende schulden vanwege bijvoorbeeld 

grondposities.

Gevolgen faillissement
In geval van faillissement worden de werknemers ontslagen. 

Dit kan zonder toestemming van het UWV of de rechter. De 

werknemers moeten zich voor een bepaalde termijn nog wel 

beschikbaar houden voor de curator. Dit kan handig zijn in het 

geval van lopende bouwprojecten en het doorstarten daarvan, 

alhoewel er vanwege stagnerende leveranties voorlopig weinig 

meer op de bouwplaats zal gebeuren. De opzegtermijn voor de 

curator is 6 weken. Kan uit de failliete boedel geen salaris worden 

betaald, dan krijgen de werknemers hun salaris van het UWV.

 

Eén van de belangrijkste aspecten in het faillissement is de 

mogelijkheid voor de curator om alle lopende contracten te 

beëindigen; de curator is in principe niet verplicht tot nakoming 

of betaling. Bij een failliet bouwbedrijf betekent dit dat de curator 

aan de ene kant niet meer verplicht is tot afbouwen en hij aan 

de andere kant de onderaannemers en leveranciers niet meer 

zal betalen. Wel kunnen uitstaande facturen in principe door 

de curator worden geïnd van de debiteuren. Al met al kan dit 

best wat opleveren voor de curator, waarbij wel vermeld dient te 

worden dat de debiteuren hun schade zullen willen verrekenen 

met de uitstaande facturen (*) én dat deze openstaande facturen 

vaak verpand zullen zijn aan de bank van het failliete bouwbedrijf.

 

Aparte vermelding behoeven partijen die zekerheidsrechten 

hebben, zoals hypotheek- of pandrecht. De hypotheek- en 

pandhouders kunnen hun schulden op het failliete bouwbedrijf 

verhalen zolang de hypotheek- of de pandrechten voldoende 

dekking bieden. Vaak zal de huisbankier van het failliete bedrijf 

de meeste van deze zekerheden hebben. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat deze bank samen met de curator optrekt bij het 

te gelde maken van de activa van het failliete bedrijf.

 

Bij de failliete woningaannemers spelen ook nog SWK en 

Woningborg een belangrijke rol. Het zijn deze instellingen die de 

afbouw garanderen van de verkochte woningen aan particuliere 

kopers. Bij het faillissement van het bouwbedrijf hebben zij 

er baat bij dat deze woningen zo snel en goedkoop mogelijk 

worden afgebouwd. Treedt er schade op –bijvoorbeeld een hogere 

afbouwprijs door de volgende aannemer of boete vanwege te late 

oplevering– dan dekken deze bedrijven die schade.

 

Vermeldenswaardig is nog de huurovereenkomst bij faillissement. 

Deze kan de curator in zijn hoedanigheid van huurder 

altijd beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. 

Aandachtspunt is dan een gestelde bankgarantie ten behoeve 

van de verhuurder. Op basis van recente jurisprudentie kan die 

alleen worden ingeroepen voor de achterstallige huur binnen de 

vermelde opzegtermijn. Langere huurderving kan niet onder de 

bankgarantie worden verhaald, ook al is die gesteld voor een 

hoger bedrag. En als de curator in de hoedanigheid van verhuurder 

de huurovereenkomst gestand wil doen, zal de huurder gewoon de 

huur moeten betalen en kan hij de huur niet beëindigen. 

Belangrijk aandachtspunt bij faillissement is nog de zogenoemde 

Prepack, 
koop en

doorstart
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Pauliana. Indien bepaalde rechtshandelingen (er staat een lijstje in 

de wet) zijn verricht binnen een jaar voor het faillissement en het 

bedrijf in kwestie moest weten dat andere schuldeisers hierdoor 

benadeeld zouden kunnen worden, kan die rechtshandeling door 

de curator worden teruggedraaid.

De Prepack 
Bij het faillissement van een bouwbedrijf wordt wel eens de 

“Prepack” toegepast. Een voorbeeld hiervan is het recente 

faillissement van Moes dat werd doorgestart door Hurks. Omdat 

de bouwplaatsen in de regel direct na de surseance of het 

faillissement worden leeggeplukt door onderaannemers en de 

curator er vaak weken over doet de projecten binnen het bedrijf te 

verkopen aan derde aannemers, treedt grote vertragingsschade op 

en lopen opdrachtgevers weg. Deze schade dient vervolgens door 

de opdrachtgevers en/of waarborgende instellingen te worden 

gedragen en potentiële winsten in de bouwprojecten verdampen 

dus snel. Daarnaast leidt een verkoop uit faillissement sowieso 

niet tot de optimale verkoopprijs en worden grote verliezen 

genomen. Bij de Prepack, die overigens geen onderdeel uitmaakt 

van de Nederlandse Faillissementswet maar welk instrument is 

overgewaaid uit Engeland, wordt in zorgvuldig overleg met de 

betrokken Rechtbank vooruitlopend op het faillissement een 

prebewindvoerder aangewezen. Deze prebewindvoerder bereidt 

tezamen met - en in opdracht van - het betrokken bedrijf en 

de overnamekandidaat de verkoop voor. Vervolgens wordt de 

surseance/ het faillissement aangevraagd en vindt na faillissement 

direct de overnametransactie plaats waarbij de prebewindvoerder 

dan de curator is. Voordelen zijn er dan te over. De verkoop kan 

rustig worden voorbereid, hetgeen de overnameprijs bevordert. 

Daarnaast worden opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het 

project gehouden, wordt grote stagnatieschade voorkomen en 

verdampen de winsten dus minder snel.

 

Koop en doorstart
Indien een bouwbedrijf failliet gaat, zijn er kansen voor anderen. 

Hier geldt dan het spreekwoord: ‘de één zijn dood is de ander zijn 

brood’. Een curator zal proberen het bedrijf door te starten, maar 

in ieder geval de lopende bouwprojecten af te laten ronden. Dit 

betekent bouwvolume voor bouwbedrijven die hier naar op zoek 

zijn. Het is dan zaak om na faillissement snel aan tafel te komen 

bij de curator. Deze zal, als de potentiële overnamekandidaat 

bij aanvang voldoende te bieden heeft (denk aan financiële 

gegoedheid, interesse in een zo compleet mogelijke doorstart 

en referenties), onder embargo van geheimhouding inzage 

geven in de boeken van het failliete bedrijf en vervolgens met de 

kandidaat/kandidaten die een aantrekkelijk bod doet/doen, in 

onderhandeling treden. De overnamekandidaat zal o.a.:

•  de lopende projecten snel moeten kunnen opnemen en hier 

voldoende technische mankracht voor moeten hebben;

•  de opdrachtgevers aan boord moeten houden;

•  voor het project van belang zijnde crediteuren (leveranciers en 

onderaannemers) tevreden moeten stellen;

•  eventuele debiteurenposities moeten overnemen van bank 

en curator waarbij hij de risico’s zal moeten overzien (zie * in 

voorafgaande tekst);

•  de door de failliet gegeven technische garanties moeten 

onderzoeken en bekijken of deze garanties ten faveure van de 

opdrachtgever opnieuw kunnen worden gegeven;

•  overeenstemming moeten bereiken met de garan derende 

partijen indien de afbouwsom hoger is dan de nog te incasseren 

bouwtermijnen;

•  overeenstemming moeten bereiken met curator en bank over de 

overnamesom;

•  zekerheidsrechten op vorderingen cq. het project moeten zien te 

verwijderen in overleg met de zekerheidshouders;

•  eventuele aanbestedingsaspecten in kaart moeten brengen 

en hier de juiste richting aan moeten geven om te voorkomen 

dat verleende opdrachten worden vernietigd op grond van 

aanbestedingsregels;

U kunt zich voorstellen dat dit de nodige tijd en moeite kost. Ik 

ken echter een aantal bouwbedrijven dat hier de afgelopen jaren 

de nodige ervaring in heeft opgedaan en waarbij de lopende 

projecten uit de failliete boedel inmiddels zijn afgebouwd.

 

Tot slot
Al met al is een faillissement een bijzonder vervelende situatie 

voor het bedrijf in kwestie, haar medewerkers en de partijen die 

iets te vorderen hebben van het failliete bedrijf. 

Een faillissement biedt echter ook een aantal kansen voor partijen 

die op zoek zijn naar incidenteel bouwvolume, vastgoedposities 

of een heel bouwbedrijf. Vanwege de vele betrokken partijen 

en de snelheid waarmee vaak gehandeld moet worden, is een 

faillissement ook als een grote uitdaging te bestempelen.

Hein van der Meer is advocaat/partner Real Estate bij C’M’S’ 

Derks Star Busmann

hein.vandermeer@cms-dsb.com

Indien een bouwbedrijf 
failliet gaat, zijn er 

kansen voor anderen

Een faillissement is een uitdaging
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Daarnaast hebben zij tot op de dag van vandaag 

via hun belangenbehartigingsorganisaties 

het overheidsbeleid op het terrein van de 

volkshuisvesting beïnvloed. De woningwet van 

1901 gaf het reeds aanwezige particulier initiatief 

mogelijkheden tot verdere ontplooiing en opende 

de weg voor nieuwe initiatieven, waarvan naast 

bepaalde gemeenten vooral talrijke organisaties 

van belanghebbenden en belangstellenden(wonin

gcorporaties) gebruik maakten.

Opkomst en werkwijze van de eerste 

woningcorporaties vallen niet te verklaren 

zonder kennis van de economische en sociale 

omstandigheden waarin de arbeiders zich in de 19e 

eeuw bevonden, maar het werkt verhelderend om 

te zien hoe de bestuursleden van die corporaties 

over de grenzen stapten die hun tijd stelde. Zij 

verruimden de horizon voor en van anderen. 

We weten nu dat wat zij toen ondernamen 

heel bijzonder was. Zij volgden hun verstand, 

hun gevoel, hun religieus bewustzijn. Aan de 

inspanningen van enkele ondernemers zullen 

wellicht ook economische motieven ten grondslag 

hebben gelegen. Ook de vrees dat allerlei ziektes 

die de armen teisterden, ook de huizen van de 

meer beschaafden zouden kunnen treffen speelde 

wellicht een rol. Al die zaken speelden ongetwijfeld 

een rol, doch geen hoofdrol. Die was toebedeeld 

aan medemenselijkheid, aan nuchtere sociale 

bewogenheid. De geschiedenis van ruim 150 jaar 

sociale woningbouw omvat de inspanningen, de 

opofferingen, de teleurstellingen en de resultaten 

van belangstellende en belanghebbende gewone 

mensen. Vanaf 1902 konden gemeenten en 

woningcorporaties gaan bouwen op en met een 

langzaam groeiende stroom van overheidssteun. De 

woningwet was een van een reeks sociale wetten 

die rond de eeuwwisseling tot stand kwamen als 

gevolg van een zich wijzigend krachtenveld.

Tot zover de geschiedenis van het ontstaan 

van de Nederlandse woningcorporaties 

zoals beschreven in het standaardwerk van 

de Nationale Woningraad (NWR) “Werken 

aan wonen” 75 jaar Nationale Woningraad, 

uitgegeven in 1988.

In december 1912 kwam een aantal corporatiebe-

stuurders bijeen om zich gezamenlijk te beraden 

over standpunten met betrekking tot voorgeno-

men wijzigingen in de Woningwet. Een op die 

vergadering ingestelde commissie kreeg als taak 

de wenselijkheid van een blijvende band tussen 

de bestaande bouwverenigingen te onderzoeken. 

Die bestond en ook gemeenten die met rijksgeld 

woningen zouden bouwen konden lid worden. De 

Nationale Woningraad was geboren en zou tot 

1998 de belangenbehartigingsorganisatie voor 

woningcorporaties bij uitstek zijn. Naast de NWR 

bestond een kleinere belangenbehartigingsorga-

nisatie het Nederlands Christelijk Instituut voor de 

Volkshuisvesting (NCIV) dat samen met de NWR 

eind 1998 werd omgesmolten tot een nieuwe 

koepel met de naam AEDES.

Dit alles overziende mag je toch constateren 

dat het ontstaan van woningcorporaties en 

haar koepelorganisaties haar oorsprong vond in 

nobele gedachten en ideeën. Wat ging er dan 

toch zo mis?

Ook bij het ontstaan van woningcorporaties 

waren er al ideeën om eigen woningbezit te 

stimuleren. Men stelde zich toen al tot doel om 

de te bouwen woningen na 20 jaar, wanneer de 

bouwsom zou zijn afgeschreven, in eigendom 

van de bewoners te laten overgaan.

Dat was een goede gedachte want eigendom 

geeft onafhankelijkheid en doet de eigenaar 

van een woning op een andere wijze naar zijn 

woonomgeving kijken. Laat ik mijn directe 

woonomgeving verslonzen, dan wordt mijn 

woning minder waard. Maar helaas door heftige 

meningsverschillen over verlotingsystemen 

werden woningen niet langer verkocht en 

zouden gemeenschappelijk bezit blijven. Dat 

gemeenschappelijk bezit gaf corporaties in de 

loop der jaren een grote macht.

Huurders waren in grote mate afhankelijk van 

corporaties en dat alles in een strak keurslijf 

van de overheid. Maar de bestuursstructuren 

van de corporaties werden ingewikkelder. Men 

kon niet meer zijn vrije tijd geven aan steeds 

ingewikkelder wordende administratieve 

en technische processen. Dus werden er 

professioneel geleide instellingen opgetuigd die 

volwaardige partners van de overheid werden.

Door de vertegenwoordigde waarde van de 

beheerde woningen begonnen de instellingen 

zich allengs steeds meer als bedrijven 

op te stellen. Ook de daarbij behorende 

organisatiestructuren pasten zich aan het 

bedrijfsleven aan met directieraden en raden van 

toezicht, CEO’s en CFO’s.

De verwording van een 
sociaal idee

Door: Wouter van Leeuwen

Woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven hebben 
een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
het wonen in ons land. Hun betekenis laat zich afleiden uit de 
omvang van het woningbezit dat zij beheren. Hun invloed op de 
bouw- en woontechnische kwaliteit van de gehele Nederlandse 
woningvoorraad was en is nog steeds groot. 

Doorgeefcolumn
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Men begon zich te beschouwen als aanvankelijk 

nog sociale projectontwikkelaars, waar al 

ras het sociale aspect verdween. Bij dezelfde 

directieteams en raden van toezicht werden 

al snel de salarissen aangepast. Een inkomen 

omstreeks 4 ton per jaar voor een directeur 

van een corporatie van 40.000 woningen 

wordt tegenwoordig als normaal beschouwd. 

Maar als je een dergelijk aantal woningen 

(of hutten, zo genoemd door een bekende in 

Spanje residerende Amsterdamse ex-corporatie 

directeur), in beheer hebt krijg je al gauw 

ideeën en fantasieën over het ontwikkelen van 

grootschalige projecten van welke aard dan 

ook. Kantoren, oude cruiseschepen ombouwen 

tot woningen of appartementen. Niets was 

gek genoeg. Enorme geldstromen gaan om 

bij de grotere corporaties en daar moet wat 

mee gebeuren, dus werd ook de markt van 

beleggingen en derivaten opgezocht. Sommige 

corporatiedirecteuren werden en worden nog 

steeds slechts geleid door obsessie, waarbij het 

door hen vertoonde Zonnekoninggedrag het niet 

toestaat dat hun omgeving ze tot de orde roept. 

Obsessie is een slechte raadgever en heeft ook in 

het normale bedrijfsleven menig bedrijf langs de 

afgrond doen gaan dan wel doen struikelen.

Deze trend begon zich al af te tekenen 

halverwege de jaren negentig van de vorige 

eeuw waarbij het duidelijk was dat met name 

de corporaties in de grote steden dit gedrag 

begonnen te vertonen. Die beschikten immers 

over de grootste woningvoorraad en dus over 

het meeste geld. Veel geld doet nog iets anders. 

Het verleidt tot corrumperen. Zo zijn er op dit 

moment bestuurders van al negen corporaties 

aantoonbaar corrupt gebleken. Maar niemand 

deed er wat aan. Niet de overheid en al zeker 

niet de raden van toezicht. De Nationale 

Woningraad zag het met lede ogen aan maar 

had weinig zeggenschap, de corporaties waren 

immers slechts lid van de koepelorganisatie. De 

overheid begon intussen haar handen sowieso 

al van de corporaties af te trekken vooruitlopend 

op de door haar zo geheiligde marktwerking. 

En zo ontwikkelde zich een ongecontroleerd 

marktgebied waar directeuren ongestoord hun 

gang konden gaan met een zoals in Rotterdam 

desastreus resultaat. En wat nog het ergste is, 

vooralsnog komen de veroorzakers ervan er 

ongestoord en ongestraft mee weg met, sterker 

nog, een zak geld voor pensioenrechten. Want ja, 

dat waren de afspraken!

Terug kijkend naar het ontstaan van de volks-

huisvesting als instituut met haar corporatie-

structuur met de toch nobele doelstellingen is 

het een schande om te zien waar we nu zijn. 

De huurmarkt lijdt onder een grote mate van 

het zgn. scheefwonen. Mensen met een te hoog 

inkomen voor een woning uit de sociale sector. 

Maar wat kunnen zij anders? De kopersmarkt ligt 

volledig stil, de banken werken niet meer mee, 

dus voor een starter in de woningmarkt is weinig 

kans. Corporaties zouden hun denkwijze volledig 

moeten omgooien en systemen moeten bedenken 

om het eigen woningbezit te promoten. Daar zijn 

wellicht ook risico’s aan verbonden, maar toch 

een stuk minder dan aan gekunstelde commerci-

ele en financiële constructies.

Grote stedencorporaties die zich nu bezig houden 

met derivaten en dergelijke hebben nog een veel 

groter probleem en dat is de binnenstedelijke 

problematiek met wijken waar veel allochtonen 

zijn gehuisvest. Dat probleem komt eigenlijk 

hierop neer: De stad is niet van mij, de straat is 

niet van mij en het huis waarin ik woon is ook 

niet van mij, dus waarom zal ik mij druk maken 

over mijn wijk. Mijn straat schoonhouden? Ik 

zou niet weten waarom. Daar moet de gemeente 

maar voor zorgen! Zorg dat mensen eigendom 

hebben. Zorg ervoor dat de woning van hun zelf 

is. Uitzonderingen daar gelaten zal iemand voor 

z’n eigen deur z’n straatje wel schoonhouden. 

Doet’ie dat niet dan wordt z’n huis minder 

waard. Dat zal toch niemand willen? Kort door 

de bocht, maar analoog aan de slogan van een 

grote elektronica keten: “Ik ben toch niet gek!”

Maar corporaties willen helemaal niet dat 

eigen woningbezit gestimuleerd wordt. Op 

die wijze raken ze macht en invloed kwijt. En 

ik heb de indruk de overheid ook niet. Met 

eigen woningbezit worden mensen veel te 

onafhankelijk. De in het verleden goedkoop 

gebouwde woningen, nu beheerd door 

corporaties hadden naar oorspronkelijk idee 

uit de begintijd van corporaties verkocht 

dienen te worden aan zittende bewoners. Met 

de opbrengsten daaruit hadden weer nieuwe 

huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Dat 

is de kerntaak van een woningbouwvereniging 

en niet het realiseren van megalomane projecten 

ter ere van de directeur.

Het is tragisch om directies van sommige 

corporaties in de loop der jaren te zien afglijden 

naar ordinaire zakkenvullers die met andermans- of 

overheidsgeld enorme risico’s nemen en zichzelf 

gigantische inkomens toekennen. Het is moeilijk om 

in deze tijd je te houden bij je kerntaken en je niet 

mee te laten slepen in de vaart der volkeren. We 

willen betaalbare huur- en koopwoningen en vooral 

geen derivaten of andere gekunstelde constructies, 

die vooral voor de directies van corporaties en hun 

inkomens interessant zijn. 

Huurwoningen blijven nodig. Maar leg goed 

vast welke bevolkingsgroep niet zonder kan en 

probeer zoveel mogelijk eigen woningbezit te 

stimuleren. Dat zou de taak van een corporatie 

moeten zijn. Daarbij zou de overheid deze 

activiteiten moeten activeren en faciliteren. Ga ook 

het zgn. scheefwonen tegen. Koppel huur maar 

aan inkomen. Huur en koop graag door elkaar in 

een wijk. Kopers houden huurders wel bij de les, 

ze willen niet dat hun buurt achteruit gaat, dan 

worden hun woningen immers minder waard. Maar 

ook de overheid zou eigen woningbezit moeten 

stimuleren. Er zijn systemen te bedenken, andere 

dan hypotheekrenteaftrek, die het mogelijk maken 

om zgn. starters aan een woning te helpen. Denk 

eens totaal anders. De fiscus weet precies wat 

het inkomen van iedere Nederlander is. Koppel de 

hypotheekrente aan dat inkomen. Laag inkomen, 

lage rente. Hoog inkomen, hoge rente. En denk bij 

hoge rente maar es aan 12%, dat kan best bij een 

inkomen van E 350.000,00 en hoger. Verander je 

van baan en ga je meer verdienen, gaat je rente 

omhoog. Zo ook omlaag bij een lager inkomen. 

Zo komen mensen bij onverhoopt ontslag ook 

niet zo snel in de problemen. Bereken een soort 

gemiddelde zodat de banken er niet aan te kort 

komen en laat de overheid bijpassen indien dat 

nodig is. Zo komt dat ten goede aan de lagere 

inkomens. Dat is toch een stuk beter dan het weg 

te geven aan Griekenland?

In de volgende column geef ik graag het woord 

aan de heer J.A.E. Frissen. Hij is architect en 

heeft verschillende woningbouwprojecten 

gerealiseerd en heeft een heldere mening over de 

huidige malaise in de woningmarkt.

Men begon zich te beschouwen als 
aanvankelijk nog sociale project

ontwikkelaars, waar al ras het 
sociale aspect verdween.
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De triltoren
Door: Alexander van Trigt



Eind juni 2012 werd gebouw Westraven langs de 
A12 in Utrecht in allerijl ontruimd. Medewerkers 
van gebruiker Rijkswaterstaat hadden op een paar 
etages de vloeren voelen trillen. Een periode van 
onderzoek, speculaties over oorzaken en grote 
media-aandacht volgde. Inmiddels is de oorzaak 
gevonden en de Rijksgebouwen dienst druk bezig 
om de ambtenaren van Rijks waterstaat begin 2013 
terug te laten keren. Edward Ernst, communica-
tieadviseur van de Rijksgebouwendienst, brengt 
verslag uit van een crisistraject.
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Crisis
De eerste trillingen werden gevoeld op woensdag 27 juni 

2012. Kopjes rinkelden, bureaus en beeldschermen rilden, 

soms heftig. De vloer bewoog. Een aardbeving? Toen op 

donderdag 28 juni 2012 weer forse trillingen werden gevoeld 

nam de locatiebeheerder van het gebouw contact op met de 

objectmanager van de Rijksgebouwendienst (Rgd). Inmiddels 

was de directie samengekomen om te besluiten het gebouw al 

dan niet te ontruimen. Kort daarop werd de assetmanager van 

de Rgd gebeld door een huisvestingsadviseur van gebruiker 

Rijkswaterstaat (RWS). Het bericht luidde hetzelfde: de hoogbouw 

van Westraven had getrild en RWS overwoog het gebouw te 

ontruimen. Experts werden ingeschakeld om de situatie ter 

plekke te beoordelen. Paniek was er niet, uiteraard wel zorg om 

de veiligheid van de mensen en om het gevoel van veiligheid 

van de mensen. De draaiboeken voor ontruiming lagen klaar en 

konden uit de kast. Geen paniek, wel crisis. En die moest er zo 

snel mogelijk af. De ontruiming werd in gang gezet. RWS had 

inmiddels een crisisteam geformeerd en de Rgd schoof daar direct 

bij aan. Veiligheid voor alles.

Incident
Eerste prioriteit was de vervangende huisvesting voor de 

medewerkers van RWS. De eerste dagen werkten zij thuis of bij 

een collega RWS dienst. Toen bleek dat het incident langer zou 

gaan duren, moesten zij op andere locaties worden gehuisvest. 

De tijdelijke kantoren vonden we in Utrecht en Den Haag. 

Daar hebben de beide gemeenten en provincies ons perfect 

bij geholpen. Er kwam een projectmanager, een projectleider 

techniek. Ik werd door de RGD gevraagd de communicatie te 

doen, naar binnen, naar RWS en naar de buitenwereld. Afspraken, 

onderzoeksvraag, planning. Net een gewoon project. GOTIK. De I 

was cruciaal; het hele land keek immers mee.

Vinken
En dan stel je een lijst samen met mogelijke oorzaken en 

ga je vinken. Constructie in orde? Ja. Grondwater te hoog? 

Neen. Sterke juniwind? Neen. Toch een aardbeving? Neen. 

Bovengemiddeld zwaar vrachtverkeer over de A12, scheepvaart 

over het Amsterdam-Rijnkanaal, vliegtuigen richting Schiphol? 

Neen. Bouwwerkzaamheden in de omgeving? Neen. Leeglopen 

van de vijver? Neen. Gevelconstructie in orde? Ja. Installaties en 

leidingen ok? Ja. Toen bijna alle vinken waren gezet, dachten we 

‘dit wordt misschien lastig’. Gebouwen trillen nou eenmaal en 

het gebouw heeft een lichte constructie. We moesten er rekening 

mee gaan houden dat we niets zouden vinden. Maar dan ga 

je een heel ander communicatietraject in waarbij een groot 

beroep op psychologie wordt gedaan. De deskundigen waren 

al geraadpleegd. We waren er inmiddels wel van overtuigd dat 

het gebouw veilig was, of we de oorzaak van de trillingen nu 

wel of niet zouden vinden. Het bleek dat het gebouw 10 keer de 

trillingen van eind juni aankon.

De belangen van 
RWS en de RGD 

schuurden telkens 
net langs elkaar
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Pers
Dan moet je een moment kiezen om naar buiten te gaan. En als 

je gaat, dan naar de hele buitenwereld tegelijk. De media zitten 

er bovenop, ze willen allemaal dezelfde scoop. Je kunt je afvragen 

of een trillend gebouw zo spannend is... Zodra er ambtenaren 

in dat gebouw zitten, vinden de media dat in ieder geval wel. 

Na de aankondiging van de persconferentie heb ik een hele 

serie verzoeken gekregen om extra informatie, maar ik heb alles 

afgehouden. Toen we eenmaal de medewerkers van RWS hadden 

geïnformeerd over de oorzaak van de trillingen en de heropening 

van het pand op 1 januari 2013 stond dat bericht binnen een paar 

minuten op Facebook. Op de persconferentie hadden we weinig 

nieuws meer te melden.

Communicatie
Goede communicatie bij dit soort incidenten is essentieel. Die 

begint bij een goede analyse van de situatie en een goede 

informatieverstrekking, naar binnen en naar buiten toe. Duiden 

is je belangrijkste taak. De snelheid van de media is enorm 

hoog en de berichtgeving vaak tendentieus. Groot verschil 

met voorgaande trajecten die ik begeleid heb zijn de continu 

aanwezige sociale media. Om die te volgen hebben we een 

speciaal media team opgezet zodat we direct van ons konden 

laten horen als er onjuiste of onvolledige informatie verscheen. 

Uiteraard gebruikten we daarvoor dezelfde sociale media. 

Intern houd je vooral belangen in de gaten en moet je zorgen 

dat je alert reageert. Belangen benoemen en die belangen 

communiceren, transparant zijn, dat is heel belangrijk. De 

belangen van RWS en de Rgd schuurden telkens net langs elkaar 

heen. De RWS had terecht zorg voor de medewerkers en het 

imago van de organisatie (‘Wat kost zo’n verhuizing wel niet!’) 

Voor de Rgd was het vooral belangrijk om de oorzaak te vinden 

(‘Ze kunnen toch wel iets!?’) Daarbij wilden we bovenal eenheid 

uitstralen, naar buiten toe optreden als één overheid. Dat werkt 

door in de gehele keten. Je moet de onderhoudsman duidelijk 

maken dat de informatie of de kennis die hij heeft belangrijk 

is; daarnaast moet je de DG vertellen hoe te reageren op een 

crisissituatie. Eén foutje en het imago van de overheid kan 

worden geschaad. De evaluatie moet nog komen maar volgens 

mij hebben we het er aardig van afgebracht. Kleine ramp? Grote 

ramp? Geen ramp. Ramp voorkomen.

Verhalen
Ondertussen moet je zorgen dat de schade niet groter wordt. 

Alle verhalen volgen, monitoren en ingrijpen daar waar 

onwaarheden, misverstanden of onzin naar buiten komen. Naast 

het vinden van de oorzaak van de trillingen had de zorg voor 

RWS, voor de medewerkers en het imago van de organisatie, 

prioriteit. De geruchtenstroom was lang. ‘Het gebouw is te duur, 

de Rgd wil het afstoten en de trillingen zijn een mooi excuus’. 

Ook werd gesuggereerd dat een groep medewerkers van RWS 

het gebouw beu was en afgesproken had om op hetzelfde 

moment van hun bureau te springen….. Tsja..

De glazenwasser heeft ‘t gedaan
De glazenwasinstallatie was nieuw. Bij de renovatie in 2007 

was ervoor gekozen om deze nog niet te vervangen. De 

installatie is gemonteerd op stalen kolommen die ook de vloeren 

ondersteunen. Als de glazenwasser boven is aangekomen raakt 

de installatie de rembeveiliging. Via de kolommen wordt deze 

trilling dan doorgegeven. De trilling die dit veroorzaakt heeft 

een eigen frequentie van 4 Hz, precies dezelfde als de vloeren 

en de bureaus die in een staande trilling terecht kunnen komen. 

In San Francisco kwam eens een brug in staande trilling door 

een aardbeving. Uit voorzorg gaan militairen nooit in looppas 

over een brug. In Westraven gingen vloeren en bureaus trillen, 

maar nooit zodanig dat de veiligheid in het geding is geweest. 

Eindelijk hadden we de oorzaak gevonden en kon het gebouw 

veilig verklaard worden. Tijdens het onderzoek was echter 

een constructiefout van de gevel aan het licht gekomen wat 

overigens niets te maken had met de trillingen. Die gevel zijn we 

nu aan het herstellen. Op 1 januari 2013 gaan de medewerkers 

van RWS weer retour Westraven.

Toen bijna alle vinken 
waren gezet, dachten 

we ‘dit wordt misschien 
lastig’
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In Mali, een land 35 x zo groot als Nederland met 14 miljoen 

inwoners, ontwikkelt de hoofdstad Bamako zich net als de andere 

Afrikaanse hoofdsteden. Een booming stad waar momenteel ruim 

1,8 miljoen mensen wonen en de verstedelijking jaarlijks met vele 

procenten groeit. Een stad waar de grondprijs in een jaar tijd nog 

kan verdubbelen en huren alleen maar stijgen. 

Het werken in onroerend goed vraagt om een betrouwbaar 

netwerk, ook hier. Dankzij sociale media vind je snel en 

gemakkelijk mensen die relaties hebben met Mali en met 

Bamako in het bijzonder. Maar relaties hebben is één, 

geïntroduceerd worden is twee en werkelijk zaken doen is drie. 

Titels tellen in eerste instantie niet, wel je familienaam. Met 

achternamen als Niare, Coulibaly, Dei, Diabaté, Diarra, Touré of 

Traoré heb je meer kans van slagen dan als je geboren bent als 

een Keïta, Camara of Dembele. En ik kan u vertellen, Janszen 

met ‘SZ’ behoort tot geen van beide. 

Mij werd snel duidelijk dat grond in Mali nationaal of publiek 

domein is: land behoort toe aan de staat in afwezigheid van een 

landstitel. Een landstitel kent twee vormen: Le Titre Foncier en La 

lettre ‘d Attribution. De eerste is vergelijkbaar met operational 

Vastgoed
ontwikkelingen 

in Mali
Door: Ingrid Janszen

Vastgoedontwikkeling is in Mali in essentie hetzelfde als in 
Nederland. Perceel kopen, plan maken, bouwen en verkopen 
en/of verhuren. Met oog voor stedelijke ontwikkeling, een 
beetje kennis van het Afrikaanse continent en de Franse taal, 
kan in principe alles. In principe!

De Nederlandse vastgoedmarkt is volop in 
beweging; De slinger slaat de ene keer uit 
naar boven, dan weer naar beneden. De 
markt kreunt en steunt onder het gewicht 
van de crisis, maar bloeit ook op en laat 
felle lichtpuntjes zien. Saai is het in ieder 
geval niet. Maar wat gebeurt er inmiddels 
over de grenzen? Masterclass laat in deze 
rubriek de klasgenoten aan het woord die 
naar het buitenland zijn uitgeweken. In deze 
bijdrage vertelt Ingrid Janszen , MRE-er 
van de lichting 1992-1994 , over haar 
ervaringen in Mali.

MRE-er in het Buitenland
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lease, de tweede met een recht van gebruik. Het grote voordeel 

van Le titre Foncier is dat bij onteigening je te allen tijde 

gecompenseerd wordt. Het verkrijgen van deze titel is echter 

ingewikkeld en veelal een duur en lang traject. Dit ontmoedigt 

veel aanvragers. La Lettre d’Attribution is dan ook de meest 

voorkomende, maar ook een meer risicovolle titel. Het geeft 

een recht van gebruik, maar met aanzienlijk minder juridische 

bescherming. Duidelijk werd dat een landstitel alleen verkregen 

kan worden als een ingezetene mede-eigenaar is. Ik had inmiddels 

wel een paar Coulibaly’s, Dei’s en Touré’s ontmoet, maar nog geen 

blauwe ogen waarop ik vertrouwde.

Geheel onverwachts kwam er via, via een klant. Of ik met mijn 

expat klantenkring en beheersing van de Engelse taal een huis in 

Bamako wilde verhuren. Of ik eens wilde komen kijken. 

Een bezoek aan het huis was voldoende om inzicht te krijgen in 

de verwachtingen van beide partijen. Ik trof een ruwbouw aan 

waar deuren en kozijnen nog ontbraken. Wel met een keuken, 

maar volgens typisch Malinees gebruik: buiten op het erf in de 

openlucht. En tijdelijke bewoners, ook weer naar goed gebruik, als 

kraakpreventie. Op het perceel stond nog iets dat dienst deed als 

toilet/douche ruimte. Daar hoefde de deur niet van open om dat 

zeker te weten. Er zou een investering van minstens  

E 50.000 nodig zijn om het geheel bewoonbaar en dus 

verhuurbaar te maken. Gegeven de vraaghuur een investering die 

zich zou terugverdienen in 10 jaar. Ik bood aan wel projectmanager 

te willen zijn, maar dat viel in verkeerde aarde. Daar had hij zijn 

eigen mannetje voor. Of ik investeerder wilde zijn. De eigenaar 

keek erbij alsof hij mij vroeg zijn biertje te betalen.

Ik realiseerde me dat, als ik deze investering terug zou willen zien, 

ik ook beheerder moest worden. Oftewel iedere maand langs zou 

moeten gaan om de huur te incasseren, mijn deel af te romen en 

de rest af te dragen aan de huiseigenaar. Internetbankieren of 

automatische incasso’s staan hier nog in de kinderschoenen. 

Maar kon ik dan wel genoeg vertrouwen hebben in het lokale 

projectmanagent? Eerdere ervaringen met verbouwingen 

beloofden niet veel goeds: bouwtekeningen werden niet gelezen 

(of niet begrepen?) en een aanrechtblad met twee spoelbakken 

werd geïnstalleerd waar twee wastafels werden gevraagd. 

Sloopmateriaal, met of zonder asbest, belandde in de tuin of in 

de gaten van de straat voor de deur en ‘aanbestedingen’ vonden 

mondeling ter plekke plaats. Een mislukte aanbesteding betekende 

dat men weer afdroop. Een geslaagde aanbesteding daarentegen 

verzekerde dat de werkzaamheden direct van start gingen met een 

belofte dat het werk binnen drie dagen zou worden opgeleverd. 

Ook als het werk minstens twee weken kostte. 

De coupe die in maart 2012 werd gepleegd heeft de markt 

om zeep geholpen. Bamako is niet meer booming. Expats zijn 

teruggehaald en geldstromen opgedroogd, met uitzondering 

van de diaspora die leeft in Europa. Zij dragen zorg voor een 

continue geldstroom van Europa naar Mali, die meteen wordt 

omgezet in funderingen, blokken en daken. De eigenaar van ‘mijn 

pand’ ontbeert die geldstroom klaarblijkelijk. Voor één familie 

een uitkomst: de familie die anti-kraak woont. En ik? Ik investeer 

vooralsnog in de gewone man op straat met een dankbaar 

rendement: een grote glimlach en een oprecht ‘merci beaucoup’. 

Drs. Ingrid Janszen MRE MRICS is onafhankelijk huisvestings-

adviseur voor bedrijven en instellingen. Momenteel verblijft ze bij 

haar partner die op de Nederlandse ambassade werkt in Bamako, 

Mali en geeft ze aldaar les op de Nederlandse school. 

Land behoort toe aan de staat
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Rolof Venema legt uit: “De risico’s waar wij als aannemer 

mee te maken hebben, hangen sterk af van de contractvorm 

waarmee gewerkt wordt. Er zijn grofweg vier contractvormen 

te onderscheiden, met verschillende risiconiveaus. De eerste 

contractvorm is de aanbesteding waarbij de opdrachtgever 

op basis van bestek en tekeningen een werk aanbesteedt. 

Bouwteam is een tweede contractvorm. Bij design & 

build, de derde vorm, neem je als opdrachtnemer ook de 

verantwoordelijkheid voor het ontwerp op je. Bij het DBFMO-

contract tenslotte, een PPS-achtige vorm, ben je voor alles 

tot en met het onderhoud en beheer verantwoordelijk. Als 

aannemer loop je dus het minste risico bij de aanbesteding, en 

het risico loopt per volgende contractvorm op. Een belangrijk 

omslagpunt is het wel of niet hebben van ontwerprisico. Als 

deze verantwoordelijkheid bij de aannemer ligt, dan wordt het 

voor ons veel risicovoller. Natuurlijk heb je bij een aanbesteding 

de plicht om, als je in het bestek of in de tekeningen 

dingen ziet die niet kloppen, deze vooraf te melden bij de 

opdrachtgever. Als onderdelen niet duidelijk zijn beschreven 

of als bij de uitwerking tot ontwerptekeningen blijkt dat 

dingen vooraf niet goed beoordeeld zijn, dan kun je naar de 

opdrachtgever stappen omdat je dan recht hebt op verrekening. 

Op het moment dat je ontwerpverantwoordelijkheid hebt, zoals 

bij design & build, is die mogelijkheid er niet. Bij een bouwteam 

is dat ook al wat lastiger omdat je zelf bij de uitwerking 

betrokken bent. Bij een DBFMO gaat je verantwoordelijkheid 

nog verder, dan ben je zelfs tot en met de vergunningprocedure 

verantwoordelijk.”  

Jan Verhulst geeft aan dat je niet alleen te maken hebt met 

uitvoeringstechnische risico’s. “We hebben natuurlijk ook te 

maken met financiële risico’s. In de huidige tijd moet je op het 

scherpst van de snede inschrijven. Je zou kunnen zeggen dat 

als je alle uitvoeringsrisico’s zou afprijzen, de kans dat je het 

werk krijgt heel klein wordt. In relatie tot de verschillende typen 

contracten kun je zeggen dat het risico financieel gezien juist het 

grootst is bij de contractvormen waarbij de uitvoeringsrisico’s 

het kleinst zijn. Hoe meer uitvoeringsrisico’s je toebedeeld krijgt, 

hoe meer dat tot uitdrukking moet komen in de prijs. Op dit 

moment zie je dat veel werken worden aanbesteed, wat direct 

terug te voeren is naar de prijsniveaus in de huidige markt. We 

zijn er echter van overtuigd dat het voor alle betrokken partijen 

meerwaarde heeft om voor een contractvorm te kiezen waarbij 

we als aannemer veel meer een samenwerkingspartner zijn. We 

hebben het beeld dat dit de toekomstige manier van werken 

is waarbij we als aannemer niet alleen het werk uitvoeren, 

maar ook onze kennis inbrengen en een gelijkwaardige partner 

worden. Contractvormen die hierbij passen zijn bouwteam en 

design & build. We hebben de overtuiging dat samenwerking 

een opdrachtgever veel kan opleveren en dat we van 

risicomanagement 
essentieel bij managen 

van bouwproject
Door: Annique Bruin

Hillen & Roosen heeft als aannemer al 110 jaar ervaring 
met het bouwen en verbouwen van grootschalige 
projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Als geen 
ander weten directeur Jan Verhulst en adjunct 
directeur voorbereiding Rolof Venema welke risico’s 
het realiseren van projecten met zich meebrengt. 

Jan Verhulst: “We hebben natuurlijk ook te maken met financiële risico’s. 

In de huidige tijd moet je op het scherpst van de snede inschrijven. Je zou 

kunnen zeggen dat als je alle uitvoeringsrisico’s zou afprijzen, de kans dat 

je het werk krijgt heel klein wordt.”
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toegevoegde waarde zijn in ketensamenwerking. We denken als 

organisatie dan ook nadrukkelijk na over ketensamenwerking, 

zoveel voorwaarts als achterwaarts. We hebben hier ook de 

voorkeur voor omdat het alle partijen ten goede komt. En het 

wordt ook leuker! Zelf proberen wij als hoofdaannemer deze 

manier van werken toe te passen in onze samenwerking met 

onderaannemers. Het mooie van de crisis is in dat opzicht 

wel dat het bedrijven dwingt om na te denken hoe ze dingen 

anders kunnen organiseren. Ymere is in dat opzicht een mooi 

voorbeeld van een opdrachtgever die echt voor co-makership 

heeft gekozen. Ze kunnen straks de projecten die zijn uitgevoerd 

via co-makership vergeleken met projecten die via aanbesteding 

zijn uitgevoerd op de voor- en nadelen. Die voordelen kunnen op 

verschillende vlakken liggen zoals het steeds sneller en soepeler 

verlopen van het proces, een beter eindresultaat en lagere totale 

exploitatiekosten.”

 

Jan Verhulst vervolgt: “Een ander groot risico dat we in 

de huidige tijd lopen is de financiële draagkracht van 

onderaannemers. Als een voor ons belangrijke partij uit de 

keten wegvalt, ontstaat een probleem: je moet op zoek naar 

een andere partij waardoor je zomaar maanden vertraging 

kunt oplopen in je bouwproces. We proberen vooraf partijen 

financieel te toetsen maar de markt verandert zo snel dat de 

cijfers soms niet meer overeenkomen met de werkelijkheid. Ook 

door de doorlooptijd van het project: soms moet je nu een partij 

toetsen die je pas over anderhalf jaar nodig hebt, en dan kan de 

werkelijkheid er helaas heel anders uitzien.” 

Rolof Venema legt uit dat om zo scherp mogelijk in te 

kunnen schrijven verschillende mensen betrokken zijn bij de 

prijsvorming. “De calculator is natuurlijk belangrijk. Daarnaast 

houdt de inkoper zich met het project bezig, samen met het 

bouwbureau voor de planning en de bouwplaatsmethodiek. 

We proberen door er vanuit verschillende invalshoeken naar 

te kijken een zo scherp mogelijke aanbieding te doen. De 

betrokken functionarissen maken samen een risicoanalyse. Bij 

elk onderdeel waar ze een keuze in maken, geven ze aan hoe ze 

het hebben geïnterpreteerd en wat het risico is als het anders 

geïnterpreteerd wordt. Op basis van die analyse maken we 

een afweging van wat een goede prijs is waarmee we kunnen 

inschrijven. Nadrukkelijk kijken we ook naar kansen; we noemen 

de analyse dan ook een kans/risicoanalyse. De analyse blijft na 

de overdracht aan het uitvoeringsteam nadrukkelijk in beeld. 

We merken dat het bewustzijn met betrekking tot kansen en 

risico’s organisatiebreed steeds groter wordt. En dat is natuurlijk 

positief!” 

Naast technische risico’s bij de uitvoering signaleert Jan Verhulst 

een ander probleem. “Een ander risico dat we signaleren is dat 

je een soort aderlating ziet in praktische kennis bij de mensen 

die aan het bouwen zijn. Het vakmanschap is helaas aan het 

afnemen. Vroeger waren veel mensen gevormd in de praktijk 

waardoor ze bij wijze van spreken geen tekeningen nodig 

hadden om in te kunnen schatten of iets goed was. Dat zie je 

nu nog maar weinig. Daarnaast heeft de bouw niet zo’n positief 

imago waardoor de instroom van jongeren beperkt blijft. Vroeger 

had je op de bouwplaats een bouwheer die alles in de gaten 

hield. Tegenwoordig zijn deze functies meer uitgekleed waardoor 

er veel minder sprake is van de aanwezigheid van iemand die 

het totale bouwproces bewaakt. Als bedrijf neem je een risico, 

want als dingen niet onderkend worden in de bouw kan dat 

grote gevolgen hebben. Het werken in deze branche brengt 

onlosmakelijk risico’s met zich mee omdat je elke keer een uniek 

product realiseert. Die risico’s zijn aanzienlijk vergeleken met 

andere branches. Maar het maken van unieke projecten maakt 

het vak ook juist zo leuk!”

Het vakmanschap is helaas 
aan het afnemen

Rolof Venema: “De betrokken functionarissen maken samen een  

risicoanalyse. Bij elk onderdeel waar ze een keuze in maken, geven 

ze aan hoe ze het hebben geïnterpreteerd en wat het risico is als het 

anders geïnterpreteerd wordt.”
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Asbest is een zeer slijtvast, isolerend, 

brandwerend en zeer goedkoop mineraal, 

en gelet op deze eigenschappen een ideaal 

bouwmateriaal. Zo werd het tot 1994 beschouwd 

en tot die tijd is het ruimschoots toegepast in 

schepen, wegen en gebouwen. In landen als 

China, India, Rusland wordt asbest nog op grote 

schaal gedolven en verwerkt. Asbest is daarmee 

nog volop aanwezig in oude en nieuwe industrie. 

Asbest kent echter een groot nadeel, dat vele 

malen zwaarder weegt dan de genoemde 

voordelen. Asbest, met name het inademen 

daarvan, is zeer schadelijk voor de gezondheid 

en kan leiden tot ziektes als asbestose en 

mesothelioom. 

Vanaf 1994 geldt in Nederland een verbod 

op het fabriceren, toepassen, importeren, 

voorhanden hebben en bewerken van 

asbesthoudende materialen. Ook voor het 

verwijderen geldt een groot aantal regels. 

De wet kent zware zorgplichten voor onder 

andere eigenaren, opdrachtgevers, aannemers, 

werkgevers, slopers en saneerders ter 

bescherming van de (volks)gezondheid en het 

milieu. Schending van deze zorgplichten kan 

onder meer strafrechtelijke aansprakelijkheid 

opleveren. Met het toezicht op de naleving van 

de wet en regelgeving en de sanctionering bij 

overtreding daarvan zijn verschillende instanties 

betrokken, zoals de Inspectie voor Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) (o.a. de 

voormalige Arbeidsinspectie), de (milieu)politie, 

de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 

het Openbaar Ministerie (OM).

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van 

misstanden in de asbestsector de komende jaren 

een van de speerpunten, waarbij er sinds 2012 

nauw wordt samengewerkt met de politie en 

de ILT in het nieuwe Landelijk Asbest Analyse 

Team. De Inspectie SZW heeft een ´top 5´ van 

overtredingen met asbest geformuleerd:

1)  slopen voordat asbest is verwijderd;

2)  sanering onvoldoende voorbereid (geen of 

onvolledig werkplan);

3)  onvoldoende voorzorgsmaatregelen (niet goed 

afgeschermd);

4)  geen of onvoldoende hulpmiddelen waardoor 

blootstelling aan asbest wordt beperkt en 

waardoor het vrijkomen van asbest wordt 

voorkomen;

5) onvoldoende zorg bij het vervoer van asbest.

Deze overtredingen kunnen bestuursrechtelijk 

(bijv. een bestuurlijke boete) en/of strafrechtelijk 

(bijv. geldboete, gevangenisstraf) worden 

gehandhaafd. Daarvoor zijn diverse straf-

bepalingen, zoals de opzettelijke en de culpose 

(kort gezegd: verwijtbare onvoorzichtigheid) 

milieuverontreining , de schending van de 

arbo-regelgeving met (mogelijk) levensgevaar 

of ernstige schade aan de gezondheid voor 

werknemers, de milieuverontreiniging en het 

Asbest & Strafrecht
Door: Jurjan.Geertsma

De uitgebreide belichting in de media van asbestincidenten 
en -schandalen, over bijvoorbeeld het schip de Otapan of 
“de asbestwijk” Kanaleneiland in Utrecht, laat zien dat 
asbest nog steeds een actueel onderwerp. De witte pakken, 
waarschuwingsborden en afzetlinten, maar bovenal de vele 
vragen en zorgen over de concrete risico’s van asbest, dragen 
daar in hoge mate aan bij. De handhaving van de regelgeving 
en sanctionering bij overtreding wordt steeds zwaarder, waarbij 
een duidelijke rol voor het strafrecht is weggelegd. Hieronder 
wordt kort geschetst wat deze rol inhoudt. 

Asbest kent een groot nadeel, 
dat zwaarder weegt 

dan de voordelen
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onrechtmatig ontdoen van afvalstoffen , de 

bodemverontreiniging , het verwerken en 

bewerken van asbest en het verwijderen van 

asbest door een niet gecertificeerd bedrijf . 

Deze strafbepalingen kennen verschillende 

strafmaxima, waarbij de maximale strafbepaling 

voor de opzettelijke milieuverontreiniging 

dat de dood ten gevolge heeft, kan oplopen 

tot een gevangenisstraf van vijftien jaren en 

geldboete van E 78.000,- (voor rechtspersonen 

E 780.000,-). Naast een gevangenisstraf en 

geldboete kunnen bijkomende straffen worden 

opgelegd zoals het (deels) stilleggen van een 

onderneming. Zowel een natuurlijk persoon 

als een rechtspersoon kan worden vervolgd bij 

verdenking van overtreding van deze bepalingen. 

Ook degene die opdracht geeft tot het 

verwijderen van asbest en/of de bestuurder van 

een onderneming kan onder omstandigheden 

worden vervolgd. 

De zorgplichten ten aanzien van de omgang 

met asbest worden in de rechtspraak nader 

uitgewerkt. Ter illustratie daarvan twee recente 

uitspraken. In het eerste geval werd een 

warenhuis veroordeeld tot een geldboete van  

E 30.000,-, waarvan E 10.000,- voorwaardelijk 

voor het opzettelijk in de lucht brengen van 

asbest wat schadelijk voor de gezondheid 

kan zijn . Uit een ten behoeve van de 

sloop en verbouwing opgestelde volledige 

asbestinventarisatie met risicoanalyse was 

gebleken dat er op diverse plaatsen, onder 

andere bij de plafonds, asbest in het winkelfiliaal 

aanwezig was. Ook werd in de etalageruimte 

stof met asbestresten aangetroffen. Ondanks 

dat uit de rapportage een saneringsurgentie 

van drie tot zes maanden volgde, diende 

het warenhuis volgens het Gerechtshof tot 

onmiddellijke sanering over te gaan van de stof 

met asbestresten, omdat de saneringsurgentie 

daarop geen betrekking had. 

In het tweede geval bleek uit een 

asbestinventarisatie dat bij een vestiging 

van La Place asbest aanwezig was boven 

de plafonds. Daarom werden er bordjes 

opgehangen dat zonder toestemming niet 

mocht worden gewerkt aan de plafonds. Een 

medewerker van de technische dienst gaf op 

enig moment toestemming om ten behoeve van 

werkzaamheden plafondplaten te verwijderen. 

Daarbij kwam asbest vrij. Volgens de rechtbank 

was de onderneming in dit geval strafrechtelijk 

aansprakelijk, omdat zij onvoldoende 

maatregelen had getroffen om blootstelling van 

anderen aan asbest te voorkomen, terwijl zij 

wist dat die blootstelling niet ondenkbeeldig 

was. La Place had weliswaar het personeel in 

algemene zin over de aanwezigheid van asbest 

voorgelicht, maar zij heeft niet kenbaar gemaakt 

dat de plafonds met asbest waren besmet 

noch dat het verwijderen door gecertificeerd 

asbestverwijderaar diende te geschieden. 

Kennelijk om onrust bij personeel en publiek 

te voorkomen is van die informatieverstrekking 

afgezien. Een veroordeling tot een geldboete van 

€ 25.000,- voorwaardelijk volgde. 

 Een eigenaar, opdrachtgever, aannemer, 

werkgever, slopers of saneerder, als 

rechtspersoon of natuurlijk persoon dient zich te 

realiseren dat er zware zorgplichten zijn voor wat 

betreft asbest. Schending van deze zorgplichten 

kan strafrechtelijke consequenties hebben. 

Duidelijk is dat de overheid zich dat laatste 

steeds beter realiseert. 

Jurjan.Geertsma@boekel.com

Ook degene 
die opdracht 
geeft tot het 
verwijderen 

van asbest 
kan worden 

vervolgd
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Jan Bulder: ”Bij projecten kunnen zich allerlei risico’s voordoen. 

Om te beginnen moet je denken aan risico’s op het gebied van 

ruimtelijke ordening en flora en fauna. Daarnaast moet je rekening 

houden met de kans op bodemverontreiniging, vooral als je actief 

bent in een grote stad als Utrecht. Risico’s op het gebied van 

grondwater komen we ook tegen. Afhankelijk van het type project 

is het belangrijk om te weten wat de grondwaterstand is. Wanneer 

je moet bemalen kun je verontreinigingsvlekken tegenkomen die 

zich niet mogen verplaatsen. Een ander risico waar we nadrukkelijk 

mee te maken hebben is de invloed van de omgeving. Zo zijn we 

bijvoorbeeld bezig met een project vlakbij een industriegebied. 

De bedrijven op het industriegebied maakten bezwaar tegen 

het bestemmingsplan voor het woongebied, uit angst dat de 

nieuwe bewoners op hun beurt in de toekomst weer bezwaar 

zouden kunnen maken tegen het bestemmingsplan voor het 

industriegebied. Dit heeft geleid tot een lange vertraging. Waar we 

in Utrecht regelmatig ook mee te maken hebben, is archeologie. 

In Utrecht zijn plekken benoemd waar de kans op archeologische 

vondsten bestaat. Die risico plekken zijn bekend, waardoor we in 

goed overleg met de gemeente kunnen bepalen hoe we hiermee 

om moeten gaan. Dat de kans op een archeologische vondst heel 

aanzienlijk is, bleek tijdens een project dat zich bevond op een 

vroegere begraafplaats waar 13 monniken begraven lagen.”

 

Risico’s in bestaande bouw
Jan Bulder geeft aan dat deze risico’s met name bij nieuwbouw 

een rol spelen. Hij legt uit dat in de bestaande bouw asbest 

een reëel risico is. “Voorafgaand aan elk project laten we 

onderzoeken naar asbest uitvoeren door gecertificeerde bedrijven, 

maar het vervelende is dat je daarmee nog niet helemaal scherp 

hebt wat er aan de hand is. Je kunt namelijk niet alles vooraf 

onderzoeken. Dat is alleen mogelijk als je destructief onderzoek 

zou uitvoeren, dus door ( gedeeltelijk ) te slopen. En dat is bij 

woningen in bewoonde staat natuurlijk heel lastig. Zelf hebben 

we bij het project Kanaleneiland ondervonden welke gevolgen het 

onverwacht aantreffen van asbest kan hebben. 

“Intern hebben we een goed protocol vastgesteld voor het 

omgaan met asbest in bewoonde woningen. Hierdoor weten onze 

medewerkers wat ze moeten doen als ze bij werkzaamheden in 

een woning asbest aantreffen. Als er zich een mogelijke risicovolle 

situatie voordoet, plaatsen we uit voorzorg een bewoner uit de 

woning totdat onderzocht is wat er aan de hand is’, legt Jan 

Bulder uit. “Bij het project op het Kanaleneiland hebben we 

ook ons protocol gevolgd, maar konden we niet vermoeden dat 

het asbestprobleem zo omvangrijk zou zijn. Op een gegeven 

moment waren vijf bewoners uit hun woning geplaatst en bleek 

uit onderzoek in hun woningen dat er asbest aanwezig was. Wat 

overigens nog niet wil zeggen dat het een gevaar vormde, omdat 

dat afhangt van waar de asbest zich bevindt. We hebben intern 

een feitenrelaas gemaakt en een onderzoek laten doen naar 

hoe alles is gelopen en wat we de volgende keer beter kunnen 

doen. Maar met een calamiteit als deze, moet het eerst duidelijk 

zijn wat er precies aan de hand is voordat je kunt bepalen wat 

je moet doen. Daar liggen niet direct draaiboeken voor klaar. 

Je moet eerst de informatie hebben over de feitelijke situatie 

voordat je kunt handelen. We hebben snel na het ontstaan van 

Risicomanagement 
bij Mitros

Door: Annique Bruin

Mitros is een woningcorporatie die in de stedelijke 
regio Utrecht 30.800 woningen verhuurt aan 65.000 
mensen. Ze is daarmee een van de belangrijkste 
vastgoedpartijen in Utrecht. Mitros hecht veel waarde 
aan de vitaliteit van buurten en wijken en werkt 
hieraan door het bouwen, verhuren, onderhouden, 
renoveren en verkopen van woningen en gebouwen 
voor voorzieningen. Bij het bouwen en renoveren van 
woningen doen zich verschillende risico’s voor. Jan 
Bulder, Hoofd projectmanagement bij Mitros, licht toe 
welke risico’s Mitros in de praktijk tegenkomt en hoe 
met deze risico’s wordt omgegaan. 

We konden niet vermoeden 
dat het asbestprobleem zo 

omvangrijk zou zijn
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de situatie binnen Mitros een organisatie opgezet waarbij we 

duidelijk hebben bepaald wie waarvoor verantwoordelijk was. De 

afdeling communicatie hebben we vanaf het allereerste moment 

bij het project betrokken, al vanaf het moment dat de allereerste 

mensen uit hun woningen moesten worden gehaald. Daardoor 

konden we eenduidige antwoorden geven op alle vragen, waarbij 

we ook de landelijke pers te woord hebben gestaan. Wat we ook 

hebben geleerd is dat je geen volledige regie kunt hebben over 

de informatie die verspreid wordt. Het is belangrijk dat je je eigen 

verhaal vertelt. En zolang je dingen niet zeker weet, moet je het 

niet communiceren.” 

“Het uitplaatsen van bewoners hebben we snel kunnen regelen. 

Eerst in diverse hotels in de omgeving en daarna in leegstaande 

woningen die we snel hebben ingericht. Het verlaten van hun 

woning binnen zo’n korte tijd heeft een heleboel impact op 

bewoners. Het is ook de vraag of mensen terug willen keren, de 

bewoners hebben inmiddels een urgentieverklaring gekregen 

waarmee ze mogelijk in een andere woning terecht kunnen. 

Doordat de woningen nu niet bewoond zijn biedt het ons wel de 

kans om de woning verder aan te pakken. Hierdoor kunnen we de 

woning eenvoudiger schoon maken . Alles wat er is gebeurd heeft 

tot een vertraging van de renovatie van de vijf woongebouwen op 

het Kanaleneiland geleid. We zouden na de zomervakantie verder 

gaan met het volgende gebouw, maar daar zijn we voorlopig mee 

gestopt. Nu staat de winter voor de deur, daarom willen we de 

renovatie van de resterende woningen nog niet oppakken. Door 

wat er is gebeurd weten we nu nog meer over de technische 

staat van de flats en gaan we in overleg met de bewoners om de 

overlast van de renovatie zoveel mogelijk te beperken.”

 

Verschillen tussen nieuwbouw en renovatie
“Het verschil tussen de impact van risico’s bij nieuwbouw en 

renovatie zit hem in het feit dat het bij nieuwbouw vaak om de 

vraag gaat of je kunt gaan bouwen en wanneer”, legt Jan Bulder 

uit. “Je hebt niet met zittende 

bewoners te maken. Bij slopen 

doen zich ook allerlei risico’s voor, maar dan is er wel een duidelijk 

moment waarop alle bewoners de woningen hebben verlaten. Het 

risico bij sloop is meer een beheersrisico, wat ook afhangt van de 

plek waar je gaat slopen. Een voorbeeld hiervan is Ondiep, waarbij 

de sloop van de Kleine wijk landelijk in het nieuws kwam. Door de 

rellen die ontstonden na een schietincident door de politie ontstond 

er een soort paniekreactie en kregen we de vraag of we niet sneller 

konden slopen. Maar dit was technisch gezien niet mogelijk .” 

Tenslotte is een concreet risico in deze tijd het mogelijke 

faillissement van aannemers. “Omdat er veel tijd kan zitten 

tussen het aanbesteden en het uitvoeren van het werk, zie je 

dat het vooraf screenen van een aannemer soms achterhaald is. 

We werken met een longlist van aannemers, die we elke keer bij 

het aanbesteden van een werk financieel screenen. Hoe groot 

de impact is van een faillissement van een aannemer is ook 

afhankelijk van hoe ver je met het werk bent. Het is spannend in 

deze tijd. Ook omdat je met de hele keten achter de aannemer te 

maken hebt. 

Jan Bulder: “Binnen Mitros zijn we constant bezig met 

risicomanagement. Dat komt natuurlijk ook door de risicofactoren 

van de stedelijke omgeving. Het is ook belangrijk om gevoel te 

hebben bij alles wat er in de wijk leeft. We hebben gelukkig veel 

mensen in dienst die de wijken en complexen goed kennen. Zij zijn 

onze oren en ogen en daarmee essentieel om een aantal risico’s in 

te kunnen schatten.” 

Het is belangrijk om gevoel 
te hebben bij wat er leeft 

in de wijk 

“De Koopman” 

48 woningen Kanaleneiland Utrecht

“De Koopman” 

48 woningen Kanaleneiland Utrecht

“de Nieuwe Wereld” 

275 woningen As Kanaleneiland Utrecht

“De Geuzeveste” 

230 woningen Zuilen Utrecht
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Iedereen die leiding geeft weet dat zich 

onverwachte gebeurtenissen kunnen voordoen 

die het werk verstoren. Een ongelukje, 

planningsfout of conflict, ze brengen de 

voortgang van het werk in gevaar en komen 

op het bord van de chef. Het bedwingen van 

incidentele crises behoort tot de basisactiviteiten 

van de manager. Meestal loopt het goed af. Het 

ongelukje wordt omzeild, het conflict beslecht, de 

fout hersteld, het werk gaat door.

Maar soms zetten fouten of conflicten een keten 

in beweging, waardoor de incidenten uitgroeien 

tot een vertrouwenscrisis. Een vertrouwenscrisis 

onderscheidt zich van een voortgangscrisis 

doordat het leiderschap ter discussie staat. Elke 

burgemeester, elke CEO van een bedrijf weet dat 

het in zo’n geval erop of eronder is. Als je goed 

communiceert ben je een held, als je verkeerd 

communiceert kun je opstappen.

Verkeerde communicatie ligt bij een crisis meteen 

op de loer. Want in eigen kring denkt men direct 

aan damage control. De organisatie wil de crisis 

downplayen. Het eerste besef moet daarentegen 

worden dat er in een crisis weinig te playen en 

te controleren valt. De buitenwacht gaat over 

de zaak oordelen en voor de organisatie valt er 

weinig eer te behalen. De enige eer die je kunt 

behalen is dat de mensen achteraf zeggen: ze 

hebben ons wel goed geïnformeerd…

Het basisprincipe van calamiteitencommunicatie 

is daarom simpel en luidt: Vertel iedereen elk 

moment wat je zeker weet en wat je ervan 

vindt. 

1. Vertel... 
Er is bij een calamiteit geen keuze tussen wel of 

niet communiceren. Een afwijzende of afwach-

tende houding is fout. De pers gaat het dan aan 

iedereen vragen behalve aan jou. Dus ont-staan 

de geruchten, de speculaties, de verkeerde voor-

stelling van zaken. De reactie “Geen commen-

taar” is de beste garantie dat je de controle over 

de communicatie geheel kwijt raakt.

2. ...iedereen... 
Als je enige controle wil houden over deze 

communicatie is het zaak dat je iedereen – 

medewerkers, klanten, leerlingen, patiënten, 

organisaties - op dezelfde wijze inlicht. Denk 

niet dat je sommige groepen best wat méér kunt 

vertellen dan de pers te horen krijgt. In onze 

connected world geldt het principe: if you tell 

one you tell all.

3. ...elk moment... 
Zorg dat iedereen elk moment in staat is 

om zich op de hoogte te stellen. Heb dus 

permanent mensen ter beschikking om vragen 

te beantwoorden en houdt de berichtgeving 

via de website up-to-date. Bij grote 

publieksorganisaties zoals overheden, grote 

concerns, scholen en ziekenhuizen wordt ook 

vaak een call center ingericht.

4. ...wat je zeker weet. 
Bij een calamiteit willen mensen simpelweg 

weten wat er gebeurd is. Het gaat dus om 

feiten. Niemand is gediend met vermoedens, 

speculaties, halve waarheden, suggesties, gis-

werk. Maar: wat weet je zeker? Degene die 

over een calamiteit communiceert moet bij alles 

wat hij of zij hoort voortdurend afwegen: is dit 

honderd procent zeker? In dat geval is het een te 

communiceren feit. In alle andere gevallen luidt 

de communicatie: “Dat weten we nog niet zeker”. 

Communiceren 
in tijden 

van crises
Door: Sander Wieringa, Bob de Ronde Partners

Een organisatie die wordt geconfronteerd met een calamiteit 
of crisis moet snel handelen en communiceren met de 
buitenwacht, vaak op momenten dat er onduidelijkheid is 
over de oorzaak en de consequenties. De reputatie en het 
leiderschap staan op het spel. Wat zijn de grootste valkuilen?

Een afwachtende 
houding is fout
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5. …en wat je ervan vindt. 
Bespreek met elkaar hoe je de situatie gaat 

duiden. Is het een “ernstige ramp”, een 

“catastrofe”, een “ongelukkig incident” of wat? 

Besef dat uw kwalificatie prominent in de pers 

zal komen. 

Bij crises blijf je zien dat de leiding blijft neigen 

naar het beschermen van de organisatie, naar 

damage control. Dat kan leiden tot een paar 

grote valkuilen bij crisiscommunicatie.

Valkuil 1: “Niets aan de hand…”
De grootste valkuil in de crisiscommunicatie is 

doen alsof er niets aan de hand is. Ontkennen 

dat er iets ernstigs is gebeurd, zeggen dat er 

geen fouten zijn gemaakt, de waarheid niet 

onder ogen zien. Wie zijn kop in het zand 

steekt, zal het vroeg of laat bezuren. Nixon 

moest niet aftreden vanwege Watergate 

maar vanwege zijn leugens over Watergate. 

Vertel dus wat er aan de hand is, draai er niet 

omheen, bijt door de zure appel heen. Maar 

het is balanceren op een richel, want wie te 

veel vertelt, kan juist angst oproepen, dat is 

de transparantieparadox. Teveel informatie 

kan averechts werken. Vergelijk de verplichte 

informatie die in bijsluiters van geneesmiddelen 

staat. Wie kennis neemt van alle mogelijke 

bijwerkingen van een medicijn, wordt bang voor 

duizelingen en hartkloppingen.

Valkuil 2: “Niet mijn schuld…”
De tweede valkuil is zeggen dat wat er 

gebeurd is, niet jouw schuld is: het komt door 

de computer, door de vorige bestuursvoorzitter, 

door de omstandigheden. “Ons valt niets te 

verwijten”. De buitenwacht zal dit opvatten 

als het schoonvegen van je eigen straatje. 

Topmanagers irriteren zich altijd enorm 

aan medewerkers die fouten ontkennen of 

afschuiven, de ‘ja, maar’-reactie. Maar zelf 

verdragen ze kritiek vaak heel erg slecht. 

Wat ze niet beseffen is dat de buitenwacht 

dan zeker zo geïrriteerd raakt. Neem dus je 

verantwoordelijkheid. Ook al spelen er externe 

omstandigheden mee, zoek dan toch naar wat 

je zelf beter had kunnen doen, hoe je dit had 

kunnen voorkomen of beperken. Erkennen van 

tekortkomingen is de basis voor het trekken 

van lessen. Dat er iets fout gegaan is is 

beroerd, maar dat je er niets van wilt leren is 

killing.

Valkuil 3: “Niet zeuren…”
De derde valkuil in crisiscommunicatie is de 

gevolgen te bagatelliseren: het is gebeurd, 

maar ja, hoe erg is het nou? Er zijn gewonden 

gevallen, maar ze leven tenminste nog. Beleggers 

zijn geld kwijt, pech gehad. Er is ergens een 

storing, maar het totaal aantal storingen valt 

reuze mee. Je kunt deze valkuil vermijden door 

de ernst van de situatie voor gedupeerden of 

slachtoffers in te zien. Door de consequenties 

van je handelen te erkennen. Door empathie 

te tonen. Leef je in in wat het teweeg bracht. 

Neem gedupeerden serieus, toon belangstelling. 

Lúister op z’n minst naar de klachten. Cri-

sismanagement begint met erkenning en eindigt 

met empathie. 

Sander Wieringa is directeur en trainer bij Bob 

de Ronde Partners. Zijn bureau geeft jaarlijks 

honderden media- en presentatietrainingen 

aan bestuurders van grote bedrijven en aan 

overheidsfunctionarissen. www.bdrp.nl

Draai er niet omheen
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Ko Blok studeerde bouwkunde aan de HTS in Utrecht en 

Bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is zijn 

loopbaan begonnen als hoofd Marketing en Planontwikkeling 

bij JP van Eesteren, was hoofd gronduitgifte bij het 

Ontwikkelingbedrijf Rotterdam en via diverse directiefuncties tot 

2009 directievoorzitter van ERA Contour B.V. Van 1993 tot 1996 

was hij voorzitter van de Neprom en daarnaast is hij lange tijd 

betrokken geweest bij het Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing 

KEI. Ko Blok is momenteel onder meer commissaris bij het Groot 

Handelsgebouw Rotterdam, Woningcorporatie Mitros en directeur/

eigenaar van Blok&Ko, van waaruit hij zijn toezichthoudende 

activiteiten, alsmede coachings- en advieswerk verricht.

Als inleiding op een potentiële ramp in zijn werk als directeur bij 

ERA Contour vertelt Ko Blok over een aantal belangrijke lessen 

die hij heeft geleerd in zijn werk voor de stad Rotterdam en bij 

ERA Contour. Ko heeft in die periode de stad leren kennen als 

vernieuwingsmachine voor mensen. Met fysieke ingrepen in de 

volkshuisvesting werd de bevolking van toen in staat gesteld zich 

te ontwikkelen en een beter leven op te bouwen. De middenklasse 

moet in de gelegenheid worden gesteld om in de stad een 

wooncarrière te kunnen maken. Om een goed project te laten 

slagen is het van belang om het DNA van steden te kennen. 

“je moet weten en voelen wat iets tot een zinvolle bijdrage aan 

de stad en de mensen in een gebied maakt. Als je dat snapt 

verklein je het afbreukrisico van je werk. Het is eigenlijk een 

vorm van vraaggericht werken in de kinderschoenen. In tijden dat 

ontwikkelaars zich in de VINEX periode steeds meer bekwaamden 

in aanbodgericht ontwikkelen, koos ERA Contour voor 

klantenpanels om binnenstedelijke vernieuwing te realiseren. Ook 

nu nog plukken ze daar de vruchten van, getuige de succesvolle 

projecten Le Medi en Een Blok Stad in Rotterdam en Amsterdam.

Dat de kennis van een gebied en de echte vraag van toekomstige 

kopers het afbreukrisico van een project verkleint, is wel bewezen 

door de ervaringen van Ko Blok bij de vernieuwing van de 

Met een lange en indrukwekkende staat van dienst 
in projectontwikkeling, bouw en overheid heeft 
Ko Blok al veel kleine en grote rampen voorbij zien 
komen. Over een van zijn meest leerzame ervaringen 
interview ik Ko Blok voor deze Masterclass. 

Hoe een potentiële ramp 
een succes werd…

Door: Dennis Damink

Je moet weten en voelen 
wat iets tot een zinvolle 

bijdrage aan de stad maakt

in
te

rv
ie

w
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F-Buurt in de Bijlmer. Eind jaren ‘90 neemt ERA Contour twee 

Bijlmer hoogbouwcomplexen over van de woningcorporatie 

Nieuw Amsterdam. ERA Contour heeft ruime ervaring in het 

samenwerken met corporaties, maar staat voor een nieuwe 

uitdaging. Het plan bestaat uit sloop van een deel van de 

hoogbouwcomplexen, herontwikkeling van flats tot 96 

starterskoopwoningen, 126 nieuwbouw koopwoningen en 53 

huurwoningen. Er zit al drie jaar voorbereiding in het project 

en de voorinvestering bedraagt ruim 3 miljoen gulden. Er zijn 

op dat moment al 70 koopcontracten en 40 opties getekend als 

Ko Blok wordt gebeld door een ambtenaar van het Stadsdeel. 

Of hij de volgende dag nog even langs mag komen voor een 

dringende boodschap. Ko beseft dat het dan menens is en de 

volgende dag hoort hij dat de gemeente besloten heeft om op 

korte termijn een drugsverslaafdenopvang te realiseren naast 

de nog te bouwen woningen. ERA stelt uiteraard de gemeente 

aansprakelijk voor schade die wordt geleden, maar besluit ook 

om het project zo goed mogelijk tot een einde te brengen en 

niet in een juridische strijd te verzanden. Ko wil zo snel mogelijk 

openheid van zaken geven aan de kopers en optanten en nodigt 

ze uit voor een informatiebijeenkomst. De opkomst is groot, 

onder andere door een grote groep Hindoestaanse kopers die 

bij de koop ondersteund worden door familieleden. Ook zij 

zitten er gespannen bij. De gemeente was voorstander van een 

zorgvuldige en goed getimede communicatiestrategie en had 

moeite met de snelle openheid die ERA Contour voorstond. Met 

enige moeite kon Ko Blok de gemeente ook aan tafel krijgen om 

de kopers te informeren. Voor een panel van gemeente, politie 

en Jellinek-vertegenwoordigers was een van de eerste vragen of 

het koopcontract ontbonden kon worden. Ter plekke nam Ko Blok 

het besluit, dat er kosteloos ontbonden kon worden. Het bieden 

van die mogelijkheid en de openheid, waarmee ERA Contour dit 

probleem benaderde zorgde voor een onverwachte uitkomst. 

Na de kopersbijeenkomst hingen de volgende dag de Telegraaf, 

het Parool en andere kranten aan de telefoon. AT 5 wilde nog 

diezelfde dag opnamen maken. Ko Blok heeft ze doorverwezen 

naar de voorzitter van de kopersvereniging die diezelfde avond 

was opgericht. Staand voor een bord waarop prominent de te 

koop staande woningen waren afgebeeld, was de eerste vraag 

van de journalist of mensen de koop konden ontbinden. Het 

verrassende antwoord van de kopersvereniging was dat het wel 

mogelijk was, maar dat slechts een klein deel van de kopers 

daar ook gebruik van wilde maken. Zij waren van mening dat 

een woning op deze plek en tegen die prijs nergens anders 

gerealiseerd kon worden. Wat in de lucht hing als een grote ramp 

voor de verkoop bleek een succesvolle verkoopstimulans. Uit alle 

gratis publiciteit die over het project ontstond in de landelijke 

pers en op lokale televisie bleek dat de kopers erg tevreden waren 

over wat hun werd aangeboden. Binnen drie maanden was het 

merendeel van de woningen verkocht. 

De belangrijkste les die hier volgens Ko Blok uit te leren valt is dat 

het afbreukrisico van projecten fors verkleind wordt als je je eerst 

verdiept in de werkelijke vraag. Als het product goed is dan kan 

het tegen een stootje. De eerste kopers worden dan ambassadeurs 

van je project en verkopen het aan anderen. Nu beseft Ko zich 

dat ook volledig vraaggerichte projecten niet zo maar van de 

grond komen en dat er in deze tijd meer nodig is voor succes. 

Naast het vraaggericht ontwikkelen zoals ERA Contour dat ook al 

experimenteerde met Carel Weeber’s Wilde Wonen in Almere en 

met de vrije kavels van Piet Boon op IJburg, is het nu van belang 

dat de Time to Market zo kort mogelijk is. Liever een project 

van 40 woningen in delen van 10 knippen, zodat al kan worden 

gestart als er 8 zijn verkocht. Elke nieuwe fase kan dan weer 

aangepast worden aan de wensen van de klant. 

Als het product 
goed is dan kan het 

tegen een stootje

Een drugsverslaafden opvang 
naast een project in verkoop
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Wat heeft u tot deze stap doen besluiten?
Na ruim 25 jaar gewerkt te hebben als 

projectmanager, ontwikkelaar bedrijfshuisvesting 

en vastgoedontwikkelaar, heb ik medio 2009 

een besluit genomen met het motto: het roer 

moet om. De aanleiding was de reeds bestaande 

malaise in de bouw met de daarover heen 

komende economische crisis. Dit besluit nam ik 

in mijn 50e levensjaar wetende dat er nog veel 

mooie arbeidsjaren voor mij in het verschiet 

zouden liggen! Ik wilde de commercie achter mij 

laten en een sociaal- en maatschappelijk beroep 

gaan uitoefenen. Ik heb mijn bedrijf Sport4Result 

opgezet vanuit mijn grote passie voor het 

schaatsen en skeeleren. Ik had de visie wat 

de gemiddelde schaatser in Nederland bezielt: 

onbezorgd schaatsen op natuurijs! Daartoe 

heb ik cursussen ontwikkeld met als motto 

“Opfriscursus Schaatsen op Natuurijs”. Aan het 

einde van het eerste ijsseizoen realiseerde ik 

mij dat er werk bij moest komen. De reacties 

van cursisten op mijn lessen, de energie en de 

arbeidsvreugde die ik kreeg bij het stimuleren en 

enthousiasmeren van de cursisten zijn aanleiding 

geweest om over de horizon te kijken. Hiertoe 

ben ik een ontdekkingstocht in onderwijsland 

aangegaan met als resultaat een fulltime 

aanstelling als vakdocent economie aan het 

ROC-Flevoland te Almere.

In welk opzicht gaat u erop 
vooruit? 
Lesgeven is niet meer eenzijdig theorie pompen, 

maar theorie en praktijk aan elkaar verbinden. 

Daarom is er behoefte in het MBO-onderwijs 

aan mensen met grote kennis en ervaring. De 

leerlijnen en toetstermen liggen vast. Het is 

echter aan de docent op welke verantwoorde 

wijze hij zijn studenten naar de eindstreep 

brengt. Hierin kan ik mijn creativiteit en 

ondernemendheid volledig kwijt en combineer ik 

theorie met praktijk.

In welk opzicht gaat u erop 
achteruit? 
In de beleving en perceptie van mijn omgeving 

is dat het feit dat ik nu een ambtenaar ben, die 

vroeg thuis is, veel vrije tijd en vakantie heeft. 

Het tegendeel is waar. Een docent aan het MBO 

werkt hard en maakt lange dagen, niet alleen op 

school maar ook ‘s avonds en in het weekend. 

Op zich hecht ik geen waarde aan status, maar 

over de onderwaardering zoals beschreven ga ik 

graag de discussie aan.

Wat gaat u niet missen?
Urenverantwoording, targets en de verharding in 

de bouwwereld. Met name de interne strijd bij 

bedrijven als van gevolg van de economische crisis.

Wat neemt u mee uit uw vorige baan?
Vanaf het onontgonnen maaiveld beginnen, niet 

redeneren vanuit de “ja, maar”-gedachte maar 

gericht handelen en doen. Van niets iets tastbaars 

willen en kunnen maken. Hierdoor ben ik creatief, 

onderzoekend, adviserend, doortastend en 

ondernemend geworden. Kernkwaliteiten die heel 

goed van pas komen in het huidige onderwijs.

Hoe ziet uw nieuwe werkdag eruit?
Ik ben om 08:00 uur op school en beëindig de 

werkdag om 17:30 uur. Er zijn dagen dat je 

tussenuren hebt en dagen dat je van 08:30 tot 

16:30 aan een stuk door les staat te geven. Tevens 

is iedere docent coach van een studiegroep en 

begeleidt hij studenten tijdens hun stage. 

Wat wilt u in uw nieuwe baan 
bereiken?
Ik wil in mijn nieuwe baan een docent zijn die 

nooit stil staat in zijn ontwikkeling en hoop 

daardoor op termijn een vervolgstap te kunnen 

maken binnen het onderwijs. Ik ervaar vele 

mogelijkheden en kansen en zal, wanneer de 

tijd daar rijp voor is, er zeker op inspringen.

Wie is uw bron van inspiratie?
Arend Jan Zwarteveen en Nico Wassen, trainers 

aan de HU-Windesheim. Beiden hebben tijdens 

een driedaagse post HBO-cursus “zin in 

lesgeven” een zodanig beeld van het onderwijs 

neergezet waardoor ik volmondig “ja” kon 

zeggen tegen het onderwijs. 

Wat is het hoogtepunt uit uw 
carrière? 
Nog niet meegemaakt.

Welk boek las u het laatst? 
Herman Koch, zomerhuis met zwembad.

De Nieuwe Werkelijkheid begint zich te 
zetten. De stofwolken van de vastgoedcrisis 
zijn nog lang niet opgetrokken, toch lijkt 
iedereen langzamerhand te wennen aan de 
veranderde wereld. Veel van onze collega’s 
hebben een overstap gemaakt naar een 
ander vastgoedbedrijf of zijn voor zichzelf 
begonnen. Anderen zijn inmiddels uit 
het wereldje vertrokken; maar ook zijn er 
nieuwkomers met nieuwe ideeën ingestapt. In 
de rubriek De Kentering legt Masterclass een 
aantal vragen voor aan (oud)collega’s die een 
opmerkelijke carrièrestap hebben gezet.

Ed de Vries
Oude functie: Vastgoedontwikkelaar bij Grootheest Projekten te Bennekom

Nieuwe functie: Vakdocent Economie aan het ROC Flevoland te Almere aan de 
opleiding Groothandel en Internationale Groothandel

De Kentering
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Beschrijf je huis eens?
Een robuuste stadswoning met baksteenarchitectuur van Frits van 

Dongen, die goed past op een eiland waar ‘zon, regen en wind’ vrij 

spel hebben. Geen tuin, wel een dakterras en direct gelegen aan 

een gracht waar bootjes liggen en passanten richting IJmeer toeven. 

Het is een hoekwoning in een rijtje van vier aan een autoluw hof. 

De extra ruimte die we hebben voor de boekenverzameling en mijn 

gitaren met eigen studiootje is erg aangenaam.

Het eilandgevoel op IJburg is bijzonder. Er wordt ‘s zomers volop 

gezwommen in de grachten, ’s winters geschaatst over de grachten 

en naar Pampus over het IJmeer.

Het centrum van de stad is nabij met de IJtram of per fiets, maar 

toch woon je buiten de stad. Die nabijheid is wel van belang, want 

de grootstedelijke voorzieningen zitten toch ‘in de stad’. 

Meest bijzondere?
Dat is de combinatie van ruimte van de woning en de ligging aan 

het water. Veel bewoners hebben een bootje en trekken erop uit 

bij mooi weer. Door de crisis in de woningbouw is het kavel aan 

de andere kant van de gracht sinds dat wij hier wonen onbebouwd 

gebleven. Het vrije zicht over het IJmeer en de mooie Hollandse 

luchten zijn prachtig. Dat het hier meer waait en gemiddeld wat 

frisser is dan in de stad vind ik een kwaliteit. Dat zal wel komen 

omdat ik in Scheveningen geboren ben, dan trek je altijd toch weer 

naar het water…

Buren…
Onze straat is redelijk kenmerkend voor IJburg: veel jonge gezinnen 

en ook wel stedelijke twee-persoons-huishoudens. Koop en huur 

door elkaar heen. Bijzonder is een groep van zes minder valide 

meiden waarvoor de ouders een groepswoning ‘Eigenwijs’ hebben 

gerealiseerd.

Je ziet hier minder 65+’ers. De meeste bewoners komen uit de 

stad en er is wel een Amsterdams sfeertje. Er wonen ook nogal 

wat creatievelingen en artiesten. Die ontplooien in hun eigen blok 

leuke initiatieven. In onze AH kan je de zanger van een populaire 

Nederlandse band, een bekende Nederlands saxofoniste of bekende 

acteur tegenkomen… En dan voel ik me toch ‘minder Vinex en 

meer Amsterdam’. En je hebt altijd nog Blijburg en een jachthaven 

met horeca rondom.

Verhuizen?
Daar denken we de komende jaren zeker niet aan. Mogelijk 

willen we op termijn wat compacter en meer gelijkvloers, dichter 

bij de stad wonen. Tegen die tijd is fase 2 van IJburg ook weer 

gerealiseerd en wie weet blijven we dan toch hier.

Ideale woning?
Deze woning komt aardig in de richting. We wilden altijd nog 

een keer aan een gracht wonen. Naast de ruimte is vooral het 

eilandgevoel uniek. Op een eiland is het bij mooi weer vakantie en 

bij slecht weer blijf je binnen of trek je naar de stad met al haar 

voorzieningen. 

Mijn (t)huis

De woning van: 
Erik Meijer
Functies:   ontwikkelaar bij Synchroon,  

MRE-er 91-93 en voormalig  
redacteur Masterclass

Burgerlijke staat:  getrouwd
Locatie:  Amsterdam, IJburg,  

Haveneiland-West
Bouwjaar:  2007
Type:  hoekwoning
Oppervlakte:  185 m2
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Overzicht Invast
Bij alle details van vastgoed transacties is het goed de grote 

lijn te bewaken, zonder oog te verliezen voor details. In veel 

gevallen zijn details de oorzaak van het niet doorgaan van 

transacties aangezien de focus verlegd wordt van de eerdere 

intentie van partijen.

Wij bewaken grote lijnen in transacties. Details zijn er uiteinde-

lijk om uitgewerkt te worden. Problemen zijn uitdagingen die 

opgelost moeten worden.

Neem contact op als u ook de rust wilt bij transacties en de 

paniek graag aan anderen overlaat.


