
 
 

Verslag MKW Directeurendag 7 april Landgoed Zonnestraal Hilversum 

 
Het prachtige landgoed Zonnestraal in Hilversum vormde op donderdag 7 april het decor 
voor de MKW Directeurendag die in het teken stond van ‘Grip op bedrijfslasten’ en 
waaraan zo’n 45 mensen deelnamen.  

 
 
Na een rondleiding over het landgoed, dat vooral bekend is door het voormalige 
sanatorium Zonnestraal (Nieuwe Bouwen 1928 ), startte het reguliere programma dat 
bestond uit een tweetal twee workshops, De zeepkist en een plenaire lezing.  
 

 
Workshops 

De workshops rondom het thema ‘Grip op bedrijfslasten’ werden verzorgd door Frank 
Vermeij van Ortec Finance, Duurzaam business model en Victor Burger van Finance Ideas 
Grip op Kosten.  
 
Beide workshops boden interessante aanknopingspunten voor onderlinge discussie en 
uitwisseling van ervaringen. Een aantal citaten van geopperde vragen en gedane 
uitspraken: 
 
“Hoe kan je kosten beheersen? Door een deel van sloop te vervangen door renovatie met 
huurverhoging, verkopen opschroeven, woningen in de vrije sector zetten, huurverhoging 
bij mutaties.” 
 

“Geluid van potentiële huurders; Ik ga minder werken om onder de 33.000 grens te 

blijven. Dit geluid van de calculerende burger moeten we aan de politiek laten horen!” 



“Krimp kan worden gecompenseerd door goede voorraad die aansluit bij de 

woonwensen.” 

“Wij willen kwaliteit van de Bijenkorf leveren tegen de prijs van de HEMA”.  
 
“Kosten bewustzijn zit niet standaard onze genen, er was namelijk altijd wel voldoende 
geld. Nu is er een externe motivatie en daar ben ik blij mee!” 
 
“We hebben een inkoopscan gedaan, aan die knop kun je heel goed zelf draaien” 
 
“Politieke discussie is nodig om te komen tot antwoord op de vraag wat is een betaalbare 
huur. Wij voeren die discussie nog niet goed genoeg en moeten dus opletten dat een 
ander die niet voor ons bepaalt.” 
 

 
 

 

De zeepkist  

 
 
De zeepkist werd door Marinus Kempe, voorzitter MKW platform geïntroduceerd als  
nieuw en creatief programma-onderdeel waarop MKW leden onderwerpen kunnen 
agenderen en presenteren die interessant zijn voor andere MKW’ers. 
 

Margot Scholte, lector bij hogeschool Inholland en Margaret Zeeman, directeur-
bestuurder van Jutphaas Wonen deden de aftrap en Margaret betrad als “De Zeepkist” 
met de stelling dat HBO-opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals van groot belang zijn 
voor corporaties. 
 
Presentatie Margot Scholte 

http://www.mkwplatform.nl/images/downloads/MicrosoftPowerPoint-
presentatiecorporaties_7april11inholland.pdf 
 
 



 

Margaret riep collegae op méér samenwerking te zoeken met HBO instellingen: "dat is 
goed voor de corporatiesector". Leerlingen weten niet wat corporaties doen en 
corporaties hebben een suf imago". Stages creëren voor leerlingen bij corporaties maar 
ook opleidingen voor corporatiemedewerkers bij HBO instellingen geeft ons als sector 
kansen. Verder brak ze een lans voor het aanpassen van het curriculum op de HBO's 
zodat er meer goed geschoolde jongen mensen voor de sector de markt instromen. 

Tromp Bakker, Director Advisory bij PricewaterhouseCoopers Advisory, sloot het 
programma af met een plenaire lezing met de titel “Waarom kostenbesparing u moeite 
mag kosten".  
 
Bakker: “Demografie is een sluipmoordenaar, maar wel een voorspelbare. De komende 
25 jaar komen er 1 miljoen 1-persoonshuishoduens bij maar de corporatiebranche bouwt 
bij voorkeur rijtjeswoningen…” 
 
Presentatie Trom Bakker 
http://www.mkwplatform.nl/images/downloads/MicrosoftPowerPoint-
MKWkostencorporatie.pdf 
 
  
MKW  platform actief op Twitter 

Tijdens de MKW Directeurendag werd live verslag gedaan via Twitter, @MKWplatform. 


