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AL MIJN
VERMOGEN IS
WEG EN KOMT
NIET MEER
TERUG

INTERVIEW
Iik geniet van hen, dan merk ik dat ik zachter
ben.’’
Jis van der Veen werd, precies tussen zijn
twee zussen in, geboren in een arbeidersge-
zin in Sint Jacobiparochie. Moeder huis-
vrouw, vader boerenarbeider. Een rustig kind,
een eigenschap die hij zijn leven lang wist
vast te houden. Behalve misschien tijdens de
‘faillissementsjaren’. Hij trouwde jong. Dat
was geen vlucht; hij liep gewoon tegen de
juiste aan.

In 2012 kwam u, relatief snel na het faillis-
sement, weer terug in de sector. U werd
interim sectormanager Middelen bij Thús
Wonen in Dokkum. Ik kan me zo voorstel-
len dat je met zo’n vlekje voor je geloof-
waardigheid moet strijden.
,,Je moet je staande houden en dat was in het
begin best moeilijk. Je komt ergens betrekke-
lijk nieuw binnen en dan ook nog uit een
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Daarna werd u eerst adjunct, en daarna
pas directeur. Was dat om de Aedescode
(gedragscode voor corporaties, red.) te
omzeilen?
,,Nee. Roelof Kuik, de vorige directeur, heeft
me gevraagd om interim sectormanager te
worden. Toen hij later te kampen kreeg met
hartproblemen, moest er tijdelijke vervan-
ging komen. Ik werd toen adjunct.’’

Had u een sollicitatiegesprek voor die func-
tie?
,,Ik heb met Kuik gesproken. Die wist dat ik
beschikbaar was.’’

Is het Aefidesverhaal toen ter sprake geko-
men?
,,Dat wist ’ie.’’

Heeft u zich moeten verdedigen?
,,Nee.’’

Bij Thús Wonen moest u wennen aan de
semiambtelijke sfeer.
,,Ja. Het geld komt met bakken binnen, en
daar hoef je eigenlijk niets voor te doen. En
dat geld moet een weg vinden. Als je iets wilt
weten of bijhouden is het meteen: dan ne-
men we toch iemand aan? Daarvan ga je
makkelijk uitdijen. Dat is niet goed. Je wordt
niet gedreven tot creatieve oplossingen. Lean
and mean zit niet bepaald in de haarvaten
van een corporatie.’’

Wat was uw meest creatieve oplossing?
,,Ik vond dat de bedrijfskosten flink naar
beneden moesten.’’

Dat klinkt logisch, maar dat gold hier al
snel als creatief?
,,Ja.’’
Volgens Van der Veen is Thús Wonen nu
financieel gezond. Hij noemt dat een vast-
stelling, onder meer vanwege de gemiddelde
lening per woning van 13.000 euro. Dat is
laag, omdat er jaren weinig onderhoud aan
de woningen is gepleegd. Dat wordt nu inge-
haald. Niet goedkoop, maar het kan nu ‘Thús’
weer meer vet op de botten heeft.
In maart 2013 kwam er gedoe over de benoe-
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ming van Van der Veen tot adjunct-directeur.
Tot het jaar daarvoor zat hij nog in de Raad
van Commissarissen. En zo’n snelle overstap
is tegen de Aedescode, een gedragscode voor
corporaties van corporatiekoepel Aedes. Thús
Wonen zegt die code te onderschrijven. Het
afwijken van die code mag, maar moet goed
gemotiveerd worden.

Je zou kunnen zeggen dat u het goed ge-
daan heeft bij Thús Wonen. Bezuinigd, een
reorganisatie redelijk soepel doorgevoerd.
En dan komt er toch gedoe over het feit dat
u op die directeursstoel zit. Hoe vervelend is
dat?
,,Dat is eigenlijk strontvervelend. Voor mij.
Omdat je dus wéér in de krant staat, en wéér
niet positief.’’

Dan bekijkt u het persoonlijk.
,,Ja, maar ook voor de corporatie is het niet
positief. Het geeft intern hoe dan ook on-
rust.’’

Er ontstaat een beeld van mannen die el-
kaar in achterkamertjes posities toeschui-
ven.
,,Dat zou zomaar kunnen.’’

Dat klopt niet?
,,Nee. Niet in mijn beleving. Niet bewust in
elk geval. En gezien het resultaat denk ik:
och.’’

De corporatie is gezond, dus de keus voor u
was de juiste?
,,Ja.’’

En dan is er toch zo’n lastige koepel die een
zwaar middel inzet. U moet weg, anders
wordt de corporatie geschorst. Ze kennen
de regels, doen zoiets niet zomaar. Hebben
ze niet toch een punt?
,,De regel is dat een commissaris niet binnen
een bepaalde tijd bestuurder mag worden.
Wijk je daar vanaf dat moet je het uitleggen.
Dat uitleggen had misschien achteraf iets
beter gekund. Eerder. Nu dook het op in een
jaarverslag en lijkt het alsof je het stil wilt
houden. En daar is een heel zwaar middel op
gezet. Terwijl Aedes geen poolshoogte nam
over hoe het werkelijk zit. Jammer. Als een
tent als deze goed geleid wordt, maakt het
dan wat uit? Bovendien kregen we eerder al
gelijk van de commissie AedesCode.’’

Het zal ook niet leuk zijn om op zo’n ma-
nier te vertrekken.
,,Nee. Aan de andere kant zie ik wel met
genoegen achterom. Als je ziet wat er nu
bereikt is. Dat is voor een aantal mensen ook
behoorlijk pijnlijk geweest. Maar daardoor
hebben we wel de gelegenheid om een boel
achterstallig onderhoud te kunnen uitvoe-
ren.’’

Vrienden en relaties noemen hem goed
financieel onderlegd, en persoonlijk betrok-
ken. Maar ook hard, ook al is hij dat niet. Hij
kan wat brommig overkomen, en laat zich
zeker niet meteen in de ziel kijken. Toch
benoemt hij meermaals dat zijn faillissement
hem emotioneler, weker heeft gemaakt.

Hij vertelt over de kantonrechter, waar een
ontslagen werknemer haar vertrek aanvocht.
Over dat zij begon te huilen, en dat hij
het ook moeilijk kreeg. En dat hij
dat niet liet zien, want hij gelooft
dat hij een redelijke pokerface
heeft. Diep van binnen dacht hij
erover haar daar ter plekke weer
aan te nemen. Maar hij wist
beter, en deed het dus niet.

In het toehappen op die directie-
functie, zat daar ergens de wens bij
om uw inkomen te herstellen?

,,Daar kan ik omheen draaien, maar: ja. Dat
kon ik wel gebruiken. En het speelde ook
mee dat ik aan het einde van mijn carrière
sta en dat het heel leuk is om die op deze
manier te beëindigen.’’

Wat voor opvolger wilt u?
,,Er wordt uitgekeken naar iemand uit de
sector. Ik vind dat het ook heel goed iemand
van buiten kan zijn. Die regelgeving is te
leren. Het is mij ook gelukt. Dan heb je wel
een heel andere instelling. Dat ambtelijke
waar we het eerder over hadden, daar is
eigenlijk de hele sector een beetje mee belast.
Dat komt ook omdat we een hele goeie CAO
hebben: niemand gaat weg.’’

Dus eigenlijk moeten er regelmatig mensen
van buiten op sleutelposities komen?
,,Vind ik wel. Met een iets andere kijk op de
zaken.’’

Omdat je anders een incestueuze sector
wordt?
,,Zo heb ik het ook wel eens genoemd.’’

Heeft u het idee dat u heeft bijgedragen aan
een positiever beeld van de sector?
,,Als ik ja zeg klinkt dat zo eigenwijs hè?’’

Wat is uw moreel kompas? God? Uw ou-
ders? Uw vrouw?
,,Innerlijke waarden die onder meer door
mijn omgeving gevormd worden. ‘Heb uw
naaste lief’ is een belangrijk uitgangspunt.
Uit de bijbel, en ook uit mijn gereformeerde
achtergrond. Maar hetzelfde begrip komt ook
voor bij andere religies, met andere woorden.
Mijn eigen innerlijke waarde is mijn leidraad.
Of dat God is? Mijn vrouw houdt mij met
beide benen op de grond.’’

Hoe staat u er nu voor, financieel persoon-
lijk?
,,Wel redelijk.’’

Kunt u al met pensioen?
,,Het pensioen van de Friesland Bank heb ik
nog. Daar kunnen we van leven.’’

Waar haalde u plezier uit, toen het alle-
maal misging?
,,Nou, toen was er niet zoveel plezier. De
mogelijkheden waren klein. Er was geen geld
om dingen te doen. Je gaat een keer naar de
kinderen toe, de kleinkinderen. We liepen wel
heel veel, vaak in de buurt. Of naar Lauwers-
oog, bij zee langs.’’

U heeft ook kippen hoor ik.
,,Hollandse kriel. Daar was ik ook veel mee
bezig. Maar ook daar haalde ik niet veel uit.
Je bent aan het overleven. Toen ik net bij de
Friesland Bank was, werd ik ook eens geïnter-
viewd door een bankblad. Wat zijn uw hob-
by’s, vroegen ze me. Ik dacht: moet ik nu
vertellen dat ik kippen houd? In die sector
was het meer golfen en oldtimers. Daar kon
je mee voor de dag komen. Het heeft er uit-
eindelijk toch met foto en al in gestaan. Ik
ben niet uitgelachen.’’

lijk nieuw binnen en dan ook nog uit een

gremium als de commissarissen.’’


