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Welke maatschappelijke maar ook beleidsontwikkelingen 
zijn er en zien we nog komen? En wat betekent dat voor 
ons als middelgrote en kleine corporaties? 

Het bestuur van het MKW Platform heeft samen met enkele 
leden – in een brainstormsessie gefaciliteerd door BarcC – 
stilgestaan bij wat er op ons MKW corporaties af komt de 
komende jaren.

In de Kracht van klein geven we de hoofdlijnen van deze 
gedachten weer en beschrijven we onze koers en rol voor 
de komende 3-5 jaar. 

Graag nemen we u mee in onze bevindingen. Bovenal  
geloven we in de kracht van de bescheiden schaal. Inzetten 
op onderlinge samenwerking. Leren van elkaar en profite-
ren door te delen, in plaats van streven naar kwantitatieve 
groei. De genoemde thema’s worden geconcretiseerd in 
jaaractiviteiten. 

Mede namens het Bestuur van het MKW Platform,

Corry Keulen, voorzitter MKW
Voorjaar 2016
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Woningcorporaties heb je in vele maten. 
Soms zijn ze groot, veel vaker wat kleiner. 
Wij zijn van dat laatste en geloven in de 
kracht van de bescheiden schaal. 

Dat zorgt er immers voor dat we dicht 
bij onze omgeving staan. We kennen 
lokale verwachtingen door en door 
– en – huurders vaak bij naam. Daar-
mee hebben we direct beeld bij de 
kansen en wensen in ons werkgebied. 
En weten we vanuit een menselijke 
maat daarop in te spelen. Dat maakt 
ons omgevingsgericht en een waarde-
volle partner voor onze stakeholders.
 
Wendbaarheid is ons handelsmerk.  
Korte lijnen. Direct met de juiste persoon 
aan tafel schuiven. Snel schakelen, zodat  
we vaak morgen al kunnen starten wat 
vandaag bedacht is. We hebben daarbij 
een hoge mate van realiteitszin ontwik- 
keld, want we weten als geen ander:  
niet alles kan.

Voor ons is dat geen belemmering.  
We vinden daarin de motivatie om  
creatiever te zijn en na te denken hoe 
iets toch kan lukken. Het is de reden 
om zonder grenzen samen te werken en  
kennis te delen. Het prikkelt ons om keer 
op keer risico’s goed in te schatten en 
dagelijks duidelijke keuzes te maken. 

Het positieve gevolg daarvan? Focus! 
Op wat nuttig of waardevol is voor ons 
werkgebied. 

Dat zijn de volkshuisvesters binnen MKW.  
Het platform met de kracht van klein.

MET DE KRACHT VAN KLEIN
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WAT KOMT DE KOMENDE JAREN OP ONS AF?
VISIE OP DE BRANCHE
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Het verbeteren van het imago is volgens 
ons niet alleen een communicatiepro-
bleem. Voor een deel zit het ook in hoe 
wij ons soms opstellen en gedragen.

De manier waarop onze teams zaken 
oplossen. We moeten daarom blijven  
investeren in het denken, voelen en han-
delen van onze eigen organisaties. Hier 
ontstaan dagelijks de goede en foute 
voorbeelden.

Graag nemen we elkaar mee met hoe 
onze gemiddelde kernwaarden eruit zou-
den moeten zien, zodat iedere corporatie 
voor zich zelf kan checken hoe dichtbij of 
veraf ze daarvan zitten.

Afgelopen jaren heeft onze reputatie  
averij opgelopen. Een negatief sentiment 
en een minder gunstige publieke opinie 
is het gevolg van een reeks incidenten  
binnen onze branche. Dit heeft directe 
gevolgen gehad voor de legitimatie van 
ons allemaal.

HERIJKEN EN OPNIEUW LADEN – 
PROACTIEVE COMMUNICATIE 

VINGER AAN DE POLS EIGEN DNA

Als MKW willen we de sector herpositio-
neren en onze volkshuisvestelijke meer-
waarde nadrukkelijker naar de voorgrond 
brengen. Het opnieuw laden van onze 
identiteit gebeurt in onze visie het beste 
aan de hand van concrete voorbeelden. 
Hierin zit immers een realistisch beeld 
waaruit blijkt dat mensen vertrouwen in 
ons kunnen hebben en waar we zelf trots 
op mogen zijn. 

Voor lokale communicatie willen we 
daarbij met onze leden samen-
werken. Met AEDES willen we 
ons richten op de bredere en 
landelijke communicatie. Langs 
beide lijnen willen we pro- 
actiever communiceren.

IMAGO EN REPUTATIE – ONSZELF STERKER WEGZETTEN IN PLAATS VAN STERK WEGGEZET WORDEN
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Regels, regels en regels. We worden  
ermee om de oren geslagen. We zien  
microsturing vanaf een macroniveau. 
Landelijke richtlijnen knellen daardoor 
vaak met de lokale praktijk, waar ge-
meenten het ras duidelijk wordt dat het 
anders moet. Een uiting van gestold 
wantrouwen richting ons metier.

We zijn daarmee langzaam in een spagaat 
gegleden. Enerzijds worden we gezien 
als reguliere marktpartij en zijn we fiscaal 
onafhankelijk. Anderzijds als organisaties 
met een maatschappelijke functie die  
gebonden zijn aan regels.

De twee schalen waarop ons de maat  
genomen wordt, verhouden zich niet 
altijd tot elkaar. Niet alleen fiscaal of  
financieel. Het leidt tot brede spanning in 
het ‘weg-organiseren’ van een groeiend 
aantal maatschappelijke thema’s. Denk 
hierbij aan het groeiende aantal oude-
ren, vluchtelingen, niet-zelfredzamen en 
huurders met een krappe beurs. Hier-
uit volgt de sociaal maatschappelijke 
roep om goedkoper te bouwen en onze  

dienstverlening in te richten vanuit het 
perspectief van betaalbaarheid, beschik-
baarheid en een andere vorm van kwa-
liteit. Opgaven waarin wij voor onszelf 
een belangrijke rol zien, maar regels een 
handenbinder zijn.

STUREN VANUIT RELATIE IN 
PLAATS VAN REGELS, EEN 
LANDELIJKE LOBBY MET EEN 
NIEUW GELUID

Graag brengen we hier verandering in 
aan. Volgens ons is de beste weg hierbij 
niet met de kop naar voren te vechten 
tegen de regels of de overheid, maar juist 
‘gedeelde grond’ en een positieve relatie 
met elkaar te vinden.

Die ontstaat in eerste instantie in een 
gesprek over wederzijdse intenties. Die 
van de sector en van de politiek, een  
gedeelde visie op de woningmarkt en 
constructief beleid. Een discussie over 
het mobiliseren van gezonde manoeu-
vreerruimte in plaats van regels en  
beperkingen. Van daaruit willen we 

een partnerschap laten groeien om de  
uitdagingen van vandaag het hoofd te 
bieden. Dit vereist een landelijke lobby 
samen met AEDES die op een nieuwe 
leest is geschoeid. Een lobby waarin 
de relatie en de ‘bedoeling’ op de eer-
ste plaats staan. Proactief met een 
nieuw geluid. Om belangen te wegen 
en te matchen. Waarbij samenwerken  
belangrijker is dan onderhandelen, zodat 
we vanuit een gelijkgericht doel thema’s 
agenderen en lijnen kunnen uitzetten.

IN DE SPAGAAT

STUREN VANUIT RELATIE IN PLAATS 
VAN REGELS, EEN LANDELIJKE 
LOBBY MET EEN NIEUW GELUID
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INTENSIEVER REGIONAAL NETWERKEN MET GEMEENTEN

Hetzelfde willen we doen op lokaal ni-
veau, door gemeenten mee te nemen 
in een gezamenlijke visie en elkaars  
dilemma’s beter te begrijpen. Als MKW-
collega’s willen we daarbij regionaal meer 
samenwerken en op zogenaamde net-
werkbijeenkomsten onze inzichten aan 
gemeenten presenteren. Graag maken 

we daarbij direct een heldere link naar 
het VNG op lokaal  niveau. In het huidige 
tijdsgewricht kunnen zij een waardevolle 
netwerkpartner zijn om het volkshuisves-
telijk geluid vanuit individuele gemeenten 
gebundeld meer kracht bij te zetten en 
ondersteunen wij Aedes in hun contact 
met het VNG in algemene zin.
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WAT KOMT DE KOMENDE JAREN OP ONS AF?
VISIE OP DE MKW-THEMA’S
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SAMENWERKING EN ‘SHARING’ IN PLAATS VAN GROEIEN

Er komt veel op ons af. Wijzigingen in het 
toezicht en de governance-regels. DAEB/
niet-DAEB. Merkbare groeiende agressie 
van huurders. Andere vormen van huur-
dersinbreng en participatie. Een groeiend 
aantal statushouders. Duurzaamheid. 
Het ontwikkelen van nieuwe woonvor-
men en woningconcepten. Slechts een 
kleine greep aan opgaven, rijp en groen 
door elkaar.

Dat dit veel van iedere corporatie gaat 
vergen staat buiten kijf. Het zorgt voor 
extra kosten en vraagt om extra inspan-
ning, kwaliteit en organisatiekracht. Zaken 
waarin de kleine- en middelgrote corpo-
ratie niet altijd zelfstandig grossiert. Dit 
maakt de tongen los over wat de optimale 
omvang van een corporatie is en wanneer 
fusie of groeien verstandig is. Lokale con-
text en het karakter van het werkgebied 
zorgen ervoor dat dit antwoord niet altijd 
even duidelijk is. 

Als MKW-corporaties zijn we echter 
in staat om op een andere manier een 
krachtig antwoord te formuleren op dit 
vraagstuk. Onderlinge samenwerking! 
Niet alleen om opgaven te bespreken of 
te agenderen, maar juist door samen-
werking veel praktischer te zien. Voor-
beelden zijn het gezamenlijk organiseren 
van een backoffice of de inkoop van de  
accountant. Het delen van een me-
dewerker. Het samen uitwerken van 
een communicatieopgave, schrijven 
van beleid of de start van een duur-
zaamheidsproject. Zaken praktisch en  
laagdrempelig met elkaar delen, voor-
komt dat we allemaal het wiel opnieuw 
uitvinden of alle kennis zelf in huis  
hoeven te hebben. Dat scheelt moeite, 
kosten en draagt bij aan onze continuïteit.

We moeten daarvoor onze bestaande  
samenwerking binnen het MKW-platform 

dichter naar de werkvloer toe organise-
ren. Dit begint met thema’s en initiatie-
ven in kaart te brengen en voor elkaar  
inzichtelijk te maken op een zogenaam-
de ‘initiatieven-bank’. Dit laatste kan heel 
eenvoudig via Facebook of een app.  
Vervolgens willen we medewerkers met 
elkaar rondom een onderwerp met elkaar 
in contact brengen. Dit zou kunnen via 
‘medewerker-tafels’. Doelstelling hierbij 
is een onderwerp verkennen en gevoel 
krijgen bij een mogelijke ontwikkelroute. 
Vervolgens kunnen medewerkers zelf 
met elkaar een ‘initiatief-groep’ opstar-
ten waarin ze een onderwerp uitwerken.

De laatste stap is een uitgewerkt idee 
voor een grotere groep gebruiksklaar 
maken. Op deze manier vullen we 
onze ‘producten-plank’ en ontwikke-
len we een gezamenlijke toolbox. Bei-
den bevatten allerlei zaken die voor ie-
der MKW-lid vrij te gebruiken zijn. Van 

VANUIT MKW SAMENWERKING 
DICHTER NAAR DE WERKVLOER 
BRENGEN

SHARING GEEFT GROTE 
SLAGKRACHT
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PRODUCTONTWIKKELING BLIJFT BELANGRIJK

Verschuivende 

doelgroep!

Andere

dienstverlening

Andere

producten

ICT tot beleid. Van inkoop tot aanpak. 
Deze manier van delen en gezamenlijk 
gebruiken geeft ons als groep kleine 
en middelgrote corporaties een grote  
slagkracht.

Een bijkomend voordeel is dat we hier-
door direct een enorme prikkel geven 
aan het talent van onze medewerkers en  
tevens als werkgever interessanter wor-
den. Immers: met ‘nieuwe’ collega’s 
iets op pakken staat garant voor nieu-
we inzichten en een andere dynamiek.  
Ongebruikt talent krijgt de ruimte en me-
dewerkers kijken eens in de keuken van 
een ander. Door telkens bij een nieuw  
initiatief ook een aantal nieuwe mede-
werkers uit te nodigen, blijft het systeem 
fris en houden we de workload laag per  
individuele deelnemer. 

Door verschuivingen binnen onze 
doelgroepen, de demografie en de  
maatschappij zullen de behoeften en 
wensen veranderen. Dit vraagt om  
andere producten en vormen van dienst-
verlening. Denk hierbij aan nieuwe  
woonconcepten, het vormgeven van  
tijdelijke huurcontracten. Maar ook  
zaken als duurzaamheid en betaalbaar-
heid zullen onze aandacht blijven vragen. 
Productontwikkeling en innovatie blijven 
daarmee onverminderd belangrijk. Als 
MKW houden we deze onderwerpen 
daarom ook graag op de agenda. Daar-
naast zien we onderlinge samenwerking 
en sharing als belangrijke motoren ach-
ter dit belangrijke thema.

DIRECT BOUWEN AAN TALENT EN 
WERKGEVERSCHAP
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NETWERKEN MAAKT MEER MOGELIJK HUURDERSINBRENG EN PARTICIPATIE

De netwerkgedachte snijdt ook hout aan de buitenkant van 
onze organisaties. In ons werkveld zien we meer organisaties 
die worstelen met hun opgaven. Denk aan zorg, onderwijs,  
welzijn en gemeenten. Veel zijn niet in staat om hun wensen 
en ambities geheel zelfstandig te realiseren. Door intensiever 
te netwerken met andere sectoren kunnen we van elkaars  
toegevoegde waarde profiteren om gezamenlijk onze doelen 
alsnog te bereiken. In het maatschappelijk middenveld moeten 
we daarvoor over organisatiegrenzen heen durven kijken. Als 
MKW houden we netwerken daarom graag op de agenda.

Vanuit de woningwet wordt meer en meer verwacht op het ge-
bied van huurdersinbreng en huurdersparticipatie. Zelf vinden 
we gestructureerd huurderscontact ook belangrijk. Het biedt 
een mogelijkheid voor waardevolle feedback op onze dienst-
verlening en prestaties. We zien echter dat huurders steeds 
minder animo hebben om aan allerlei gremia deel te nemen. 
Ook blijkt dat het lastig is om mensen voor langere tijd met de 
juiste kennis aan tafel te krijgen. 

Graag onderzoekt MKW hoe we vanuit een nieuwe stijl 
onze huurders kunnen betrekken in de driehoek gemeente –  
corporatie – huurder. We kunnen hierbij denken aan het  
gebruik van social  media, waarmee we huurdersinbreng 
niet organiseren vanuit een instituut, maar vanuit een sociaal  
virtueel netwerk.

VAN INSTITUUT NAAR SOCIAAL VIRTUEEL NETWERK  

OVER ORGANISATIEGRENZEN HEEN DURVEN KIJKEN!
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ONZE VISIE: DE ZAAK VRIENDELIJK ‘ONTREGELEN’

Als we alles wat op ons afkomt optellen en onze hoofdopgave door onze  
oogharen bekijken, dan komen we tot de volgende hoofdvisie:

In een tijdsgewricht waarin de overheid vanuit 

regels stuurt, vinden wij onderling juist het 

antwoord in lossere structuren. Tijdelijke allianties. 

Netwerkverbanden. Waarbij regels niet bepalend 

zijn, maar de intentie en de uitkomst. Waarbij eigen 

belang niet de boventoon voert, maar gedeeld belang en 

onderlinge samenwerking. Zodat we elkaar niet in de 

weg zitten, maar helpen. We niet alles zelf hoeven uit 

te vinden, maar juist leren en profiteren door te delen.

Dat is onze visie op hoe we de zaak op een vriendelijke 

manier stap-voor-stap ‘ontregelen’. 
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MKW bouwt graag verder aan de meer-
waarde voor haar leden. Graag laten we 
daarbij een nieuw geluid horen en een 
bredere rol zien. We willen ons meer  
ontwikkelen als platform dat op een laag-
drempelige manier tot samenwerking  

inspireert. Niet alleen tussen bestuur-
ders, maar juist tussen de medewerkers 
van onze leden. Met concrete en prak-
tijkgerichte initiatieven op het gebied van  
bijvoorbeeld inkoop, ontwikkeling en  
innovatie. Zodat we naast denken ons 

meer richten op doen.  Ons motto daarbij: 
voor en met elkaar. Een en ander hebben 
we uiteengezet in het model hieronder. 
We zien daarbij oude en nieuwe rollen 
terug. Wat zien we voor ons? 

BREDERE ROL VOOR MKW: VAN INSPIREREN TOT SAMENWERKEN
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De eerste rol is een vertrouwde. Vanuit 
bijeenkomsten faciliteren we intervisie 
op bestuurs- en beleidsniveau. Hier 
ontwikkelen we visie en inzicht op de  
branche. We delen en agenderen be-
langrijke thema’s. Daarnaast delen we 
dergelijke kennis ook digitaal, zodat alle 
leden er van kunnen profiteren. We doen 
dit onder andere via de website.

INZICHT CREËREN, AGENDEREN EN 
KENNIS DELEN

MARKETEER VAN DE SECTOR PROACTIEVE LOBBYIST

Het onderwerp legitimiteit vraagt naast 
marketing om een krachtige lobby. 
Graag werken we hierbij nauw samen 
met AEDES. Vanuit MKW zullen we hier-
bij een actievere rol in nemen. Door niet 
alleen gevraagd, maar ook ongevraagd 
belangen van de MKW-corporaties aan 
te kaarten.

Imago, identiteit en reputatie. Belangrijke 
zaken rondom het onderwerp legitimiteit. 
Als MKW vinden we het van belang dat 
we ze opnieuw lading geven en zo meer 
grip krijgen op de publieke opinie. Vanuit 
ons platform brengen we communica-
tiemedewerkers van diverse corporaties 
bijeen in een denktank om de branche en 
de MKW-corporatie beter te presenteren.
Regionaal willen we leden prikkelen om 
meer samen te werken op regionale  
marketingvraagstukken.

Het voorgestelde model is een raamwerk bedoeld om gedachten te ordenen en te prikkelen. Graag vragen we de 
hulp van de MKW-leden om het  
verder te ontwikkelen, zodat we gezamenlijk een praktische invulling kunnen geven aan ‘de kracht van klein’. 
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INSPIREREN VANUIT DE  
INITIATIEVENBANK.

MET ELKAAR AAN TAFEL OM TE 
VERKENNEN EN TE  
CONCEPTUALISEREN

PRODUCTENPLANK 

Op deze manier vullen we onze  
‘productenplank’ en ontwikkelen we een 
gezamenlijke toolbox. Beiden bevatten 
allerlei zaken die voor ieder MKW-lid 
vrij te gebruiken zijn. Van ICT tot beleid. 
Van inkoop tot aanpak. Deze manier van 
‘sharing’ geeft ons als groep kleine- en 
middelgrote corporaties een grote slag-
kracht. Het zorgt ervoor dat alle leden op 
een goedkopere manier over een brede 
set aan middelen en materialen kunnen 
beschikken.

MKW brengt vervolgens medewerkers 
daadwerkelijk met elkaar in contact. Dit 
gebeurt via ‘medewerker-tafels’. Nadat 
een onderwerp is verkend, gaan mede-
werkers met elkaar aan de slag om de 
ruwe vorm van de oplossing vorm te  
geven. 

Aan het einde van de tafel stellen zij 
zichzelf drie vragen. Hebben we een 
goede richting te pakken: kan het? 
Lost het daadwerkelijk ons probleem 
op? En is het een oplossing waar meer  
MKW-corporaties op zitten te wachten? 
Tot slot bepalen ze de vervolgstappen en 
starten zij een ‘initiatief-groep’, waarin 
het onderwerp wordt uitgewerkt en het 
idee voor een grotere groep gebruiks-
klaar wordt gemaakt.

Op een zogenaamde initiatievenbank 
willen we thema’s inzichtelijk maken, 
die MKW of een individueel lid op de  
korrel heeft. Denk hierbij aan een vraag-
stuk over beleid, het organiseren van  
inkoop of het ontwikkelen van ICT. Ieder 
lid kan een dergelijk thema of initiatief 
zelf ‘plaatsen’ op de initiatievenbank, 
zodat andere leden hierdoor geïnspi-
reerd worden. Medewerkers van andere  
corporaties kunnen zich hierbij aanslui-
ten, zodat niet iedere corporatie voor 
zichzelf over het onderwerp nadenkt, 
maar we juist de krachten bundelen. De 
initiatievenbank heeft de vorm van een 
app of facebookpagina en op termijn 
wellicht een intranet.
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