
 
 
Jaarverslag 2013 
 
 
Het jaar waarin alles in beweging geraakte 
 
Terugblikkend op 2013 kunnen we stellen dat het een jaar was waarin veel, zo 
niet alles in beweging geraakte in corporatieland. Het was het jaar van de 
aanloop naar de parlementaire enquêtecommissie die het reilen en zeilen (lees 
misstanden) van woningbouwcorporaties en financiële wereld onder de loep ging 
nemen.  
 
Als MKW Platform wisten wij niet waartoe dit onderzoek ging leiden, hoe het de 
stemming in het land over corporaties zou beïnvloeden en hoe minister Stef Blok 
(Wonen en Rijksdienst) de resultaten zou gaan vertalen in regelgeving. Een ding 
werd snel duidelijk: de verhuurderheffing was onontkoombaar.  
 
Bedrijfsvoering, deskundigheid en samenwerking 
In dat licht hebben we als MKW-corporaties op een aantal zaken een voorschot 
genomen. We kozen ervoor om onze bedrijfsvoering te verbeteren, de 
deskundigheid van corporatiebestuurders te bevorderen en te zoeken naar 
nieuwe vormen van samenwerking in het maatschappelijk middenveld, de 
omgeving waarin wij als corporaties werken.  
In 2013 werd hierin een hele transitie in gang gezet: wonen, zorg en welzijn 
kwamen prominent op de agenda te staan. Zaken moesten anders, goedkoper. 
Het idee van ‘participatiesamenleving’ kwam op. Evenals de gedachte dat 
corporaties het niet goed gedaan zouden hebben en de discussie over de 
deskundigheid van hun bestuurders. Kortom, om ons heen rees de vraag: 
‘Moeten die lui niet aan de lat?’ 
 
Transities in de maatschappij die gaan knellen 
Vooral de beweging in het maatschappelijke middenveld waarin wonen, zorg en 
welzijn samenkomen, heeft ons als MKW Platform enorm beziggehouden. Veel 
van onze leden werden geraakt door de vraag: wat gebeurt er als er in mijn 
omgeving op zorg en welzijn wordt beknibbeld of zelfs wegvallen? Wat betekent 
dat voor de leefbaarheid in de kleine kernen? 
 
In 2013 was het wachten op de problemen die het streven naar een 
participatiesamenleving zou gaan opleveren. Mensen die thuis moeten blijven 
wonen omdat ze niet meer in een verzorgings- of verpleeghuis terecht kunnen. 
Terwijl ook de thuiszorg wordt afgeknepen. Met als resultaat dat deze mensen 
thuis zitten weg te kwijnen; ze worden niet meer goed verzorgd, zijn afhankelijk 
van de hulp van een buurvrouw of vereenzamen omdat ze niet meer naar de 
dagbesteding kunnen gaan. Ze zijn eigenlijk in onze woningen niet meer op hun 
plek, maar er is geen alternatief voor hen. Menselijk leed dat in 2013 steeds 
concreter werd.  
 
Mensen vallen buiten de boot 
Participatiemaatschappij? Dit is het: we leunen minder op de overheid en gaan 
meer zelf of samen doen. Maar er zijn groepen mensen die niet in staat zijn om 
te participeren. Ouderen, en mensen met een verstandelijke of psychische 
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beperking. Met als gevolg: overlast in de buurt, vereenzaming en zelfs 
verpaupering. 
 
In 2013 raakte onze omgeving, het maatschappelijke middenveld in beweging. Of 
je dat positief of negatief duidt, is niet zo relevant. Maar alles verandert, in zelfs 
een hoog tempo. Dat raakt zeker ook het werk van de midden en kleine 
woningbouwcorporaties. 
 

 

In voorliggend jaarverslag leggen wij financiële 
verantwoording af en vertellen wij over onze activiteiten en 
initiatieven, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marinus Kempe 
voorzitter MKW Platform 
 

 
 
 
 
Het MKW Platform had in 2013 een bestuur bestaande uit: 
  
- Marinus Kempe (voorzitter), De Kernen Hedel 
- Louise Mulder (penningmeester), Woonpalet Zeewolde 
- Monique Boeijen, Woningstichting Putten 
- Leo Overmars, Wovesto Sint Oedenrode 
- Vincent van Luit, Woningbouwvereniging Reeuwijk 
- Hans Vedder, Goed Wonen Gemert 
- Tim van Schijndel, Wooncompas Rotterdam 
  
Het bestuur werd ondersteund door Chantal Slager, secretariaat en  
Lilian van Zandbrink, secretaris MKW Platform binnen Aedes vereniging van 
Woningcorporaties. 
 
In 2013 telde het MKW Platform 116 leden (de specificatie per provincie staat 
onderaan dit verslag). 
 

 
Voorjaarsbijeenkomst over reputatiemanagement en crisiscommunicatie. 
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Geen woorden maar daden 
 
Samenwerking, efficiëntie en deskundigheid 
Wonen, zorg en welzijn – bedrijfsvoering – ontwikkeling bestuurders 
 
Als gezegd in het voorwoord stelde het MKW platform voor 2013 drie thema’s 
centraal voor zijn leden, de midden en kleine woningbouwcorporaties: nieuwe 
vormen van samenwerking in het maatschappelijke middenveld om problemen 
met wonen, zorg en welzijn te ondervangen; efficiënte bedrijfsvoering en 
terugdringen van bedrijfslasten om de kosten die de onder andere de 
verhuurderheffing met zich meebrengt te verlichten; en persoonlijke ontwikkeling 
van bestuurders. 
 
Belangenbehartiging en lobby 
Laat Den Haag horen wat er speelt 
 
MKW-bestuurslid Hans Vedder is gaan deelnemen aan de werkgroep van de 
Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) die zich buigt 
over de nieuwe staffel in de Wet Normering Topinkomens. Het standpunt van het 
MKW Platform is simpel: mensen moeten zich aan de spelregels houden, punt. 
 
In gesprekken met de ChristenUnie ervoer voorzitter Marinus Kempe dat kleine 
politieke partijen geen menskracht hebben om alle maatschappelijke 
ontwikkelingen bij te houden. Het streven moet dan ook zijn om deze kleine 
Haagse partijen te voorzien van voorbeelden waar het fout gaat en hoe je als 
partij er wat aan kan veranderen. 
 
In september is een afvaardiging van het MKW-bestuur geïnterviewd door de 
parlementaire enquêtecommissie Woningbouwcorporaties als voorbereiding op 
haar onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van 
woningcorporaties.  
 
Meer en betere communicatie met de achterban 
Groter bereik door nieuwe website 
 
Met de oplevering van een nieuwe internetsite (mkw-plaform.nl) in het voorjaar is 
het bereik van het MKW Platform aanzienlijk vergroot. De MKW-website is ook 
goed leesbaar op smartphone en tablet. 
 
Er volgde een forse verhoging van het aantal unieke bezoekers aan de site, de 
leestijd per pagina en bericht nam toe, evenals het aantal gepubliceerde 
berichten.  
 
De informatie aan leden en belanghebbenden is duidelijk verbeterd: zij wordt 
sneller verspreid en bereikt een groter publiek. Dat publiek heeft de mogelijkheid 
om op berichten op de site van het MKW reageren en zo kunnen belangstellenden 
de discussie met elkaar aangaan.  
 
Sinds medio 2012 heeft MKW Platform een Twitter-account (@MKWPlatform) dat 
eind 2013 door 250 personen werd gevolgd. Op YouTube is een videokanaal 
geopend waarop films van MKW-leden geplaatst worden. De link naar dit medium 
staat op de website van MKW Platform. 
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Profilering door middel van mooie successen van de leden 
Vernieuwende opdrachtgever – klantvriendelijke corporatie 
 
Het succesvolle werk van onze leden werd gewaardeerd: Woningstichting Bergh 
in de Achterhoek was de meest vernieuwende opdrachtgever in 2013 volgens 
Energiesprong|Platform31 en het Netwerk Conceptueel bouwen. En het Noord-
Limburgse Destion kwam volgens KWH uit de bus als meest klantvriendelijke 
corporatie. 
 
Professionalisering en ‘benchlearning’, een stap vooruit 
Leren van elkaar – themabijeenkomsten – leergang bestuurders 
 
Het Corporatie Benchmark Centrum binnen Aedes verzamelt data van 
woningbouwcorporaties. Het MKW Platform greep deze kans aan om de gegevens 
die alle Aedes-leden inbrengen te bespreken en, vooral, ervan te leren in een 
aantal bijeenkomsten, zoals de Directeurendag in oktober. Op deze dag werden 
gezamenlijk ook zaken als bedrijfslasten- en kosten besproken. 
 
Eerder in mei waren tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het MKW de 
gespreksonderwerpen reputatiemanagement en crisiscommunicatie. De 
aanwezige leden kregen door middel van een ‘quick scan’ een beeld in hoeverre 
de organisatie al of niet ‘crisisproof’ is en waar eventuele hiaten zitten. 
 
In juni vertelde Kees Braat van Goed Wonen Zederik tijdens de Kijk bij elkaar!dag 
over Te Woon. Deze corporatie nam een voorsprong op het kooprecht van de 
huurder. Goed Wonen Zederik biedt alle woningen Te Woon aan. 
  
Met ontwikkelingssteun van FLOW ontwikkelde MKW Platform in samenwerking 
met TIAS een leergang voor bestuurders van midden en kleine corporaties. 
Corporaties in heel het land komen steeds vaker voor nieuwe dilemma’s te staan. 
Oude maatschappelijk opdrachten worden aangevuld met nieuwe uitdagingen. 
Voor de bestuurder van kleine en middelgrote corporaties worden competenties 
als leiderschap, creativiteit, strategisch verbinden, en financiële sensitiviteit van 
steeds groter belang. 
 

 
Kijk bij elkaar!dag over Te Woon (links) en 
Directeurendag over bedrijfslasten en -kosten.  
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MKW-corporaties per provincie, plus doelgroep per provincie 
 
Provincie  Alle MKW-corporaties tot 

5.000 verhuurbare 
eenheden (VHE) per 
provincie* 

Alle (= doelgroep) 
corporaties tot 5.000 
verhuurbare eenheden 
(VHE) per provincie  

Friesland  3 7 
Groningen 6 9 
Drenthe 2 5 
Zeeland  1 8 
Limburg 11 21 
Flevoland  3 4 
Noord-Brabant  15 36 
Noord-Holland 10 22 
Zuid-Holland 22 55 
Overijssel 10 16 
Gelderland 18 32 
Utrecht  16 26 
Totaal MKW-corporaties 117 doelgroep 241 
*Inclusief twee MKW-leden die meer dan 5.000 verhuurbare eenheden bezitten. 
 
 
MKW Platform - financieel jaarverslag 2013 
 

Balans 31-12-2013 
 

 31-12-
2013 

31-12-
2012 

 31-12-
2013 

31-12-
2012 

Activa   Passiva   

ING Bank 105.598  105.546  Vermogen   93.286   72.566  

Debiteuren 0  1.000  Resultaat  
(>0 positief)  

 12.312   15.218  

   Crediteuren  0     18.762  

   Overlopende 
passiva  

0 0 

       

      

Totaal activa  105.598  106.546  Totaal passiva 105.598  106.546  

      

      

      

 
 

Exploitatierekening over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 in EUR 
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 2013 2012  2013 2012 

Lasten   Baten   

Bijeenkomsten  7.735   4.057  Deelnemersbijdrage  36.875   39.750  

Kosten accommodatie  1.050  0 Overige 
opbrengsten  

 1.567   49  

Bestuurskosten 0 0    

Reis- en verblijfkosten 0 0    

Brainstormdag  350  0    

drukwerk (briefpapier 
e.d.) 

0   0    

Advieskosten  8.331  0    

Publicatie  3.205   18.762     

Internetkosten  5.023   1.669     

Representatie 0     93     

Diversen  436  0      

Resultaat (>0 positief)  12.312   15.218     

      

Totaal  38.442   39.799  Totaal  38.442   39.799  

 


