
 

 “Grip op Integriteit en Fraude bij Woningcorporaties”  
            
                 14 maart 2007 Hotel Oud London Zeist 
 
Leerdoelen 

• Welke (fraude) risico’s loopt u bij projectontwikkeling, aanbesteding en 
bij de aan- en verkoop van projecten? 

• Hoe meet u integriteit (risico’s) binnen uw woningcorporatie? 
• Welke algemene frauderisico’s blijken in de corporatiepraktijk? 
• Hoe kunt u deze risico’s voor uw woningcorporatie beperken? 
• Zijn de EG aanbestedingsregels van toepassing op woningcorporaties? 
• Hoe handelt u indien u een geval van fraude vermoedt of constateert? 

 
Programma 
10.30 Ontvangst met koffie en cake. 
 
11.00 Opening door dagvoorzitter T. Lensen, algemeen directeur van Ecorys. 
 De heer Lensen was namens het Ministerie van VROM gedelegeerd  

toezichthouder bij verschillende woningcorporaties. 
  
11.15 P. Klop RA MGA, partner bij Deloitte, gaat aan de hand van voorbeelden 

uit zijn praktijk in op de risico’s bij projectontwikkeling.  
De heer Klop is auteur van het handboek “Corporatie Governance  
Projectontwikkeling”. Deelnemers aan de studiedag kunnen het  
handboek tegen een gereduceerde prijs bestellen. 

  
12.00 Koffie en thee ‘break’ 
 
12.15  K. Tegel RA, partner bij KPMG, gaat aan de hand van voorbeelden uit de  

praktijk in op fraude bij de waardebepaling bij de aan- en verkoop van  
complexen. Tevens wordt vanuit een breder perspectief ingegaan op de  
vraag hoe corporaties integriteit(risico’s) kunnen meten.  Dit wordt 
geïllustreerd middels de Integriteitthermometer voor woningcorporaties.  
 

13.00  Lunch  
 
 



14.00 J.W.Th. Meekel, directeur van Hoffman Bedrijfsrecherche in Almere. 
Er is in de laatste jaren sprake van een toename in opdrachten van 
woningcorporaties. Ook op onverwachte terreinen zoals bij de toewijzing 
van uw schaarse gewilde huurwoningen. U krijgt van de heer Meekel een 
geanonimiseerd overzicht van de fraudegevallen bij woningcorporaties. 

 
 
 14.30 drs. A.C. Pureveen RA is niet alleen financieel concerndirecteur van de  
  Alliantie, maar tevens als wetenschappelijk medewerker verbonden 

aan Nyenrode University.  
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire enquête 
commissie naar de Bouwfraude heeft de heer Pureveen vorig jaar op  
Nyenrode een onderzoek laten uitvoeren naar aanbestedingen  
door Corporaties. De heer Pureveen presenteert de uitkomsten en  
adviezen van dit wetenschappelijk onderzoek.   
De Alliantie investeert de komende 10 jaar ruim 5 miljard Euro en is  
nauw betrokken bij de ontwikkeling van de VINEX locaties Vathorst te  
Amersfoort en IJBURG te Amsterdam. 
Wat kunt u van de uitkomsten vanuit het wetenschappelijk onderzoek en 
vanuit de ervaringen vanuit de praktijk van de Alliantie leren? 

 
Aansluitend informeert drs. E. Veenstra, directeur van de 
woningcorporatie SWZ Zwolle u over zijn ervaringen bij SWZ.  
Hoe is integer aanbesteden nu geborgd bij SWZ en in welke mate sluit 
dit aan op de bevindingen van Arnold Pureveen? 

 
16.00 Afsluitende vragenronde met drs. J. van der Moolen, algemeen directeur  
 van het Centraal Fonds en dr. V. Gruis, universitair docent sectie 

Housing Improvement and Management, TU Delft en commissaris bij de 
woningcorporaties Com Wonen en de Sleutels van Zijl en Vliet. 

. 
16.30 Hapje en een drankje met om 17.00 einde van het dagprogramma. 
 
17.00-19.00 Optioneel diner ‘pensant’ 
 

Wij bieden u de uitdaging om deel te nemen aan een afsluitend diner 
‘pensant’ onder leiding van de heren Lensen en van der Moolen met als 
thema: “rolverdeling bij integriteit”. 

  
Om 19.00 kunt u hopelijk zonder fileleed de thuisreis aanvaarden. 



                    ANTWOORDFORMULIER 
 “Grip op Integriteit en Fraude bij Woningcorporaties”  
                        14 maart 2007 Hotel Oud London Zeist 
 
Bestemd voor:           directeuren, managers en toezichthouders van  
                           woningcorporaties en hun adviseurs. 
 
Inleiders: 
dr. V. Gruis   universitair hoofddocent TU Delft en commissaris  
P. Klop RA MGA  partner Deloitte 
T. Lensen                        algemeen directeur van Ecorys in Rotterdam 
J.W.Th. Meekel  directeur Hoffman Bedrijfsrecherche Almere 
drs. J. van der Moolen algemeen directeur van het Centraal Fonds 
K. Tegel RA   partner KPMG 
drs. A.C. Pureveen RA  financieel concerndirecteur van de Alliantie 
E. Veenstra   algemeen directeur SWZ 
 
De kosten van het seminar bedragen € 675. (vrij van BTW). PE punten volgens 
div. regelingen.  U ontvangt een syllabus met inleidingen en actuele informatie. 
Naam     …………………………………………………..……………….……      M/V 
Functie             ………………………………………………………………………………………… 
Organisatie             ………………………………………………………………………………………… 
Adres              ………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats           ………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer            ………………………………………………………………………………………… 
E-mail adres             ………………………………………………………………………………………… 
Wil ook deelnemen aan het diner ‘pensant’ (kosten € 75)  Ja                         Neen 
Ontvangt graag praktijkboek: “Corporatie Governance Projectontwikkeling” 
Kosten € 25 (winkelwaarde € 53)    Ja   Neen 
 
Dit formulier zenden naar: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 
of faxen naar: 020-4536401  Inlichtingen:  drs. W.N. Boonstra 020-4536402  
E-mail: som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl
Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie kleine wijzigingen doorvoeren in het programma of de 
locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Enige tijd voor het seminar ontvangt u de deelnemerslijst, een 
routebeschrijving en onze factuur. De factuur moet binnen twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering 
mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd. Annulering is 
mogelijk tot vier weken voor de datum van het seminar. Wij brengen in dat geval € 50 administratiekosten in rekening.   
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