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Gastcorporaties Kijk bij elkaar!dag 

Op woensdag 28 september 2011 wordt weer de jaarlijkse Kijk bij elkaar! dag  

georganiseerd. De bijeenkomst biedt de deelnemers gelegenheid een kijkje in de  

spreekwoordelijke keuken van collegae corporaties te nemen.   

 

Gastcorporaties de die op 28 september de deuren open zetten zijn in ieder geval De 

Goede Woning in Rijssen, Ons Doel in Leiden en Wonion in Ulft. 

Tegelijkertijd zoekt het MKW platform nog 1 of 2 gastcorporaties die het ook leuk vinden 

28 september collega-bestuurders te ontvangen.  

 

Aanmelden als gastcorporatie voor de Kijk bij elkaar!dag kan tot en met 30 juni 2011 bij 

Eveline Hacquebard, e.hacquebard@aedes.nl, secretaresse van het MKW platform en 

voor meer informatie of vragen kunt u ook bij haar terecht.  

 

“Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe!” 

Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg 

 

Op woensdag 18 mei jl. heeft een tweede en laatste bijeenkomst plaatsgevonden over 

zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule. De bijeenkomst was een 

inhoudelijke verdieping en vervolg op de workshop met dezelfde titel die werd verzorgd 

op het MKW Seminar Toekomst van Kleine corporaties van 27 januari 2011.  

 
Deze vervolgbijeenkomst werd georganiseerd door het MKW platform in samenwerking 

met Jaap Kleiwegt van BDO, Frank Sturkenboom van Atrivé, Ben Noorlander van Ons 

Doel Leiden en Esther Brons-Stikkelbroeck van Dijkstra Voermans Advocatuur & 

Notariaat.  

 

Na een hartelijk welkom door Lilian van Zandbrink, netwerkmanager MKW platform 

startte Jaap Kleiwegt (BDO) het inhoudelijke programma met een presentatie waarbij het 

filmpje De toekomst, de wereld over 50 jaar vertrekpunt vormde en het filmpje van 

Samenwerkende ganzen de kracht en meerwaarde ervan toonde. 

http://www.youtube.com/watch?v=0G5dHKpNBtU  

http://www.youtube.com/watch?v=ZYg4fBqZyho 



 

 

Franchise: een kader 

Vervolgens verzorgde Frank Sturkenboom Atrivé een korte inleiding over 

samenwerkingsvormen zoals de Federatieve Unie en het Shared Service Center (SSC) die 

beide professionalisering en deskundigheid bieden. Het SSC is een keten van partijen. 

“Het tempo van samenwerking binnen een SSC wordt echter bepaald door de traagste 

partij” aldus Frank Sturkenboom.  

 

Kenmerkend voor franchiseformule is dat er altijd sprake is van franchisegever en een 

franchisenemer: dus tweezijdig ondernemerschap. Er is vrijheid om te ondernemen, 

maar er worden ook afspraken gemaakt in de centrale organisatie. Voorts is een 

franchiseformule altijd een combinatie van zachte en harde afspraken. Naarmate je als 

corporaties meer in de front office werkt, wordt de formule harder en v.v. 

 

De franchisegever moet uitdagend genoeg zijn voor de franchisenemers, maar niet op 

zo’n manier dat het afstotend is voor franchisenemers.  

Ruud vd Boom legde de vraag in het midden of keus voor samenwerking of 

franchiseformule nu voortkomt uit ambitie of uit noodzaak? Wat blijkt: Veelal wordt 

samenwerking gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! 

 

Aansluitend deelde Ben Noorlander, Ons Doel Leiden (2.500 vhe) zijn plannen om in 

samenwerking met Libertas, organisatie voor zorg en welzijn een vorm van 

franchiseformule te ontwikkelen. Een concept voor de front-office dat een beter 

klantproduct oplevert. “Het is heel belangrijk dat we elkaars taal leren verstaan”, aldus 

Ben Noorlander.  



 

 

 

Franchise is namelijk niet alleen het opstellen van een handboek ten behoeve van 

procedures, maar het is ook een handboek voor samenwerking. Toehoorders vinden het 

een mooi idee. En stellen er hun eigen vragen over de harde en zachte kanten bij. 

De deelnemers geven aan dat ze met name behoefte hebben aan ervaringsinformatie en 

een soort van Handboek soldaat. De actiepunten die ieder voor zich had genoteerd 

varieerden van: “franchise hebben we nu kritisch bekeken, voor het ‘ontzorgen’ van mijn 

corporatie heeft echter een ander samenwerkingsverband de voorkeur.” Tot “ik ga zeker 

met Ons Doel in nader gesprek, want ik ben op zoek naar bedrijfsmatige concepten die 

voorkomen dat we met zijn allen hetzelfde doen. Ik kan ons geld beter besteden.” 

Van idee naar franchiseformule 

Esther Brons-Stikkelbroeck maakte deelnemers duidelijk dat franchise meer is dan 

kennisdelen en samenwerken. Voor franchise is een centrale organisatie nodig die zowel 

franchisegever als franchisenemer stimuleert te ondernemen, signalen opvangt en het 

franchiseconcept ook doorontwikkeld (Model, zie bijlage). In de praktijk blijkt de 

oprichting van zo’n centrale organisatie veelal de bottle neck omdat het tijd en geld 

vraagt.  

Franchise model maakt het mogelijk iets te realiseren wat je anders niet kunt.  

Uit het afsluitende rondje wordt duidelijk dat sommige deelnemers zich realiseren dat 

samenwerking in dit stadium de meest ideale vorm voor hen is, een enkeling zoekt naar 

andere vormen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lilian van Zandbrink, 

netwerkmanager voor het MKW platform. l.vanzandbrink@aedes.nl 

 

Wie heeft er belangstellingspeiling voor een 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 

Regionale samenwerking 

Onlangs is op aedesnet het dossier Regionalisering gelanceerd (www.regionalisering.nl). 

Regionalisering gaat over mogelijkheden en kansen bij het gezamenlijk aanpakken van 

regionale taken rondom wonen en maatschappelijke thema’s die daarmee samenhangen. 

Niet alleen samenwerking tussen corporaties, ook met andere maatschappelijke 

organisaties en markpartijen.  

 

Vragen die aan bod komen zijn: Hoeveel woningen bouwen we in de regio? Hoe kunnen 

we wonen en zorg beter op elkaar afstemmen? En wat is nu het beste woonruimte-

verdelingsysteem in de regio? 

Op de startpagina www.regionalisering.nl vindt u een overzicht van de gebieden waar 

regionaal wordt samengewerkt, praktijkervaringen van corporaties, links naar 

samenwerkingsverbanden en tips. 

Het MKW bestuur roept haar leden op ervaringen op het gebied van regionale 

samenwerking te delen met elkaar en met Nathalie Boerenbach, projectleider 

Regionalisering, n.boerebach@aedes.nl of 06-51387989.  

Nieuwe baan voor Els van Betten 

Per 1 juli 2011 wordt Els van Betten manager Wijken en Buurten bij Rijswijk Wonen 

(6000 VHE's).  De afgelopen vierenhalf jaar heeft Els met heel veel plezier voor het MKW 

platform en bij Aedes gewerkt. 

 

Op deze plaats wil ze iedereen bedanken voor jullie vertrouwen en de zeer plezierige 

samenwerking! ‘Ik heb het ontzettend leuk gevonden om dingen met en voor jullie 

te  doen en zal dat vast (gaan) missen’, aldus Els. 

In haar nieuwe rol bij Rijswijk Wonen blijft Els actief binnen de sector en daardoor is er 

wat haar betreft dan ook geen sprake van afscheid nemen. ‘Mensen kunnen me altijd 

bellen en/of mailen en zelf zal ik ook niet schromen om contact op te nemen als daar 

aanleiding voor is, zo geeft zij aan. 

Komende weken zal Els haar werkzaamheden af gaan ronden en over dragen aan Lilian 

van Zandbrink, met wie zij de afgelopen 2 jaar t.b.v. het MKW al samenwerkte. In haar 

nieuwe rol is Els per 5 juli aanstaande bereikbaar via: evanbetten@rijswijkwonen.nl. 

Als MKW-betuur hebben we op een heel plezierige manier met Els samen kunnen 

werken! Dank aan Els voor haar inzet, enthousiasme en kennis in breng. En voor haar 

natuurlijk succes in haar nieuwe job! 

Agenda 

* 8 juni 2011 MKW bestuursvergadering 

* 21 september 2011, MKW bestuursvergadering 

* 28 september 2011 Kijk bij elkaar!dag 

* 11 oktober 2011 MKW directeurendag, plaats en locatie volgt  



 

Oproep: Wie wil zijn goede doelen delen? 

Tal van MKW corporaties ondersteunen goede doelen. Het afgelopen jaar is daar op 

gezette tijden aandacht aan besteedt in deze nieuwsbrief. Wanneer uw corporatie ook 

een goed doel ondersteunt, dan horen wij dat graag. Laat het ons weten en stuur een 

mail aan Eveline Hacquebard, e.hacquebard@aedes.nl.  

Grote kans dat uw goede doel een plek krijgt in het volgende MKW  bericht! 

 

 

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

belangstellenden. 

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

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


