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MKW platform viert tienjarig bestaan! 
Het MKW, platform van midden en kleine corporaties bestaat tien jaar en dat is op donderdag 14 
oktober jl. op feestelijke wijze gevierd. Inhoud en ontspanning wisselden elkaar af in Buitenplaats 
Amerongen waar zo’n 70 MKW’ers en genodigden naar toe waren gekomen. (De foto's) 

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf een eerste analyse over de 
inhoud en mogelijke consequenties van het regeerakkoord van het kabinet Rutte I voor corporaties en 
schetste een beeld van de trends en (demografische) ontwikkelingen op de woningmarkt. (Presentatie 
Paul Schnabel) 

Beno Munneke keek in zijn Column terug op de ontstaansgeschiedenis van het MKW. In zijn 
vooruitblik pleitte hij voor een One man, One vote stemverhouding binnen Aedes en eveneens voor 
een naamsverandering van Aedes in MKW, vereniging van volkshuisvesters. De nieuwe vereniging 
voor volkshuisvesters staat open voor leden met maximaal 5.000 VHE (Column Beno Munneke) 

Marinus Kempe, voorzitter MKW platform overhandigde ter gelegenheid van het tienjarig bestaan het 
eerste exemplaar van de MKW jubileumuitgave aan Marc Calon, voorzitter Aedes.  

In de jubileumuitgave, die vanaf 27 oktober wordt toegestuurd aan MKW leden reageren vijf 
prominente stakeholders op stellingen over trends en ontwikkelingen in de corporatiesector. 

In zijn reactie gaf Marc Calon aan dat MKW een  goede belangenbehartiger is voor de kleine 
corporaties en een goede inbedding in het bestuur van Aedes heeft gekregen; de stem van MKW 
wordt gehoord! 

Arnold Vanderlyde, oud bokser trakteerde de genodigden onder de titel "Fighting for Success!" op een 
geanimeerde lezing over teamsport en leiderschap en 'sparde' met o.a. Yolanda Winkelhorst, Leo 
Overmars en Marinus Kempe.   
 
Cabaretier John van der Sanden sloot de middag op ludieke wijze af met cabareteske liedjes en 
scherpe weerspiegelingen van  hetgeen eerder de middag was genoemd waarna getoost werd op de 
volgende tien jaar voor het MKW platform. 

 
Ministeriele regeling 
De tijdelijke regeling ‘Diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen 
volkshuisvesting’ is in de Staatscourant gepubliceerd op 8 november 2010.  

De regeling gaat in op 1 januari 2011 november gepubliceerd. In de tekst (art.10 verwijzing naar 
mededingingswet art 25 D),  staat dat voor de administratieve scheiding een uitzondering geldt; 
corporaties die onder de 40 miljoen jaaromzet hebben zijn uitgezonderd. De meeste MKW-ers vallen 
onder deze uitzondering.  

Er is in de kamer een motie aangenomen om met de sector van gedachten te wisselen (binnen de 
grenzen van de regeling) om de problemen die te voorzien zijn m.b.t. invoering en implementatie, te 
bespreken en te beperken. 

 Voor consequenties van de regeling verwijzen we naar Aedesnet  

http://www.aedesnet.nl/content/artikelen/achtergrond/unknown/dossier-woningcorporaties-en-
europa/Ministeri-le-regeling--staatssteun--gepubliceerd.xml 



Verbouwing’ AVE Store tot Aedes ledenvoordeel voordeelactiviteiten 
Op dit moment profiteert maar liefst al een derde van onze leden van het exclusieve inkoopvoordeel 
voor Aedes-leden dat de AVE Store biedt. Maar, deze ledenservice brengt in de huidige vorm hoge 
vaste kosten en lage inkomstenmarges voor Aedes met zich mee. 

Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten deze ledenvoordeelactiviteiten vanaf januari volgend 
jaar niet meer aan te bieden vanuit de dochteronderneming AVE store, maar als activiteit vanuit 
Aedes zelf. Bij de uitvoering hiervan wordt een inkooporganisatie ingeschakeld die voor meerdere 
brancheverenigingen werkt. Voordeel voor Aedes-leden is dat deze inkooporganisatie een heel 
uitgebreid assortiment biedt. 

Tot de opening van de Aedes-ledenvoordeelwinkel op 1 januari 2011 verandert er niets voor Aedes-
leden. Vanaf 1 januari zal dit ledenvoordeel gekoppeld zijn aan Aedesnet en daarmee makkelijker 
bereikbaar en beter zichtbaar zijn voor leden als exclusief voordeel gekoppeld aan het lidmaatschap. 

Onderhandelingen CAO 2011 in aantocht. Geef uw mening! 
De CAO Woondiensten 2009-2010 loopt eind dit jaar af. Aedes bereidt zich voor op nieuwe CAO-
onderhandelingen met de vakbonden. De onderhandelingen starten naar verwachting einde van het 
jaar. 

Uiteraard betrekt Aedes alle leden bij de werkgeversvoorstellen. Alle directeuren hebben ondertussen 
een e-mail over het arbeidsvoorwaardentraject ontvangen. Die mail bevat een link naar een lijst met 
vragen over mogelijke CAO-voorstellen. Deze voorstellen zijn afgestemd met de 
Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden (BAC-AW). 
  
Voor vragen en antwoorden kan (gratis) contact opgenomen worden met de Aedes-Infodesk, 
telefoonnummer: 0900 123 2333. 
 



Kijk Bij Patrimonium op Urk erg geslaagd! 

Verslag Kijk bij elkaar! dag woensdag 22 september 2010 
 
Op woensdag 22 september was ik één van de 13 MKW deelnemers die bij Patrimonium op Urk werd 
ontvangen door gastheer Johan Oosterhof met goede koffie, iets lekkers en vooral een goed verhaal! 
 
Hij begon met een toelichting op de visie van Patrimonium. Vanuit deze visie heeft Patrimonium veel 
aandacht voor herstructurering en seniorenhuisvesting. In plan Noord is door sloop en vervangende 
nieuwbouw een prachtig seniorencomplex gerealiseerd en is de rest van de woningen ingrijpend 
verbeterd.  
 
Zo ingrijpend, dat je je in een nieuwbouwwijk waant wanneer je er doorheen loopt. Eerst opknappen 
en daarna gedeeltelijk aan de bewoners verkopen, een goede strategie om het tot een betaalbaar 
project te maken en de wijk als geheel enorm op te knappen.  
 
Het bleef niet bij het verhaal alleen. Met elkaar hebben we het herstructureringsgebied Plan Noord 
bezocht en uitvoerig kunnen stilstaan bij de renovatie van de Nieuw Guineastraat en het nieuwe 
appartementengebouw ’t Eiland.   
 

 

 
 
Met elkaar hebben we de binnenruimte van ’t Eiland bezichtigd en genoten van het mooie uitzicht over 
het IJsselmeer. Vervolgens werd het museum “Het Oude Raadhuis” bezocht, waar kennis werd 
gemakt werd met de Urker historie. ‘s Middags volgde een rondleiding op Het Ankerlicht. Dit nieuwe 
appartementengebouw biedt huisvesting aan senioren, waarbij een grote diversiteit aan zorgverlening 
mogelijk is. Daarbij kunnen de toekomstige bewoners een welzijnsarrangement afnemen van het 
naastgelegen zorgcentrum Talma Haven.  
 
De dag werd afgesloten op het kantoor van Patrimonium, waar werd teruggeblikt op een waardevolle 
dag.  
 

Leo Overmars, Wovesto 



Druten West 
In Druten werden 13 gasten hartelijk ontvangen in het multifunctioneel centrum door Rene Roelofsma, 
directeur bestuurder van Woonstichting Alphons Ariens (1900 VHE) en door Erik van Dinteren en 
Astrid Bakx. 

 
Gespreksthema van de middag was de opzet en werkwijze van de Wijk ontwikkelingsmaatschappij 
Druten West. Uiteraard was er in het programma ook tijd ingelast voor een wandeling door de wijk.  
 
Druten Zuid was een wijk met veel relatief oud woningbezit uit de jaren zestig. Bij de gemeente Druten 
en Alphons Ariëns ontstond een aantal jaren geleden het idee om deze wijk gezamenlijk om te 
vormen tot een nieuwe en aantrekkelijke wijk, waar mensen graag willen wonen. Dat heeft ertoe geleid 
dat de gemeente Druten en Alphons Ariëns samen zijn gaan participeren in de besloten vennootschap 
wijkontwikkelingsmaatschappij Druten West, die inmiddels vier jaar actief is. Gemeente en 
wooncorporatie kozen voor de constructie waarbij beide partijen voor 50% aandeelhouder zijn in zowel 
de grondexploitatie als de vastgoedontwikkeling. 
 
Tijdens de Kijk bij elkaar!dag werd onder andere gesproken over de vraag waarom gekozen is voor 
een WOM,  hoe een en ander bestuurlijk in zijn werk gaat en in hoeverre de economische crisis 
consequenties heeft voor deze samenwerkingsvorm.  
  

 
  
 
Harmonisch Wonen te Lelystad 
Harmonisch Wonen in Lelystad is ontstaan vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 
waarbij de kern van de verbinding tussen de huurders de beoefening van de Transcedente meditatie 
was.  
 
De eerste bewoners deden allemaal aan meditatie vandaar ook dat er een grote meditatietempel op 
het terrein staat waar een aantal keer per dag op vaste tijden gemediteerd wordt. Bij aanvang is een 
aantal woongroepen gebouwd. Vanwege het feit dat die niet allemaal goed functioneerden hebben de 
gebouwen een andere bestemming gekregen op een na die nog steeds in gebruik is. In de overige 
panden zitten nu bedrijven zoals het kantoor van de corporatie en een winkel. 
 
De wijk bestaat daarnaast uit woningen voor alleenstaanden en gezinnen. Ook is er een vedisch hofje 
(met uitgang/ingang op het oosten en water). 
 
Radbout Mathijssen is directeur van deze kleine corporatie met 212 VHE’s en heet de zes gasten van 
harte welkom.  Na een kennismakingsrondje is gediscussieerd over het spanningsveld ” tussen dorpse 
klantrelaties en de noodzakelijke professionele opstelling” en over “professionalisering en 
onafhankelijkheid van het interne toezicht”. Ook is veel gesproken over voor- en nadelen van het 
collectief particulier opdrachtgeverschap.  
 
Deelnemers van de Kijk bij elkaar! dag kregen een presentatie over Vedisch bouwen door Ger Lieve, 
directeur Fortuinlijk Wonen en een rondleiding in de bijzondere, duurzame wijk, die ook wel het 
Sidhadorp wordt genoemd. 
 
Tot slot, de lunch was een bijzondere ervaring: deelnemers werden namelijk in het buurtrestaurant 
ontvangen en kregen daar een “Sidhaschotel”; een heerlijke driegangen lunch! 
 



Te gast bij woningstichting Putten 
Woningstichting Putten is werkzaam in de gemeente Putten (op de Veluwe). Ze hebben  ca. 1750 
woningen bezit voornamelijk  eengezinswoningen. Tijdens de Kijk-bij-elkaardag was het thema 
Begeleid Zelfstandig Wonen. Het thema wonen en zorg staat bij hun  vooraan qua aandacht in hun 
ondernemingsplan 2008-2012. 

 
Na warme ontvangst en een toelichting op het thema gingen  we op de fiets met de hele  groep langs 
diverse projecten, allemaal rond het thema begeleid zelfstandig wonen. Van bouwplaats tot 
wooncomplexen die al volop functioneren. Het betrof verschillende projecten met een verschillende 
vormen van zorgverlening, soms op grond van de AWBZ, soms op grond van Persoonsgebonden 
Budgetten met zelf ingekochte zorgverlening. We spraken met bewoners, met zorgleveranciers, met 
initiatiefnemers/ ouders.  

Door de verschillende projecten te bezoeken kregen we een mooi beeld van hoe divers klanten zijn en 
hoe je daar als corporatie mee om kan gaan. Al met al een leuke leerzame dag. En wat is er leuker 
dan in de zon op de fiets met collegae dingen uitwisselen en gedreven mensen en gelukkige 
bewoners te ontmoeten! 



Agenda  

23 november 2010 MKW bestuur, Hilversum 
27 januari 2011  Seminar Toekomst kleine corporaties 
 

MKW corporaties en goede doelen 
Veel MKW corporaties ondersteunen goede doelen. In deze rubriek leest over het initiatief dat 
Magaret Zeeman van Jutphaas wonen heeft genomen.  

U EEN WONING, ZIJ EEN BESTAAN is het motto van een win-win project van corporaties en de 
bevolking van Guinee Bissau. Een menswaardig bestaan bieden is toch een prachtige kans om te 
geven. Wij kunnen daar heel eenvoudig een grote rol in spelen. 

Hoe: geef uw nieuwe huurders een product uit Guinee Bissau in plaats van een emmer, tas of 
bloemen.  

Waarom Guinee Bissau (West-Afrika)? Omdat het een arm en vergeten land is. Guinee Bissau staat 
nummer 5 op de lijst van armste landen van de wereld. Het aantal ondervoede mensen steeg in 2009 
naar 38% (1990 24%), de gemiddelde levensverwachting is 47 jaar en 58% van de bevolking is 
analfabeet. De Maslow piramide is hier echt van toepassing, als je de hele dag op zoek bent naar eten 
heb je geen energie/geld voor ontwikkeling c.q. onderwijs.  Wij kunnen  het verschil maken tussen 
leven en overleven. 

Guinee Bissau is vergeten door de grote hulporganisaties, dat klinkt vreemd, maar juist dat maakt het 
zo mooi om iets te doen. Geen logge bureaucratische organisaties die alles al hebben bedacht. De 
bevolking is nog open en onbevangen. Wij zoeken producten die door lokale ondernemers worden 
gemaakt, zo komt alles ten goede aan de lokale bevolking (geen strijkstok te vinden). 

Dochter van de Nederlandse honorair consul, Eveline van Maanen, is opgegroeid in Guinee Bissau en 
kent de bevolking goed. Zij bewaakt de kwaliteit van de producten. Uw nieuwe huurder ontvangt een 
product met nieuwsbrief  met informatie over de ondernemer en zijn of haar gezin.  

Voor u een kleine investering, voor de ondernemers in Guinee Bissau een stap naar een 
menswaardig bestaan. Deze mensen leven van € 0,80 cent per dag dus iedere cent extra telt. Op dit 
moment heeft Woonbron de eerste opdracht voor 500 sjaaltjes gegeven, echt super.  

Heeft u interesse voor dit plan neem dan contact op met Margaret Zeeman directeur/bestuurder 
Jutphaas Wonen ( mze@jutphaas.nl ). 

Nog even dit; mijn jaarlijkse reis naar Guinee Bissau is op privé basis, dus ook privé betaald. Jutphaas 
Wonen verzorgt alleen de (financiële) administratie. 

 
 
 
MKW berichten is een uitgave van MKW, platform voor woningcorporaties, ter informatie voor leden en 
belangstellenden.  
Secretariaat: Eveline Hacquebard 
Telefoon (035) 6268250 (maandag, woensdag, donderdag) 
Fax (035) 6268288, e-mail MKW@aedes.nl 
 


