
    MKW bericht 35, november 2011 

 
Aangepaste visitatiemethodiek voor corporaties met minder dan 500 VHE 
Vanaf 1 oktober 2011 is er een aangepaste visitatiemethodiek beschikbaar voor 
corporaties met minder dan 500 verhuureenheden. Er was al een aparte methode voor 
corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden, maar die bleek voor de allerkleinste 
corporaties in de praktijk nog steeds erg belastend te zijn.  
 
Omdat visitatie ook voor de aller kleinste corporaties zinvol en noodzakelijk is, heeft de 
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) de methodiek voor deze groep 
nu aangepast.  
 
De herziene methodiek vergt minder tijd en is daardoor ook veel goedkoper. De kosten 
voor het visiterend bureau zijn daardoor maximaal 5.000 euro exclusief btw. De Stichting 
Visitatie heeft de bijdrage per visitatie die zij aan de kleine corporaties vraagt ook 
herzien. De bijdrage voor de allerkleinste corporaties is verlaagd van 1.500 euro naar 
500 euro. 
 
Het tijdstip van oplevering van deze visitatiemethode is later dan voorzien en daarom is 
besloten om de deadline voor de kleine corporaties om gevisiteerd te zijn te verschuiven 
van 31 december 2011 naar 31 maart 2012. Deze groep corporaties is hierover per brief 
inmiddels ook geïnformeerd. 
 

MKW themapublicatie 2011 

Begin december 2011 verschijnt de MKW themapublicatie 2011 met als titel  
De MKW corporatie als netwerker; initiator van samenwerking 

De themapublicatie 2011 bestaat uit een boekje en een digitaal magazine met daarin 

video-interviews over uiteenlopende vormen van samenwerking met  

• Ben Noorlander, Woningstichting Ons Doel, Leiden 
• Sjoerd Jan Oord, Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie 
• Noud Smulders, Woningstichting Dinteloord, Dinteloord 
• Marco van der Wel, Woonburg, Koudekerke 
• René Roelofsma, Woningstichting Alphons Ariëns, Druten 

 
 

Verslag MKW directeurendag 11 oktober 2011  
De MKW directeurendag van 11 oktober jl. waaraan ruim 30 MKW’ers deelnamen vond de
ze keer op een wel heel speciale locatie plaats, namelijk in de Hogeweyk in Weesp. Start 
van het programma was een rondleiding door de Hogeweyk, een speciaal ontworpen wijk
met 23 woningen in verschillende leefstijlen waar 139 dementerende ouderen  
met een verpleeghuisindicatie wonen.   
 
De wijk heeft diverse voorzieningen zoals een restaurant en een theater die toegankelijk 
zijn voor zowel bewoners van de Hogeweyk als bewoners uit de omgeving. Verpleeghuis 
Hogewey is onderdeel van de Vivium Zorggroep.   
 



 
“De rondleiding was zonder meer inspirerend. Mooi om te zien hoe een organisatie vanuit
 zijn eigen visie tot een bepaald concept is gekomen en dit concreet heeft weten in te  
vullen”, aldus Monique Boeijen die als bestuurslid van het MKW platform de deelnemers 
welkom heette en daarmee de honeurs waarnam voor MKW‐voorzitter Marinus Kempe die
verhinderd was.   
  
Een bijzonder welkom was er ook voor Hans Vedder van Goed Wonen Gemert die werd  
voorgesteld als nieuw MKW bestuurslid en opvolger van Wilbert Pothoff die vanwege het 
aflopen van zijn bestuursperiode aftreedt. Daarover later meer.  
 
Voordat Pieter van Hulten, Aedes Wonen en Zorg, de Zeepkist beklom en een toelichting 
gaf over o.a. de Compact Wonen met Zorg die medio november 2011 verschijnt en de 
Proeftuinen Wonen voor autisten, kregen de deelnemers een preview te zien van de 
Themapublicatie 2011 die in het teken staat van samenwerking.  
 
De preview bestond uit video interview met Sjoerd Jan Oord over samenwerking van vier 
corporaties in Friesland rondom treasury. 
 
Zowel Ellen Olde Bijvanck (Quintis) als Bram Baselmans (AAG) gaven vervolgens op  
toegankelijke en praktische wijze presentaties over de verschillende aspecten rond woon‐ 

zorgprojecten.  
 
Ellen met name vanuit de procesmatige kant en Bram vanuit de financiële kant.  
Bij beiden kwam als rode draad naar voren dat er goed moet worden nagedacht over het
geen je als organisatie als minimum eisen stelt en hetgeen je zelf acceptabel vindt.   
Het stellen van grenzen en voeren van discussies is daarbij een belangrijk aandachtspunt
 “Ga die discussie niet uit de weg vanuit de gedachte dat zorgpartijen van corporaties  
afhankelijk zijn en daarom volledig aan hun wensen tegemoet moeten komen, zo luidde  
het advies,” aldus Monique Boeijen.    
 



Nieuwe samenstelling MKW bestuur.  

Op 11 oktober heeft Wilbert Pothoff afscheid genomen van het MKW bestuur. 
Namens het MKW bestuur nam Monique Boeijen met onder andere de onderstaande 
woorden afscheid van Wilbert Pothoff als bestuurslid van het MKW platform.  
 

 
 
“In 2003 is Wilbert Pothoff toegetreden tot het MKW bestuur. Het was een roerige tijd die 
in het teken stond van de Grote Beweging. Wilbert heeft zich altijd met volle overtuiging 
voor de kleine corporaties ingezet. Hij heeft het MKW vertegenwoordigd in de discussie 
over de beloningscode van bestuurders en veel bijgedragen aan de MKW 
themapublicaties en tal van goede bijeenkomsten.  
 
Wilbert is een gedegen en bedachtzame persoonlijkheid, die met overtuiging voor zijn 
visie staat. Hij is een bescheiden man, die naast zijn corporatiefusie en het 
MKW‐bestuurslidmaatschap ook nog even zijn MRE heeft gehaald. Het MKW‐bestuur 
bedankt hem voor zijn rol in het bestuur en wenst hem alle goeds toe voor de toekomst.” 
 
Met de komst van Hans Vedder van Goed Wonen uit Gemert is de vacante plek in het 
MKW bestuur die was ontstaan door het vertrek van Wilbert weer ingevuld.  
 
Hans Vedder is sinds ruim 2,5 jaar directeur-bestuurder van Goed Wonen en was voor 
die tijd o.a. werkzaam als adjunct gemeente secretaris in Wijchen en wethouder in 
Boxmeer. 
 

MKW Brussel excursie 20 en 21 november 2011 
Op 20 en 21 november a.s. vindt de excursie van MKW bestuur en -leden naar Brussel 
plaats. Doel van de excursie is om een beter beeld te krijgen van de Europese 
instellingen en van de Europese dossiers van MKW en Aedes.  
 
In een volgende MKW nieuwsbrief zal kort verslag worden gedaan. 
 
 

MKW agenda 

30 november 2011 MKW bestuursvergadering 
 
 

 

MKW berichten is een uitgave van MKW, platform voor woningcorporaties, ter informatie voor leden en 

belangstellenden.  

Secretariaat: Telefoon (035) 6268250 (maandag, woensdag, donderdag)  

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


