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MKW-bericht 27 

september 2010 

Nieuwsbrief MKW platform 9 september 2010  

 

MKW jubileumfeest 14 oktober Buitenplaats Amerongen 

Op donderdag 14 oktober wordt het 10 jarig bestaan van het MKW platform op feestelijke wijze 

gevierd in Buitenplaats Amerongen.  

Het programma bestaat onder andere uit een lezing van Paul Schnabel van het SCP over trends in de 

sociale huisvestingssector en een lezing van Arnold Vanderlyde over Bezieling en Teamspirit. Daarbij 

zal een terugblik op 10 jaar MKW door oud voorzitter Beno Munneke niet ontbreken evenals de 

aanbieding van de MKW jubileumpublicatie door Marinus Kempe aan Marc Calon,  

 Ook zakelijke introducés zijn van harte welkom! (maximaal 1 per MKW-lid). 

Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld voorzitter van Raad van Commissarissen, betrokken 

wethouder en of een corporatiedirecteur die nu nog geen lid is. 

 

MKW jubileumuitgave Terugblikken en Vooruitkijken 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het MKW platform wordt onder de titel Terugblikken en 

Voorkijken een speciale jubileumpublicatie uitgebracht. 

De jubileumuitgave bestaat uit twee delen en start met een interview met Beno Munneke die als 

eerste voorzitter het MKW platform vorm en richting gaf. Daarna volgt een interview met de huidige 

voorzitter Marinus Kempe die de successen van 10 jaar MKW benoemt en vooruitkijkt naar de 

toekomst.  

In deel twee van de jubileumuitgave is te lezen hoe andere belanghouders naar de toekomst van 

MKW corporaties kijken. Vijf prominenten is gevraagd te reageren op stellingen die trends weergeven 

waar MKW corporaties de komende tien jaar mee te maken krijgen.  

De trends zijn achterhaald op basis van een gesprek met de trendwatcher Adjiedj Bakas. De 

prominenten die reageren op de stellingen zijn: 

 

 *   Jan van der Molen, directeur CFV 

 *   Staf Depla wethouder Eindhoven en voormalig PvdA Tweede Kamerlid 

 *   Rene van Genugten, Woonbond 

 *   Eliane Schoonman, Issues Management Institute 

 *   Henry Meijdam, voorzitter VROM raad 

 

Vertrek van Wim Moggré 

Wim Moggré stopt per 1 september als directeur-bestuurder van Salland Wonen (Raalte) en zal 

vanwege zijn vertrek ook zijn functie als bestuurslid van Aedes in november 2010 neerleggen.  

Wim is voorzitter van het MKW bestuur geweest in de periode 01 januari 2008 tot 01 november 2008, 

daarvoor zes jaar vice voorzitter. Wij bedanken Wim voor zijn inzet in het MKW bestuur. 
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9 september vergadering Directeurencontact Huizen 

Het bestuur van Het Directeurencontact stelt tijdens de vergadering van 9 september onder andere 

voor om: 

Het Directeurencontact om te zetten in een formele vereniging met statuten en een huishoudelijk 

reglement. Hierin is opgenomen een adequate besluitvormingsprocedure over de beloningcode 

Bestuurders woningcorporaties, toekomstige aanpassingen daarin en overige nader te benoemen 

besluiten aangaande de professionaliteit van de bestuurder. Daarnaast dient de 

belangenbehartigingstaak met betrekking tot positie van de bestuurders als werknemers in brede zin, 

vooral in relatie tot de beloningscode bestuurder woningcorporatie, in statuten opgenomen te worden.  

Voor MKW bestuurders is dit belangrijk omdat het voorstel is dat iedere professionele bestuurder lid 

kan worden van de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (nieuwe naam voor Het 

Directeurencontact), onafhankelijk van de grootte van de corporatie en los van het lidmaatschap van 

betreffende corporatie van Aedes.  

 Op de website van het MKW platform staat onder de knop Downloads de complete notitie over de 

voorgenomen transformatie van het Directeurencontact.  

Kijk bij elkaar! dag woensdag 22 september 2010 

Voor de Kijk bij elkaar! dag van woensdag 22 september hebben zich 47 mensen aangemeld.  

De 22e september staan de deuren open bij  

Woningstichting Alphons Ariëns in Druten,   2000 woningen 

Harmonisch Wonen in Lelystad,    212 woningen 

Patrimonium op Urk      800 woningen 

Woningstichting Putten     1750 woningen 

In de volgende nieuwsbrief leest u een beknopt verslag van de Kijk bij elkaar! dag 2010. 

Verslag van de MKW werkgroep Franchise 

Deze werkgroep Franchise staat positief tegenover het verder nagaan van de franchise mogelijkheden 

voor MKW leden, met instandhouding van de lokale autonomie van corporaties. Franchising kan 

namelijk een reddingsboei voor kleinere corporaties zijn die enerzijds gezien hun schaalgrootte 

moeten gaan opschalen, maar anderzijds hun autonomie willen behouden. 

Dat bleek tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep Franchise die plaatsvond op 31 augustus 

2010. De werkgroep bestaat uit Bert Schellekens (Volksbelang Raamsdonksveer), Henk Gravesteijn 

(Tablis Wonen), Hans Vedder (Goed Wonen Gemert) en Lilian van Zandbrink (MKW).  

De werkgroep heeft zich onder andere tot doel gesteld de definitie van franchise voor MKW 

corporaties verder aan te scherpen, de grenzen van lokale autonomie in relatie tot franchiseformules 

te zoeken en te onderzoeken waar de mogelijkheden voor verbetering bedrijfsvoering en uitbesteding 

van de backoffice liggen in uiteenlopende franchise constructies. 

In de werkgroep is nog plaats voor MKW leden die actief mee willen denken en een bijdrage willen 

leveren aan de kennisontwikkeling en opbouw van het relatienetwerk rondom Franchise. 

Aanmelden kan bij Lilian van Zandbrink (035 62 68 369) l.vanzandbrink@aedes.nl die eveneens 

beschikbaar is voor vragen. 

 



3 

 

22 september Themamiddag 'Rekenen aan Zorg en Vastgoed' 

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben op dit moment grote moeite hun plannen voor 

woonzorgprojecten te financieren. Wat is nodig voor een haalbare zorgexploitatie, hoe komen we tot 

een goede huurovereenkomst, hoe maken we een businesscase waarmee we de bank en 

zorgkantoor overtuigen en waarom is de samenhang tussen deze onderdelen van belang?  

Een antwoord op deze vragen krijgt u op de themamiddag 'Rekenen aan Zorg en Vastgoed' die 

plaatsvindt op woensdagmiddag 22 september 2010 van 13.00 tot 16.30 uur in het NBC Nieuwegein. 

De bijeenkomst is bedoeld voor managers en projectleiders zorgvastgoed of woonzorgprojecten bij 

woningcorporaties en zorgorganisaties. Alle deelnemers ontvangen de publicatie 'Rekenen aan 

Zorgvastgoed' gratis.  

Kosten voor de themamiddag bedragen  € 55,-. voor leden van Aedes, ActiZ en kennispartners (VGN 

en RIBW Alliantie): Overige deelnemers € 95,-.  

Bij voldoende animo wordt in het najaar van 2010 een tweede bijeenkomst georganiseerd. 

Naast deze bijeenkomst wordt ook de mogelijkheid geboden voor een verdiepingsslag in de vorm van 

een training van twee dagen (13 oktober en 17 november) waarbij deelnemers concreet aan de slag 

gaan met de rekentool.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rogier Goes, telefoon 035 6268 334 of e-mail 

r.goes@aedes.nl  

 

Landelijk Symposium Wonen op 7 oktober in Uden  

Voor een toekomstbestendige woningmarkt is het belangrijk dat woningcorporaties strategisch 

nadenken over toegankelijk wonen. Tijdens het Landelijk Symposium Wonen van 7 oktober a.s. 

kunnen corporaties nieuwe inzichten over de woningmarkt verwerven.  

Tijdens de bijeenkomst worden visies en praktijk afgewisseld. De deelnemers krijgen onder meer 

kennis aangereikt over de mogelijkheden van WoonKeur (nieuwbouw en bestaande bouw) en worden 

in de gelegenheid gesteld voorbeelden te bekijken van starterswoningen in de nieuwbouwwijk 

BergseHeihoek in Berghem. 

Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen en voormalig minister van VROM treedt op als 

dagvoorzitter en vervult de rol van gespreksleider tijdens het netwerkforum waarbij u gelegenheid 

krijgt uw visie te delen.  

Brigite van Haaften-Harkema, gedeputeerde voor de Provincie Brabant verzorgt op 7 oktober een 

presentatie over de noodzaak van investeren in kwaliteit. 

De organisatie is in handen van SKW, Anbo en CSO ouderenorganisaties. Aedes, vereniging van 

woningcorporaties, woningcorporatie BrabantWonen en VNG verlenen hun medewerking aan het 

evenement. De organisatoren hanteren de visie dat woningen die voor alle doelgroepen toegankelijk 

zijn hun waarde behouden. 

Inschrijven kan via http://www.landelijksymposiumwonen.nl en kosten voor deelname aan de dag 

bedragen € 25,-. 
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Al actief op de MKW Community?  

In de MKW community op Aedesnet.nl kunt u contact leggen  met andere (MKW) 

corporatieprofessionals, kennisdelen en discussies voeren. Daarnaast biedt het digitale platform ook 

de mogelijkheid met anderen individuele of gezamenlijke vraagstukken op te lossen.  

Uiteraard blijft de website ww.MKWplatform.nl relevant nieuws en achtergrondinformatie publiceren. 

Beschouw het als een uitbreiding van de mogelijkheden en kijk eens rond op de MWK community op 

aedesnet.nl en ontdek wat het u kan bieden.  

MKW Agenda 

9 september 

Directeurencontact over Nederlandse vereniging van bestuurders woningcorporaties 

14 september  

Vergadering MKW bestuur 

22 september 2010  

Kijk bij elkaar! dag  

14 oktober 

 MKW jubileumfeest,  Buitenplaats Amerongen 

23 november  

vergadering MKW bestuur 

MKW corporaties en goede doelen 

Veel MKW corporaties ondersteunen goede doelen. In deze rubriek leest over de stichting Lengo Letu 

die door Ons Doel in Leiden is opgericht.  

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. Het werk eindigde echter niet 

met de oplevering van de school in 2007.  

Lengo Letu werd en wordt door diverse relaties benaderd met de vraag ondersteuning te bieden bij 

allerlei Keniaanse projecten. Deze ondersteuning bestaat uit het bouwen, renoveren en onderhouden 

van basisscholen, een technische school en een veeteeltproject. Helaas zijn er nog veel scholen in 

deplorabele staat en ook gemeenschappen zonder school zijn er te over. Nieuwe potentiële projecten 

stromen dus vanzelf toe. Inmiddels ondersteunt Lengo Letu zo’n zes basisscholen in Kenia. Met 

ingang van 2005 kreeg Ons Doel ook een Lengo Letu medewerkster ter plekke: bouwkundig opzichter 

Catherine Kanini. 

 Het project heeft een positief effect op het imago van de corporatie. Maar ook op de relatie met 

netwerkpartners en medewerkers. De organisatie vaart er bovendien wel bij. Medewerkers van Lengo 

Letu hebben veel geleerd over ´ontwikkelen over de grenzen´. Deels betreft dat het omgaan met totaal 

andere culturen, maar het gaat het ook om complexe managementopgaven en het vinden van 

creatieve, duurzame en flexibele oplossingen daarvoor. De kennis en ervaring die dat oplevert zijn ook 

´thuis’ van grote waarde. Wezenlijk zijn ook de lessen in hefboomwerking: hoe kan je met relatief 

weinig tijd en middelen toch veel in werking zetten?  

Voor een kleine corporatie met grote ambities is dat een onmisbare kwaliteit.  

Voor meer informatie over de stichting Lengo Letu kunt u telefonisch contact opnemen met Erik 

Olijerhoek Ons Doel Leiden: 071- 522 20 25. 
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MKW berichten is een uitgave van MKW, platform voor woningcorporaties, ter informatie voor leden en belangstellenden. 

Secretariaat: N. Dingelhoff 

Telefoon (035) 6268356 (maandag, dinsdag, donderdag) 

Fax (035) 6268288, e-mail MKW@aedes.n 


