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Brainstormdag MKW bestuur 
Op 14 januari jl. heeft het MKW bestuur een brainstormdag gehouden waarbij o.a. met een aantal 
leden is gesproken over de vraag waar het MKW zich de komende 10 jaar mee bezig moet 
houden.   
 
Aanwezige MKW leden waren Sjef Keijsers, Rene Kouters, Bertus Rakhorst, Bart Rozemeijer. 
Namens het Algemeen Bestuur van Aedes waren Yolande Winkelhorst en Wim Moggre 
aanwezig. 
 
Tijdens de brainstorm werd duidelijk dat:  

• Het MKW zich moet inspannen voor de komst van “Light versie(s) voor kleine corporaties 
als het gaat over governance, visitatie, cijfers CFV etc;  

• Dienstverlening richting leden niet door het MKW hoeft te worden ingevuld omdat 
daarvoor genoeg adviesbureaus actief zijn binnen de sector. 

• Leden vinden dat als Aedes iets laat liggen in de belangenbehartiging in Den Haag het 
MKW aanvullend moet zijn. Leden vinden het namelijk belangrijk om te laten zien dat er 
nog andere corporaties zijn dan alleen die in de grote steden.  

• Leden van het bestuur verwachten dat zij zowel binnen Aedes als in politiek Den Haag 
aandacht vragen voor de kleine schaal van MKW corporaties en bijbehorende 
problematiek.  

 
Aan het eind van de brainstormdag heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden tussen 
Marc Calon en het MKW bestuur. Afgesproken is 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.  
 
Voortgang Commissie Herziening Izeboud van het directeurencontact (CHI)  
Op 4 december 2009 is de Commissie Herziening Izeboud (CHI) van het Directeurencontact 
geïnstalleerd. De commissie is samengesteld uit leden van het directeurencontact en een 
vertegenwoordiger vanuit het MKW. Namens het MKW platform neemt Wilbert Pothoff, directeur-
bestuurder van Destion deel aan de commissie.  
 
De overige leden zijn: 
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 
 
Inmiddels is de Commissie twee keer bijeen geweest om werkafspraken te maken voor het 
verder te doorlopen proces. De eerste volgende bijeenkomst staat gepland voor 19 maart 2010.  
 
Wilbert Pothoff zal de belangen van bestuurders van de midden en kleine woningcorporaties in 
het proces inbrengen en vertegenwoordigen. De landelijke discussie gaat vaak over de 
topverdieners, maar ook corporatiebestuurders van MKW-corporaties liggen soms onder vuur. Dit 
alles is een belangrijk punt van aandacht. 
 



De CHI dient als klankbord en levert ideeën aan die voor een gedragen en verantwoorde 
beloningscode van belang kunnen zijn. Onderwerpen die de CIH bespreekt zijn o.a.: strategie, 
loongebouw, loonlijnen, referentiemarkten, indexeringen, vertrekregelingen, etc.  
 
Vanuit de commissie CHI hebben drie leden zitting in de Commissie Beloningscode voor 
bestuurders van woningcorporaties, (De Commissie Westerlaken) Dat zijn Lambert W. Greven, 
Johan Klinkenberg en Jan Bouwman. De commissie Beloningscode voor bestuurders is ingesteld 
op 14 januari 2010.  
 
Naast de onafhankelijke voorzitter, Anton Westerlaken zijn ook drie leden van de VTW in deze 
commissie vertegenwoordigd.  
 
Medio juni wordt het advies Beloningscode ter goedkeuring aan de leden van het VTW en 
Directeurencontact voorgelegd.  
 
De commissies streven naar een beloningscode in het zogenaamde verlicht regime waarbij de 
sector een eigen beloningscode vaststelt. Vooralsnog lijkt de overheid echter aan te sturen op het 
strengste regime waarbij zij degene is die de beloningscode vaststelt. 
 
Zinvolle ideeën en suggesties vanuit de MKW achterban voor de Commissie Herzieningen 
Izeboud zijn van harte welkom. U kunt deze mailen naar Wilbert Pothoff. E-mail 
w.pothoff@destion.nl 
 
 
MKW Jaarverslag 2009  
Binnenkort ontvangt u per post een exemplaar van het MKW jaarverslag 2009. In dit verslag leest 
u op hoofdlijnen hetgeen door het MKW is geïnitieerd en gerealiseerd in 2009.  
 
10 jaar MKW 
Tijdens de MKW directeurendag van 13 april 2010 wordt op Kasteel Amerongen het tweede 
MKW lustrum gevierd.  
 
Het inhoudelijke programma voorziet onder andere in een tweetal inleidingen over Samenwerking  
 
* Eppie Fokkema, directeur Atrivé verhaalt over Samenwerkingsconcepten waarbij enkele 
samenwerkingsconcepten tussen woningcorporaties worden behandeld.  
Het wordt w.s. een treurig verhaal, want veel samenwerkingsconcepten werken niet in de praktijk!  
 
* Viviane Regout, Kristal projectontwikkeling stelt dat samenwerking tussen corporaties en 
marktpartijen een uitdagend huwelijk betreft. Woningcorporaties werken namelijk op vele 
manieren samen met andere corporaties en marktpartijen voor het verwezenlijken van hun 
ambities en doelstellingen. 
 
Kleine corporaties willen echter graag herkenbaar en zelfstandig blijven en zijn daarom op zoek 
naar samenwerkingsverbanden zonder te hoeven fuseren.  
 
 



MKW themapublicatie 
Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer een MKW themapublicatie uitgegeven. De 
themapublicatie van 2010 staat geheel in het teken van het 10-jarig bestaan van het MKW en zal 
naast een historische terugblik ook de toekomst visie van het MWK bestuur voor de komende 10 
jaar bevatten. Geplande verschijningsdatum medio september 2010. 
 
Agenda  
MKW directeurendagen 2010 
Dinsdag 13 april 
Donderdag 14 oktober 
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