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Voorwoord
 
Elk jaar kent altijd wel een of meerdere mooie hoogtepunten. Voor het MKW platform was het hoogtepunt 
van 2010 wat mij betreft het jubileumfeest ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. In Buitenplaats 
Amerongen keken we samen met een groot aantal leden terug op een mooie MKW-geschiedenis.

2010 is helaas ook het jaar geweest waarin de lucht betrok en veel ontwikkelingen bij elkaar kwamen 
waarvan MKW corporaties de komende jaren gruwelijk veel last krijgen. Hierbij denk ik aan het zichtbaar 
worden van krimp, de effecten van de economische crisis en de maatregel dat 90% van onze sociale 
huurwoningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.614 euro.
 
De wereld anno 2011 is sterk veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. Toen propageerde de Tweede 
Kamer marktwerking binnen de corporatiesector en vandaag de dag kleden ze ons het liefst in een harnas 
en binden ze ons aan handen en voeten door toenemende wet- en regelgeving waaraan we moeten voldoen. 
Hierdoor ligt er grote druk op kleine corporaties die vraagt om de nodige expertise en menig collega doet 
overwegen intensief te gaan samenwerken of zelfs te gaan fuseren. 
 
In dit jaarverslag leest u wat het MKW in 2010 zoal heeft ondernomen en geïnitieerd om het tij te keren 
zoals  het verslag van de MKW Directeurendag, de Kijk bij elkaar! dag van 22 september, de komst van een 
herziene Visitatiemethodiek voor kleine corporaties en de jubileumuitgave Terugblikken en Vooruitkijken.
 
Evenals in voorgaande jaren zet het MKW-bestuur zich ook in 2011 actief in voor de behartiging van uw 
belangen en stimuleren we onderlinge kennisuitwisseling en ontmoeting waarbij we u graag welkom heten.  
 
Marinus Kempe, voorzitter MKW platform 
directeur-bestuurder De Kernen
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MKW Feiten & Cijfers over 2010 
 
Het MKW platform telde in 2010 122 leden met een totaal personeelsbestand van circa 2800 medewerkers. 
Het aantal personeelsleden varieert van minimaal 2 tot maximaal 80 mensen.
Het gemiddeld aantal VHE van MKW leden is 2202.  
Qua regionale spreiding ziet het beeld van MKW-leden er als volgt uit.

Provincie Aantal MKW doelgroepleden, incl. 
MKW ers*

Waarvan MKW-lid

Friesland 7 3

Groningen 12 7

Drenthe 3 2

Zeeland 8 1

Limburg 21 8

Flevoland 4 3

Noord-Brabant 39 15

Noord-Holland 22 12

Zuid-Holland 52 22

Overijssel 19 12

Gelderland 32 18

Utrecht 29 19

*MKW doelgroepleden zijn geen lid van het MKW platform, maar behoren wel tot de potentiële doelgroep 
namelijk corporaties tot circa 5.000 VHE.

Samenstelling MKW bestuur in 2010

•	 Marinus Kempe, voorzitter, De Kernen, Beneden Leeuwen
•	 Louise Mulder, penningmeester, Woonpalet Zeewolde
•	 Monique Boeijen, Woningstichting Putten
•	 Wilbert Pothoff, Destion, Gennep
•	 Bert Schellekens, Woningbouwvereniging Volksbelang, Raamsdonkveer
•	 Gerrit Nellestein, Woningstichting Volksbelang, Wijk bij Duurstede
•	 Leo Overmars, Wovesto, Sint Oedenrode

Ondersteuning vanuit Aedes

•	 Nanda Dingelhoff, secretaresse (tot 01/11/2010)
•	 Eveline Hacquebard, secretaresse (vanaf 01/11/2010)
•	 Els van Betten, Netwerkmanager
•	 Lilian van Zandbrink, Netwerkmanager
•	 Erik Kolkman, communicatie adviseur
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MKW Financiën in 2010

MKW activiteiten en initiatieven in 2010

Brainstormdag MKW bestuur 14 januari 2010
De Brainstormdag die het MKW bestuur op 14 januari organiseerde vormde een mooie aftrap van 2010. Met 
een aantal leden werd die dag gesproken over de vraag waar het MKW zich de komende 10 jaar mee bezig 
moet houden.  Aanwezige MKW leden waren Sjef Keijsers, René Kouters, Bertus Rakhorst, Bart Rozemeijer. 
Namens het Algemeen Bestuur van Aedes waren Yolande Winkelhorst en Wim Moggré aanwezig.
Tijdens de brainstorm werd bijvoorbeeld duidelijk dat het MKW zich moet inspannen voor de komst van 
“Light versie(s) voor kleine corporaties als het gaat over bijvoorbeeld governance, visitatie en cijfers CFV. 
Dienstverlening richting leden hoeft (nog) niet door het MKW platform te worden ingevuld omdat daarvoor 
genoeg adviesbureaus actief zijn binnen de sector.
De aanwezige leden waren eveneens van mening dat als Aedes iets laat liggen in de belangenbehartiging 
in Den Haag het MKW aanvullend moet zijn. Het is namelijk belangrijk te laten zien dat er nog andere 
corporaties zijn dan alleen die in de grote steden.
MKW’ers verwachten (in het verleden en heden) van het bestuur dat zij zowel binnen Aedes als in politiek 
Den Haag aandacht vragen voor de (kleine) schaal waarop MKW corporaties werken en de daarbij 
bijbehorende problematiek.
De brainstormdag werd afgesloten met een kennismakingsgesprek tussen Marc Calon en het MKW bestuur. 
Tijdens het gesprek werd onder andere afgesproken dat twee keer per jaar structureel overleg plaatsvindt 
tussen het MKW en de Aedes voorzitter en dat het MKW bestuur Marc Calon kan en mag inzetten voor haar 
specifieke doeleinden.

MKW Platform voor woningcorporaties

Balans en Exploitatierekening over de periode 01-01-2010 t/m 31-12-2010 in EUR

realisatie begroting realisatie realisatie begroting realisatie
Activa 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 Passiva 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009
ING Bank 71.923,82 45.656      70.301      Vermogen 68.731      68.731      66.061      
Debiteuren -            1.056        Resultaat (>0 positief) 2.532        23.075-      2.671        
Rek.crt Aedes -            -            Crediteuren 660           2.625        

Overlopende passiva -            -            

Totaal 71.924    45.656    71.357    71.924    45.656    71.357

realisatie begroting realisatie realisatie begroting realisatie
Lasten 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009 Baten 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2009
Bijeenkomsten 18.018      27.500      13.940      Deelnemersbijdrage 35.250      30.000      33.000      
Bestuurskosten -            -            -            Overige opbrengsten 222           75 79             
Reis- en verblijfkosten 660           500           513           
Brainstormdag -            4.000        -            
drukwerk (briefpapier ed) 380           1.500        1.375        
Advieskosten -            -            -            
Publicatie 11.314      15.000      12.358      
Internetkosten 307           3.500        2.196        
Representatie -            150           -            
Diversen 2.261        1.000        26             
Nader te bepalen: eventueel evenement -            -            -            
Resultaat (>0 positief) 2.532        23.075-      2.671        

Totaal 35.472    30.075    33.079    35.472    30.075    33.079

Balans 31-12-2010

Exploitatierekening 01-01-2010 t/m 31-12-2010
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Voortgang Commissie Herziening Izeboud van het Directeurencontact (CHI)
Op 4 december 2009 werd de Commissie Herziening Izeboud (CHI) van het Directeurencontact geïnstalleerd. 
De commissie bestond uit leden van het directeurencontact en een vertegenwoordiger vanuit het MKW. 
Namens het MKW platform nam Wilbert Pothoff, directeurbestuurder van Destion deel aan de commissie.

De overige leden waren:
•	 Lambert W. Greven, algemeen directeur Rondom Wonen
•	 Johan Klinkenberg, directeur-bestuurder Bo Ex
•	 Carla van de Wiel, directeur-bestuurder Vidomes
•	 Gerard Anderiesen, directeur-bestuurder Stadgenoot
•	 Ben Wouters, directeur-bestuurder Mooiland
•	 Jan Bouwman, directeur-bestuurder Ons Huis Apeldoorn

De Commissie Herziening Izeboud adviseerde in 2010 de commissie Westerlaken bij het tot stand brengen 
van een geactualiseerde adviesregeling voor de honorering van Statutair Directeuren. Wilbert Pothoff 
vertegenwoordigde de belangen van bestuurders van de midden en kleine woningcorporaties in het proces.

Op 3 juni 2010 zijn het Directeurencontact en de Vereniging van Toezichthouders (VTW) akkoord gegaan 
met het voorstel voor een nieuwe beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties. Het hart van het 
voorstel is de Balkenendenorm als maatstaf. 
Beide partijen hebben de minister gevraagd de code algemeen verbindend te verklaren en voorgesteld haar 
op te nemen in de Governancecode.

Europa dossier
In 2010 werd duidelijk dat corporaties vanwege nieuwe Europese staatssteunregels vanaf 1 januari 2011 
gedwongen zijn negentig procent van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met 
een inkomen van maximaal 33.614 euro.Het MKW bestuur heeft samen met het bestuur van Aedes alle 
mogelijkheden onderzocht en alle wegen bewandeld om dit besluit ongedaan te maken, maar dat is 
helaas niet gelukt. MKW corporaties zijn veelal werkzaam in niet stedelijke gebieden waar een andere 
woningmarkt is, met relatief weinig mutaties in de huur en een beperkt aanbod in het koopsegment. In die 
omstandigheden is 90% moeilijker te halen. Pas aan het eind van het jaar kunnen MKW corporaties definitief 
de balans opmaken en concluderen of zij voldoen aan het nieuwe toewijzingscriterium.

Ontwikkeling van specifieke visitatiemethodiek voor kleine corporaties
In de eerste maanden van 2010 kreeg het MKW bestuur meerdere signalen vanuit kleine corporaties dat zij 
ontevreden waren over de standaard visitatiemethodiek en dan met name wat betreft omvang en relatief 
hoge kosten van het gehele visitatietraject. Deze signalen leidden tot gesprekken met het Algemeen Bestuur 
van Aedes en dat resulteerde in de vraag aan de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland om een 
aangepaste visitatiemethodiek te ontwikkelen voor de groep van kleine corporaties (tot 1.000 VHE). 
Sinds september 2010 is de aangepaste Visitatiemethodiek beschikbaar voor kleine corporaties tot 
1.000 VHE. Die herziene methodiek behelst een minder omvangrijk visitatietraject en een lagere 
kostprijs. Het MKW-bestuur kijkt tevreden terug op het doorlopen proces en is content met de specifieke 
visitatiemethodiek.
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MKW Directeurendag in 2010
Evenals voorgaande jaren organiseerde het MKW platform in 2010 een tweetal MKW-Directeurendagen. 
De eerste MKW Directeurendag van 13 april 2010 stond in het teken van samenwerkingsvormen. 
De directeur van Atrivé, Eppie Fokkema verzorgde tijdens die bijeenkomst een presentatie over 
samenwerkingsvormen voor woningcorporaties, anders dan fusie. Zijn belangrijkste vraag was: “Wat zijn de 
slaag- en succesfactoren bij samenwerking? 
De inhoud van zijn presentatie was gebaseerd op een update onderzoek naar meer dan 30 praktijk-
voorbeelden van samenwerking dat Atrivé eerder uitvoerde in opdracht van Aedes. Het onderzoek toonde 
aan dat de meeste samenwerkingsvormen een kort leven beschoren zijn. De meeste zijn namelijk binnen 
vijf jaar opgeheven en daarvoor zijn faalfactoren aan te wijzen. 
Zo wordt het zakelijke belang voor het slagen van de samenwerkingsvorm veelal op een te laag 
ambitieniveau vastgehouden en positioneren corporaties zich eerder als opdrachtgever en niet primair als 
eigenaar. En ook Viviane Regout van Kristal was als gastspreker aanwezig.

Tienjarig bestaan MKW platform
Tijdens de tweede MKW Directeurendag van donderdag 14 oktober 2010 werd op feestelijke wijze het 
tienjarig bestaan van het MKW platform gevierd.
Inhoud en ontspanning wisselden elkaar af in Buitenplaats Amerongen waar zo’n 70 MKW’ers en 
genodigden naar toe waren gekomen.

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf in zijn presentatie een eerste analyse 
over de inhoud en mogelijke consequenties van het regeerakkoord van het kabinet Rutte I voor corporaties. 
Ook schetste hij een interessant beeld van de trends en (demografische) ontwikkelingen op de woningmarkt 
waar MKW’ers mee te maken krijgen. 

Beno Munneke keek in zijn Column terug op de ontstaansgeschiedenis van het MKW en pleitte in de 
afronding van zijn verhaal voor een One man One vote stemverhouding binnen Aedes. Als uitsmijter stelde 
hij voor de naam van Aedes te veranderen in MKW, vereniging van volkshuisvesters. Wat betreft Beno 
Munneke staat de nieuwe vereniging voor volkshuisvesters open voor leden met maximaal 5.000 VHE. 

Marinus Kempe, voorzitter van het MKW platform overhandigde ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
het eerste exemplaar van de MKW jubileumuitgave aan Marc Calon, voorzitter van Aedes. Elders in dit 
jaarverslag leest u meer over de MKW jubileumuitgave. 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 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.
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Kijk bij elkaar! dag woensdag 22 september 2010
Aan de jaarlijkse Kijk bij elkaar! dag van woensdag 22 september namen 47 mensen deel. Gastcorporaties 
die 22e september waren Woningstichting Alphons Ariëns in Druten, Harmonisch Wonen in Lelystad, 
Patrimonium op Urk en Woningstichting Putten. 

Alphons Ariens, Druten 
In Druten werden 13 gasten hartelijk ontvangen in het multifunctioneel centrum door René 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. 
 
Harmonisch Wonen Lelystad
De zes gasten bij Harmonisch Wonen werden welkom geheten door Radbout Mathijssen, directeur van deze 
kleine corporatie met 212 VHE’s.   
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. 
Na een kennismakingsrondje werd gediscussieerd over het spanningsveld ” tussen dorpse klantrelaties en 
de noodzakelijke professionele opstelling” en over “professionalisering en onafhankelijkheid van het interne 
toezicht”. Ook werd gesproken over voor- en nadelen van het collectief particulier opdrachtgeverschap.

Patrimonium op Urk
Op Urk werden 13 deelnemers verwelkomd door Johan Oosterhof van Patrimonium met goede koffie, iets 
lekkers en een goed verhaal, zoals een van de deelnemers het noemde.
De middag startte 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. 
Deelnemers bezochten het herstructureringsgebied Plan Noord en stonden stil bij de renovatie van de 
Nieuw Guineastraat en het nieuwe appartementengebouw ’t Eiland.

Woningstichting Putten
Tijdens de Kijk bij elkaar! dag bij Woningstichting Putten stond het begeleid zelfstandig wonen centraal. 
Woningstichting Putten is een woningcorporatie met 1750 woningen in Putten (op de Veluwe). Het thema 
wonen en zorg staat hoog op de agenda van de Woningstichting. Dit blijkt ook uit het grote aantal projecten 
dat de laatste jaren op dit terrein is gerealiseerd.  
Na warme ontvangst en een toelichting op het thema gingen de deelnemers per fiets langs diverse 
projecten, allemaal rond het thema begeleid zelfstandig wonen.  
Van bouwplaats tot wooncomplexen die al volop functioneren. Het betrof verschillende projecten 
met uiteenlopende vormen van zorgverlening, soms op grond van de AWBZ, soms op grond van 
Persoonsgebonden Budgetten met zelf ingekochte zorgverlening. Er werd gesproken met bewoners, met 
zorgleveranciers, met initiatiefnemers en ouders. 
Door de verschillende projecten te bezoeken ontstond een goed beeld van diversiteit van woonwensen en de 
wijze waarop een corporatie daar invulling aan kan geven.
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Start MKW netwerk Samenwerkingsverbanden
In 2010 startte het MKW de werkgroep Samenwerking. Initiators waren Henk Gravesteijn (Tablis Wonen), 
Hans Vedder (Goed Wonen Gemert), Ron Manuel (awm woningbouw Monnickendam) en Bert Schellekens 
(Volksbelang Raamsdonksveer).

Uitgangspunt van het netwerk is MKW leden te mobiliseren die positief staan tegenover serieuze verkenning 
van de franchise mogelijkheden met instandhouding van de lokale autonomie van de eigen corporatie.  

In 2010 werden twee bijeenkomsten georganiseerd waarin doelstelling werd bepaald en eerste oriëntatie 
op definitieve en thema’s plaatsvond. In het verlengde hiervan werd ook gesproken met Jan Kammeyer, van 
Futura (Brabant). Voor kleinere corporaties die enerzijds gezien hun schaalgrootte moeten gaan opschalen 
en anderzijds hun autonomie willen behouden kan samenwerking uitkomst bieden. 

Het seminar over Samenwerkingsverbanden van 27 januari 2011 toonde het bestaansrecht van dit netwerk 
aan en gaf het een stevige inhoudelijk impuls. 
In 2011 wordt in samenwerking met Atrivé en BDO gezocht naar inhoudelijke verdieping en verbreding.

MKW jubileumuitgave “Terugblikken en Vooruitkijken” 
Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan bracht het MKW platform een speciale jubileumuitgave uit met de 
titel  “Terugblikken en Voorkijken”.  
Met deze uitgave beoogde het MKW platform de issues van de toekomst te agenderen en discussie hierover 
te entameren. De titel verwoordt kernachtig de inhoud van het boekje dat uit twee delen bestaat. 
Deel Een trapt af met een interview met Beno Munneke die als eerste voorzitter het MKW platform vorm 
en richting gaf. Daarna volgt een interview met Marinus Kempe waarin hij de successen van 10 jaar MKW 
benoemt en vooruit kijkt. 
  
In deel Twee is te lezen hoe belanghouders naar de toekomst van MKW corporaties kijken. Vijf prominenten 
reageren op stellingen die trends weergeven waar MKW corporaties de komende tien jaar mee te maken 
krijgen. 

•	  Jan van der Moolen, directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting: 
‘MKW corporaties zijn letterlijk een partij waarop je kan bouwen’.

•	 Staf Depla, wethouder Eindhoven en voormalig PvdA Tweede Kamerlid: 
‘Kijk voor de toekomst niet teveel naar politiek Den Haag!’

•	 René van Genugten, senior beleidsmedewerker Belangenbehartiging Nederlandse Woonbond: 
‘Blijf klein en dicht bij de klant.’

•	 Eliane Schoonman, directeur Issues Management Institute: 
‘Maak beleid vanuit de woonloopbaan van de klant.’

•	 Henry Meijdam, voorzitter VROM-raad: ‘De opschaling van corporaties nadert zijn eind.’
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MKW corporaties en goede doelen
In 2010 werd een nieuwe rubriek aan de MKW nieuwsbrief toegevoegd, MKW corporaties en Goede doelen. 
De rubriek biedt corporaties gelegenheid initiatieven ter ondersteuning van goede doelen te communiceren 
en te delen met andere MKW corporaties waardoor zij geïnspireerd kunnen raken en iets vergelijkbaars 
gaan ondernemen. De corporaties en goede doelen die in 2010 aan bod kwamen waren:

Ons doel Leiden en de stichting Lengo Letu 
Al vanaf januari 2003 is stichting Lengo Letu actief in Kenia. Lengo Letu betekent Ons Doel in Kiswahili,de 
lokale taal. De stichting bestaat uit medewerkers van Ons Doel in Leiden en heeft samen met sponsoren 
geld bijeen gebracht om een kostschool te realiseren.
 
Woningcorporatie Volksbelang Raamsdonkveer en stichting Homeplan 
HomePlan verzorgt huisvestingsprojecten voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dit kan zijn voor de 
slachtoffers van de aardbeving op Haïti, maar ook voor aidswezen die niets of niemand meer hebben in Zuid 
Afrika. Een huis is daarbij niet het doel, maar het middel om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. 

Jutphaas Wonen biedt nieuwe bewoners cadeau uit Guinee Bissau
U EEN WONING, ZIJ EEN BESTAAN is het motto van een win-win project voor de bevolking van Guinee 
Bissau. Nieuwe huurders van Jutphaas wonen ontvangen een product uit Guinee Bissau in plaats van een 
emmer, tas of bloemen. Woonbron heeft daarnaast een bestelling gedaan voor levering van 500 sjaaltjes. 


