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Leushuis is bestuurder van Talis woningcorporatie: 15.000 woningen, balanswaarde 1 miljard euro, 

170 medewerkers. 

Woningcorporaties vindt men onbetrouwbaar 
'Op de ladder van vertrouwen staan woningcorporaties lager dan politici. Terwijl we in een recent 

benchmarkonderzoek een 7,3 kregen voor onze dienstverlening. Er bestaan dus verschillende visies 

naast elkaar. Toch is dat gebrek aan maatschappelijk vertrouwen pijnlijk.' 

HRO voor woningcorporaties 
'Is een woningcorporatie eigenlijk wel een veiligheidsorganisatie? HRO in de corporatie kan bijdrage 

leveren aan het gevoel van betrouwbaarheid en samenwerking. Koolmonoxide, asbestincidenten; er 

is wel van alles aan de hand in de sector.' 

Asbest en leefbaarheid 
'Als je asbest vindt en je vertelt het niet, kun je erop wachten dat het een keer fout gaat. Daarom 

moet ik ook weten wat er op de werkvloer gebeurt. Ik moet het ook uitleggen aan de krant en op tv. 

We zijn met de aannemers om tafel gaan zitten. Maar HRO gaat veel verder dan asbest. Het gaat ook 

om de leefbaarheid in de wijk. We hebben met veel verschillende partners te maken, waaronder de 

huurders. Want vuurwerk wordt érgens bewaard. Hennep wordt érgens geteeld.' 

Aannemers 
Mijn ervaring is dat er ook in de aannemerssector veel wordt geïnvesteerd. We leren elkaar kennen, 

we wisselen ervaringen uit. We geven aan de voorkant veel sterker aan hoe we het georganiseerd 

willen hebben. Dat staat heel hard in de aanbesteding. Het gaat erom dat je elkaar echt leert kennen. 

Dan pas kun je elkaar vertrouwen.  

Andere relatie 
'HRO vergt ook een andere relatie met de huurders. Daarvoor moeten wij eerst vertrouwen wekken. 

Als we groot onderhoud gaan doen, moet de aannemer met de huurders gaan praten. Bijvoorbeeld: 

wat kunnen we in het onderhoud meenemen waar de huurders ook behoefte aan hebben? Dat vergt 

een heel nieuwe cultuur.' 

'Onderdeel van die relatie is dat we met bewoners gaan bomen breien, of dat we een project doen 

waarin we bouwen met leem en stro voor een woongroep. Dit soort projecten schelen heel veel 

zorgkosten, weten we van de wethouder. Dus investeren we daarin.' 

Veiligheidscultuur is samenlevingscultuur 
Ik wil dat we weer betrouwbaar zijn, maar dat moeten we wel verdienen. Het gedachtegoed van 

veiligheid past goed op onze organisatie. We willen een lerende organisatie zijn en dat begint aan de 

top. Ik laat zelf zien waar ik dingen niet goed doe, om niet de schijn te wekken dat de top van de 

organisatie feilloos is. Het gaat om vertrouwen uit de samenleving. We zullen het opnieuw gaan 

verdienen.  Dan hoop ik over tien  jaar boven aan lijst van betrouwbaarheid te  staan.' 

 


