
1 
 

     MKW bericht februari 2012 
 
 
Welkom! Nieuwe MKW leden 
Onderstaande bestuurders zijn in de periode tussen september 2011 en januari 2012 lid geworden 
van het MKW platform. Bestuur en leden heten jullie van harte welkom! 
 

 V. van Luit - Wbv Reeuwijk  
 P. v.d. Heuvel-  Woonlinie   
 F. Jasper -  SVT (Tiel)  
 W. Hectors - Bernardus Wonen  
 D. Teunis - Beter Wonen 
 L. van Rossum – Vecht en Omstreken 
 R. v.d. Boom – Brabantse Waard 
 B. Gruijters – Omnivera 
 J.C.M. Hulsbosch – Leystromen 
 C.P.A.M. Keulen – Wstg Nederweert   
 W. Mastenbroek – Kennermerhave 
 A. Verheul – Groenwest 

 
MKW platform ook actief op Twitter 
Wellicht volgt u het MKW platform al op Twitter, Voor diegene die nog geen volger is, check 
wwww.twitter.com en volgt het MKW via @MKWplatform. 
 
 
MKW Vraag & Aanbod!  

 
Binnen het MKW is veel kennis en ervaring beschikbaar die ook voor  andere leden interessant en 
goed bruikbaar kan zijn. De nieuwe rubriek MKW Vraag & Aanbod!  ontsluit beschikbare en bewezen 
effectieve middelen en methodieken en biedt, onder het motto Durf te vragen ook de ruimte uw 
vraag voor te leggen aan uw collegae bestuurders. 
 
De beleidsnotities van MKW-ers kenmerken zich vaak door hun beknoptheid, eenvoud en helderheid. 
Het zijn veelal hands-on documenten die praktisch en bruikbaar zijn. De documenten passen bij het 
type organisatie. 
 
De nieuwe rubriek start in deze nieuwsbrief en krijgt komende maanden een online vervolg. 
 
Hans Vedder heeft een toegankelijk en praktisch te gebruiken treasurystatuut ontwikkeld voor Goed 
Wonen Gemert en deelt dit graag met andere MKW'ers. Daarnaast is Hans op zoek naar goede 
voorbeelden van een investeringsstatuut.  
 
Heeft u een vraag, of iets in de aanbieding? U kunt het sturen aan Lilian van Zandbrink, 
netwerkmanager MKW platform, l.vanzandbrink@aedes.nl 
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MKW Themapublicatie 2012 positief ontvangen! 

 
 
De MKW themapublicatie van 2011, MKW corporatie als netwerker, http://mkw.aedesonline.n heeft op 
tal van plaatsen tot positieve reacties geleid en aanleiding gegeven tot gesprek over samenwerking. 
Aedesnet heeft de digitale versie van de themapublicatie 2011 als goed voorbeeld van regionale 
samenwerking opgenomen binnen de projectwebsite www.regionalisering.  
 
Nieuw in het MKW bestuur 
Hans Vedder, directeur bestuurder van Goed Wonen in Gemert.  
 

 
 
Hans Vedder is als sociaal wetenschapper gestart in de organisatie-advieswereld. Hij heeft in het 
begin van zijn loopbaan een aantal jaren gewerkt voor het toenmalige DGVH (NKS / BWS). 
Vervolgens heeft hij meer dan 15 jaar gewerkt binnen de lokale overheid als adviseur, bestuurder en 
directeur. Sinds 2009 is hij directeur-bestuurder van Goed Wonen in Gemert. Hij voelt zich verbonden 
met de lokale identiteit en is van mening dat een MKW-corporatie uitermate passend is bij de 
gevraagde lokale verbondenheid en kleinschaligheid. 
 
Het nieuwe MKW bestuurslid vindt het MKW daarbij een uitstekende inspiratie- en kennisplatform en 
wil zich hier graag voor inzetten.  
 
Over Goed Wonen in Gemert 
Een lokale woningbouwcorporatie met 2500 woningen. Goed Wonen wil zich nadrukkelijk positioneren 
als maatschappij gedreven corporatie. Dit betekent meer vraaggericht werken: meedoen in plaats van 
meepraten; flexibel en innovatief. Voor wat betreft de vastgoedontwikkeling vooral onderscheidend 
zijn in combinaties van wonen, zorg en welzijn (ook in de kleine kernen).  
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Gebruikersforum Stichting Visitatie Woningcorporaties NL 
Op basis van de aanbeveling van de commissie Anderiesen om corporaties meer te betrekken richt de 
Stichting Visitatie begin 2012 een gebruikersforum in. Doel hiervan is de meningen van gebruikers te 
agenderen en zo mogelijk het stelsel aan te passen en bij te sturen. Dit vergroot de kwaliteit, het 
gezag en de geloofwaardigheid van het visitatie instrument. Deze raad wordt gevormd door 
bestuurders vanuit corporaties, leden van Raden van Toezicht, huurders en gemeentebestuurders.   
 
Aan Aedes is gevraagd om vanuit de corporaties vijf personen voor te dragen. Aedes heeft hiervoor 
een oproep geplaatst op Aedesnet en heeft op basis van de aanmeldingen besloten de volgende 
personen voor te dragen: 
 
Leo Overmars                              Wovesto St. Oedenrode 
Ed Pannebakker                           De Goede Woning Zoetermeer 
Hans Kroger                                Het Grootslag Wervershoof 
Margaret Zeeman                        Jutphaas Nieuwegein 
Rein Hagenaars                           Wonen Noordwest Friesland 
 
 
MKW Agenda 2012 
7 maart 2012 MKW- bestuursvergadering 
12 april 2012  MKW-directeurendag, thema Governance 
14 juni 2012 Kijk bij elkaar! dag 
30 oktober:  MKW-directeurendag, thema Regionalisering 
 
 
 

 
 

Voor meer informatie over het MKW platform kunt u contact opnemen met Lilian van Zandbrink, netwerkmanager van het MKW 

platform, l.vanzandbrink@aedes.nl 

 


