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Intermezzo
Arnold Pureveen

‘Elke koning heeft een nar nodig’
Vestia, Woonbron, Rochdale: door een aantal
incidenten de afgelopen jaren lijkt het beeld
te ontstaan van een ontspoorde woningcorporatiesector. Arnold Pureveen, verantwoordelijk voor een balanstotaal ter grootte van
circa 8 miljard euro en een vastgoedportefeuille van circa 65.000 woningen, is ongelukkig met het eenzijdige beeld van deze discussie. ‘Het is terecht dat misstanden in de
media komen. De excessen moeten er hard
en snel uit worden gesneden; elk incident is
er een te veel en dat mogen we niet bagatelliseren. Maar we moeten oppassen dat we
nu niet alles negatief gaan benaderen. Er gebeurt ook nog steeds veel goeds in de corporatiesector: per jaar huisvesten we meer dan
120.000 nieuwe gezinnen in onze huurwoningen, tegen een betaalbare huurprijs.’
De incidenten van de laatste jaren vinden in zekere zin hun oorsprong in de zo-

Arnold Pureveen (1963)
CFO woningcorporatie de Alliantie.

geheten bruteringsoperatie in 1995. Bij deze
ingrijpende reorganisatie werden de jaar-

een corporatie mag worden verwacht echter

lijkse subsidies van de overheid afgekocht en

onvoldoende uitgewerkt. De zelfregulering

diende de sector de leningen van de overheid

is uiteindelijk niet gelukt. Het risicoprofiel

te herfinancieren. ‘De gedachte was goed’,

van de corporaties werd heel anders: van ver-

zegt Pureveen. ‘De verwachting was dat met

huurders van sociaal vastgoed werden het

toekomstige huurstijgingen en woningver-

grote investeerders, met bijbehorende risi-

koop voldoende middelen zouden kunnen

co’s. Enkele bestuurders van corporaties zijn

worden gegenereerd voor een revolving fund:

zich daardoor ook anders gaan gedragen en

kapitaal dat in de vastgoedportefeuille beslo-

werden vastgoedbobo’s.’

ten zit zou duurzaam jaarlijks deels liquide

Een en ander leidde in verschillende ge-

kunnen worden gemaakt en daarbij kunnen

vallen tot grote financiële problemen. Cor-

worden ingezet voor een subsidieloze so-

poraties zoals Vestia werden met grote li-

ciale huisvesting. Bij de verzelfstandiging

quiditeitsproblemen in hun beleggings- en

van de sector zijn de contouren van wat van

derivatenportefeuilles geconfronteerd. Maar
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er was ook sprake van ethisch laakbaar han-

afloopt, zullen zijn medewerkers dat zeker

delen, van fraude en graaigedrag. Pureveen

ook gaan doen. Je kunt een woud aan regels

denkt niet dat er door de jaren heen een sig-

hebben, maar als je een slechte bestuurder

nificante toename van dit gedrag is. ‘Zelfver-

hebt, is de bedrijfscultuur ook niet goed. Je

rijking en Maserati-gedrag is van alle tijden.

kunt ook weinig regels hebben gecombi-

Maar de tijdgeest is simpelweg veranderd.

neerd met integere bestuurders, en dan zal

Tien jaar geleden vonden velen het normaal

de gedragscultuur op de werkvloer waar-

dat corporatiebestuurders boven de balke-

schijnlijk ook goed zijn.’

nendenorm verdienden; dat paste immers

Daarnaast is het belangrijk om te investe-

bij de complexiteit en het risicoprofiel van de

ren in de aanspreekcultuur, zegt Pureveen.

corporaties. De afgelopen jaren zijn de op-

‘Elke koning heeft een nar nodig. Een corpo-

vattingen over wat toelaatbaar is en wat niet

ratiedirecteur moet iemand durven aanstel-

strenger geworden.’

len die het vermogen heeft om hem voortdu-

* * *
Pureveen ziet niets in extra regelgeving om

rend kritisch te bevragen op zijn gedrag. Dat

de incidenten te voorkomen. ‘Regeltjes kun-

niet binnen elke corporatie aanwezig. De tijd

nen alleen indicatief zijn. Wij krijgen in de-

is er nu, met de informatiecultuur en de vele

cember nog steeds tientallen kerstpakketten

media-aandacht, rijp voor om de aanspreek-

binnen. De receptioniste zou een lijst bij kun-

cultuur te verbeteren.’

nen houden van binnengekomen pakketten
om deze vervolgens via een lootjessysteem

* * *
De Alliantie is de laatste jaren al een inter-

eerlijk te verdelen onder ons personeel. De

ne dialoog gestart tussen management en

accountant zou in dit geval een mooie krul

medewerkers over de gedeelde waarden en

bij de procedure kunnen zetten, waardoor

normen. De corporatie heeft onderzoeken

iedereen denkt dat alles eerlijk en volgens

onder medewerkers verricht naar de per-

procedures is verlopen. Maar een directeur

ceptie van het gedrag en de integriteit van

van de afdeling “Oplichting en bedrog” kan

het management en op de werkvloer. ‘Ook

evengoed tientallen kerstpakketten op zijn

wij zijn feilbaar. We waren niet eens zozeer

huisadres laten bezorgen, buiten deze proce-

in de uitkomsten van die onderzoeken ge-

dures om, zonder dat iemand iets merkt. Met

ïnteresseerd; veel belangrijker vonden we

andere woorden: je kunt met extra regeltjes

het dat er naar aanleiding van die onder-

en controles in een wereld van schijnzeker-

zoeken een gesprek op gang kwam over de

heid terechtkomen.’

dilemma’s waar men op de werkvloer tegen-

kritische vermogen was de afgelopen jaren

Als financieel directeur hecht hij meer

aan liep. Die discussie kwam snel op gang.

waarde aan de aanstelling van onomstreden

We blijven deze “soft control”-onderzoeken

bestuurders, die zelf integriteit hoog in het

dan ook jaarlijks uitvoeren. We hopen op

vaandel hebben staan. ‘Zij hebben een voor-

die manier uitglijers te voorkomen en met

beeldfunctie en daar moeten ze zich van be-

elkaar in discussie te blijven over het gedrag

wust zijn. Als een directeur er de kantjes van

binnen onze organisatie.’
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