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“Waar het nu eigenlijk om gaat”, is een gevleugelde uitdrukking geworden in politiek Den Haag. 
Radio 1 gebruikt een collage van tal van politici die deze zin in allerlei toonaarden uitspreken als 
aankondiging voor bepaalde nieuwsitems. Ik wil deze stoplap toch nog een keer gebruiken bij het 
van start gaan van ‘Bouwend Nederland’. 
 
Want waar gaat het om? Herstel van vertrouwen, inderdaad. 
 
Als lid van de parlementaire commissie bouwnijverheid heb ik diep in de keuken kunnen kijken 
van uw sector. En ik schrok. Ik schrok van wat zich achter de façade van de afgesproken 
marktordening daadwerkelijk afspeelde. Ik schrok van de mate waarin hierdoor ook de integriteit 
van de overheid werd aangetast. Ik schrok van de mate waarin dit ‘normaal’ werd gevonden. 
 
Als voorzitter van de tijdelijke commissie infrastructuurprojecten schrok ik weer. Ik schrok van 
de wijze waarop achter de façade van de democratische spelregels besluiten werden genomen op 
dubieuze gronden. Ik schrok van het gemak waarmee het parlement voor voldongen feiten werd 
geplaatst. En ik had er zelf bij gezeten! 
 
Er moet heel wat vertouwen hersteld worden in dit land: het vertrouwen van de burger in de 
onkreukbaarheid van de overheid, wat de basis is voor gezag en legitimiteit. Het aanstellen van de 
minister van VROM als coördinerend minister van overheidsaanbestedingen is daartoe in de 
relatie met de bouwwereld een goede stap. 
 
‘Bouwend Nederland’ kán ook zo’n stap zijn. Er ontstaat nu een eenduidige gesprekspartner voor 
de overheid om tot een marktordening te komen die geen façade is. Een marktordening die de 
belangen van de burger van dit land centraal stelt. 
 
Maar vertrouwen gaat te paard en komt te voet. We hebben beiden – bouwsector en overheid - 
heel wat scepsis te overwinnen. We hebben echter geen keus. Voorwaarts! 
 


