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MKW Directeurendag 7 april start met “De Zeepkist” 
Op donderdag 7 april aanstaande vanaf 14.00 uur organiseert het MKW platform weer 
een MKW Directeurendag. Anders dan gebruikelijk, start het programma met een 
rondleiding door het Landgoed Zonnestraal (zeer de moeite waard) en vervolgens met 
“De Zeepkist”; Een nieuw en creatief programma-onderdeel waarop leden onderwerpen 
kunnen agenderen en presenteren die interessant zijn voor andere MKW’ers. 
 
Margaret Zeeman, directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen, en Margot Scholte, lector 
bij Inholland betreden op 7 april als eersten “De Zeepkist” met de stelling dat HBO-
opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals van groot belang zijn voor corporaties. 
 
Tijdens het daarop volgende programma staat het thema “Grip op bedrijfslasten” 
centraal. Tromp Bakker, Director Advisory bij PricewaterhouseCoopers Advisory, trapt 
inhoudelijk af met de presentatie “Waarom kostenbesparing u moeite mag kosten".  
 
Vervolgens biedt het programma ruimte aan een tweetal workshops: 

A.    Duurzaam business model, door Frank Vermeij van Ortec Finance  
B.    Grip op kosten, door Mark Schweitzer van Finance Ideas 

 
De bijeenkomst vindt plaats op Landgoed Zonnestraal in Hilversum en voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Eveline Hacquebard, secretaresse MKW.  
Telefoon 035 62 68 250  en e-mail e.hacquebard@aedes.nl 
 
Introducés zijn van harte welkom, dus wanneer u uw collega mee wilt 
meenemen: doen! 
 

 

Ondernemen binnen franchiseformule 
De workshop zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, zoals gehouden tijdens 
het Seminar Toekomst kleine woningcorporaties van 27 januari jl. krijgt een vervolg. En 
wel op 18 mei vanaf ’s middag 13:30 uur tot 16:30 uur.  
 
Locatie Kantoor Atrivé Houten.  
Nadere informatie is te verkrijgen bij Lilian van Zandbrink van het MKW 
l.vanzandbrink@aedes.nl en bij haar kunnen geïnteresseerden zich eveneens aanmelden. 
 
MKW’ers laat u stem horen op Aedes Congres op 19 april 2011 
Het MKW-bestuur roept alle leden (directeur-/bestuurders) op aanwezig te zijn bij het 
Aedes Congres van 19 april aanstaande omdat het MKW geluid natuurlijk gehoord mag 
worden en wellicht zelfs moet worden als er mogelijk wordt gesproken over 
stemverhoudingen binnen Aedes onder het thema “kerntaken en contributiestelsel”.  
 
Belangstellingspeiling voor werkbezoek aan Brussel 

Omdat steeds meer Europese regelgeving, zoals staatssteun en Europese 
aanbestedingsregels, van invloed is op het werk van MKW corporaties heeft het MKW- 
bestuur het plan opgevat een werkbezoek aan Brussel te organiseren. 
 
Doel van het werkbezoek is inzicht te verschaffen in het Europese besluitvormingsproces 
en de wijze van beïnvloeding hiervan. Daarnaast zal het werkbezoek in het teken staan 
van ontmoeten met relevante stakeholders en biedt het uiteraard gelegenheid onderlinge 
MKW relaties te versterken. 
 



Geplande data voor het werkbezoek worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.   
Vraag vanuit het MKW bestuur voor dit moment is of u interesse heeft en, onder 
voorbehoud van exacte datum, voornemens bent aan het werkbezoek deel te 
nemen. 
 
Uw voornemen tot deelname aan dit werkbezoek kunt u kenbaar maken door een mail te 
sturen aan Eveline Hacquebard, e.hacquebard@aedes.nl 
Voorlopige groepsgrootte is gesteld op 20 personen. 
 
Jaarverslag 2010  
Evenals vorige jaar brengt het MKW ook in 2011 weer een jaarverslag 2010 uit. Het 
jaarverslag biedt concrete feiten en cijfers over 2010 en doet verslag van ondernomen 
initiatieven en concreet behaalde resultaten.  
 
Het MKW jaarverslag 2010 verschijnt eind april en MKW-leden krijgen gratis een 
exemplaar toegestuurd. 
 

Agenda 

7 april 2011 MKW Directeurendag  

Thema Grip op bedrijfslasten 

Aanvang 14.00 uur tot 19.30 uur  

Locatie Zonnestraal Hilversum 

Kijk bij elkaar!dag 

Woensdag 28 september 2011 

Gastcorporaties kunnen zich aanmelden bij Eveline Hacquebard, e.hacquebard@aedes.nl 

11 oktober 2011 MKW Directeurendag 
Thema Wonen en Zorg 
Locatie wordt nog bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

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