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Goede feestdagen gewenst! 

 

Het MKW bestuur kijkt met plezier en tevreden terug op 2011. Mede namens de andere 

bestuursleden wens ik u goede feestdagen en hoop ik u ook in 2012 weer te ontmoeten tijdens een 

van de bijeenkomsten of activiteiten van het MKW platform!  

Marinus Kempe, voorzitter MKW platform 

Brussel excursie 

 
 Berlaymont gebouw: Europese CommissieRondleiding door het Europees Parlement en  tijd voor koffie 

 

Gastspreker Pim  van Ballekom (2
e
 van rechts, voormalig hoge ambtenaar bij de Europese Commissie) 

Rondleiding door het Europees Parlement 



   

Te gast bij Cecodhas, de Europese koepel van Aedes 

MKW themapublicatie 2011 De MKW corporatie als netwerker; initiator van samenwerking 

Met gepaste trots is de MKW themapublicatie 2011 onlangs gepresenteerd en verstuurd aan alle 

leden. Anders dan voorgaande jaren bestaat de themapublicatie dit jaar uit twee delen, namelijk een 

online magazine met daarin een vijftal films van succesvolle samenwerkingsverbanden verspreidt 

over Nederland en een print versie waarin op hoofdlijnen de succesfactoren en (aanloop)perikelen 

van de vijf initiatieven staan verwoord. 

 

De thema’s die aanleiding waren voor start van de samenwerking zijn:   

• Treasury 

• Nieuwe vormen van zorg en wonen  

• Voorbereiding op een krimpende bevolking  

• Vraagstukken rondom ICT-voorzieningen  

• Ontwikkeling van  ‘Kulturhus’ en brede school. 

Het online magazine treft u op http://mkw.aedesonline.nl.  

Alle MKW leden hebben via de post inmiddels een printversie van de themapublicatie 

ontvangen.  



Gastcorporaties voor  Kijk bij elkaar!dag op woensdag 14 juni 2012 gezocht 

De MKW, kijk bij elkaar! dag is dé dag waarop een van uw MKW collega´s u de gelegenheid geeft een 

kijkje in de keuken te nemen. Het MKW bestuur is op zoek naar een tweetal leden die op 14 juni 

2012 als gastcorporatie willen optreden en collegae bestuurders wil ontvangen.  

 

De MKW kijk bij elkaar! dag normaliter van circa 9.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. 

Anders dan voorgaande jaren richt de Kijk bij elkaar! dag zich niet alleen meer op het MT van 

corporaties, maar behoren alle medewerkers van een corporatie tot de doelgroep. 

Voor meer informatie en eventueel overleg over te programmeren thema´s kunt u contact opnemen 

met Lilian van Zandbrink, netwerkmanager van het MKW platform, l.vanzandbrink@aedes.nl 

 

 
Wie ben je en wat wil je worden? Waarom werk je in deze sector? Wat is jouw DRIVE? 

De CorpoClub is een professionaliseringsnetwerk voor jonge (25-35 jaar) corporatiemedewerkers 

met DRIVE.  

 

Nieuwe mensen leren kennen, net iets verder kijken dan je neus lang is, aan de slag met actuele 

thema’s, intervisie… 

 

Ben je zo’n corporatiemedewerker of ken je er één? 

Ga dan naar www.corpoclub.nl en meld je aan voor het CorpoClubjaar 2012! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

belangstellenden.  

Secretariaat: Telefoon (035) 6268250 Fax (035) 6268288, e-mail MKW@aedes.nl 


