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Meer dan 150 corporaties zijn bij KWH betrokken. Zij zijn allemaal anders, maar voelen zich verbonden in 

hun sociale betrokkenheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn verenigd in de uitdagingen van 

de toekomst. KWH wil verbinden in die veranderende wereld. Verbinden vanuit de inhoud, een gezamenlijke 

drive en gedeelde belangen. Zodat KWH van grote toegevoegde waarde is voor corporaties en voor 

huurders. We willen inspireren, inzichten brengen en impact creëren. 

Veranderende wereld, nieuwe vragen 
Het is een dynamische tijd met tal van ontwikkelingen 
waarop je als corporatie moet anticiperen en naar 
moet handelen. De vragen van leden veranderen 
daarmee ook. Leden willen de resultaten uit onderzoek 
kunnen duiden. Wat betekent dat cijfer nu eigenlijk? 
Wat voor verhaal zit daarachter? Hoe kunnen wij als 
corporatie de band met onze huurders aantrekken? We 
krijgen nu vaker de vraag: ‘Kom langs met al jullie ken-
nis en kunde en verbindt ons met andere corporaties. 
Help ons het proces te optimaliseren en te innoveren 
met een nieuwe manier van werken.’ 
KWH ziet, signaleert en interpreteert nieuwe trends. 
KWH begrijpt vanuit onderzoek waar ontwikkelingen 
vandaan komen en kan deze duiden en inzicht bieden. 
‘Maar dan?’ is de volgende vraag. KWH helpt corpora-
ties hoe ze ook kunnen handelen. Gewoon heel prag-
matisch nieuwe programma’s ontwikkelen waarmee 
corporaties kunnen navigeren in die veranderende 
wereld. We zitten in de juiste ‘groove’ krijgen we terug. 
We zijn blij met de bevestiging dat we ons, in co-crea-
tie, op de juiste vragen en thema’s richten. Het brengt 
vernieuwde energie bij ons en onze leden. Hopelijk ook 
bij jou! 

Verhalen vertellen 
We geven cijfers betekenis met persoonlijke verhalen 
van huurders. Want ons huurdersonderzoek biedt 
weliswaar scherpe inzichten in wat huurders belangrijk 
vinden, maar verhalen raken en maken de leefwereld 
van huurders voorstelbaar en voelbaar. Begrip en 
inlevingsvermogen brengen mensen in beweging. Ver-
halen, complementair aan onderzoek, inspireren om 
zaken echt anders en beter te gaan doen. Op naar de 
volgende stap: een huurdergedreven organisatie. 

Save the date! 
Tot slot: we werken ondertussen ook aan ons eigen 
verhaal. KWH wil continu vernieuwen en verbeteren. 
Dit alles om meerwaarde te creëren voor jou en andere 
leden, door leden onderling te verbinden, maar ook 
aangesloten te blijven met de veranderende wereld. 
We willen meer de dialoog aangaan, één op één, in 
klein comité of wat grootser. Maar altijd met hetzelfde 
doel: verdiepen, verrijken en verbinden. We gaan je 
vaker zien komend jaar. Maar in ieder geval op woens-
dag 13 maart 2019. Tijdens deze middag delen vier 
bestuurders hun persoonlijke dilemma’s als bestuurder 
van hun corporatie en gaan graag met jou en andere 
bestuurders in gesprek om met  elkaar tot nieuwe 
inzichten te komen. We doen dit op de manier die past 
bij de filosofie van het Corporatiehuis; voor en door 
bestuurders en directieleden die zich kwetsbaar willen 
en durven opstellen en willen leren van elkaar. Wil je 
die dag vast reserveren in je agenda? 

Tot snel

Sven Turnhout 
directeur-bestuurder 
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1 Verbinden in een 
 veranderende wereld



KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) is een 
vereniging voor en door woningcorporaties, zonder winstoogmerk. 
‘Samen bouwen aan prettig wonen’. Dat is waar wij voor staan. Elke 
huurder heeft een verhaal over wat hem bezighoudt, wat hij denkt 
en verwacht. Wij maken de beleving van huurders inzichtelijk zodat 
het echte gesprek kan ontstaan tussen de corporatie, huurders 
en lokale belanghouders over hoe prettig te wonen. Wij helpen 
corporaties om meer in verbinding te komen met hun huurders. 
Hoe we dat doen? Vanuit onze huurdersonderzoeken gaan we 
samen met corporaties op zoek naar het verhaal achter de cijfers. 
Met dit verhaal maken we corporatiemedewerkers bewust van 
en nieuwsgierig naar wat er leeft en speelt bij hun huurders. Om 
in gesprek te blijven met huurders kunnen corporaties gebruik 
maken van onze onderzoeken en creatieve tools, zoals luisterpanels, 
klantreizen en luisterdoosjes. Alle kennis en ervaring die er is, delen 
we tijdens de vele inspirerende bijeenkomsten die we organiseren. 
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2 Dit is KWH
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In 2019 zetten wij in op het verbinden in een veranderende wereld. We inspireren corporaties 

met onze bijeenkomsten en activiteiten en verbinden op gezamenlijke vraagstukken. We 

bieden je inzicht met al onze onderzoeken zodat je je huurders scherp in beeld krijgt en 

houdt. En met onze op maat programma’s krijg je de juiste tools om naar een concrete 

doelstelling toe te werken en daadwerkelijk impact te kunnen maken. 
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Inspireren en verbinden in een veranderende wereld. Dat doen we met ons aanbod van 

bijeenkomsten en activiteiten rondom thema’s die relevant zijn voor onze corporaties. Ons 

Corporatiehuis biedt een platform voor bestuurders en directieleden/managers waar zij kunnen 

sparren en leren over de uitdagingen waar zij nu en in de toekomst voor staan. Als partner van 

de Vernieuwingsagenda zijn wij dit jaar verbonden aan de Innovatiechallenge waarin corporaties 

samen met het maatschappelijk middenveld met een nieuwe methode werken aan leefbaarheid.

1 Bijeenkomsten en activiteiten op relevante thema’s 

In 2019 staan er weer mooie bijeenkomsten op ons programma. Waarin je kennis kunt maken met 
collega’s, kennis kunt opdoen en delen en waarmee je direct aan de slag kan. Daarnaast kun je een 
aantal nieuwe activiteiten verwachten die jou inspiratie geven.

3.1 Inspiratie

De kunst van het luisteren
Welke vorm van luisteren gebruik ik? Hoe 
zet ik luisteren in om een beter gesprek te 
voeren? Tijdens ‘De kunst van het luiste-
ren’ leer je over luisteren, oefen je diverse 
vormen en ga je naar huis met veel tips 
zodat je een beter gesprek kunt voeren 
met zowel huurders als je collega’s. 

Inspiratietrip
Laat je inspireren door voorbeelden van 
andere organisaties op het vlak van klantin-
zicht, klantgerichtheid of klantbeleving en 
raak gemotiveerd om het morgen anders te 
gaan doen. We gaan ook dit jaar op bezoek 
bij een organisatie buiten onze sector. 

Anders denken, anders doen
Hoe krijg je collega’s mee in de beweging 
naar een klantgerichte organisatie? Wat 
kun je doen om collega’s te motiveren hun 
het gedrag te veranderen? Tijdens ‘Anders 
denken, anders doen’ gaan we aan de slag 
met best practises van corporaties en wis-
selen we ervaringen uit, zodat je handvat-
ten krijgt om hiermee bij jouw corporatie 
aan de slag te gaan. 
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Ontketen je ketenpartners
Samen met je ketenpartners ben je 
verantwoordelijk voor de dienstverlening 
aan je huurders. Hoe kun je de samen-
werking en de inrichting van processen 
zo goed mogelijk organiseren? Wat kun 
je van elkaar leren? Kom samen met je 
ketenpartner(s) naar deze bijeenkomst 
om gezamenlijk aan de dienstverlening 
voor huurders te werken. 

Bootcamp klantgericht veranderen
Intensief en snel een concreet plan maken 
om te ontwikkelen naar een klantgerich-
te organisatie. Tijdens deze tweedaagse 
bootcamp bespaar je in twee dagen, twee 
weken tijd. Samen met collega’s en profes-
sionals maak je een praktisch plan voor de 
ontwikkelingsvraag van jouw corporatie 
waarmee je direct aan de slag kan. 

Inspiratie vanuit content
Naast ons brede aanbod van bijeenkom-
sten, inspireren we corporaties ook op 
andere manieren. We doen dit bijvoorbeeld 
door de publicatie van blogs, artikelen, 
infographics, of uitgaves rondom een 
specifiek thema. Onze nieuwe website die 
we in 2019 ontwikkelen, vormt hierbij een 
platform waarop we deze kennis delen. 
Ook ontwikkelen we vernieuwende vormen 
om corporaties van relevante inhoud te 
voorzien. Denk aan video-columns, een 
lunchroulette of een ‘durf te vragen’ 
rubriek.      
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KWH & de Aedes benchmark
KWH is partner van Aedes in de Aedes-benchmark en levert vanuit de huurders-
onderzoeken de waarderingscijfers voor het prestatieveld Huurdersoordeel en 
voor Onderhoud & Verbetering. Corporaties die geen huurdersonderzoek bij 
KWH laten uitvoeren en toch meedoen met de benchmark kunnen bij KWH een 
Quick Scan laten uitvoeren. Voor corporaties die eigen onderzoek doen of via 
een ander onderzoeksbureau onderzoek laten uitvoeren, zorgen wij voor de 
validatie van de onderzoeken en data. Daarnaast leveren we een bijdrage aan 
de analyses van alle data die worden verzameld voor alle prestatievelden en de 
brancherapportage en aan het benchlearningprogramma.

Benchlearnen
Binnen het KWH-Klantvizier kunnen corporaties zelf benchlearnen. Filteren op 
landelijk gemiddelde, grootteklasse of regio, het is allemaal mogelijk. Een stap verder 
gaan de benchlearningsessies van Aedes en KWH. Corporaties leren collectief van de 
cijfers en de thema’s uit het Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark. Hoe pakt de 
ene corporatie het aan, hoe loopt het bij de andere en hoe uit zich dat in de cijfers? 
Corporaties wisselen ervaringen uit en zoeken gezamenlijk naar een verklaring 
voor de verschillen. Ook in 2019 organiseren KWH en Aedes van januari tot en met 
maart meerdere benchlearningsessies. Voor de beginnende benchlearner is er een 
basisbijeenkomst in drie regio’s. Voor de gevorderde benchlearner zijn er regionaal 
verdiepende bijeenkomsten op de thema’s duurzaamheid en huurdersoordeel.
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2. Nieuwe leerlijnen in het Corporatiehuis

Het Corporatiehuis voorziet in de behoefte van corporatiebestuurders om persoonlijke inzichten 
rond uiteenlopende opgaven waar zij voor staan met elkaar te delen in een open leerklimaat. In 2019 
organiseren we vanuit het Corporatiehuis weer verschillende leerlijnen en andere initiatieven. 

Het Corporatiehuis & KWH
Het Corporatiehuis is een unieke samenwerking van, voor en door corporaties 
met vooruitstrevende corporatieprofessionals die zien dat het beter, anders 
en slimmer kan. Uniek is dat corporaties zelf het initiatief nemen en een thema 
trekken. KWH is een drijvende kracht achter het Corporatiehuis. Wij leveren de 
organisatorische ondersteuning voor de realisatie van leerlijnen en bewaken 
de kwaliteit van de bijeenkomsten. Deelnemende bestuurders zijn enthousiast 
en waarderen de onderwerpen en het niveau van de leerlijnen. De meerwaar-
de ligt voor hen in de verdieping op onderwerpen die nauw verwant zijn aan 
het persoonlijk leiderschap. 

Leerlijn leiding geven aan de corporatie 
van de 21ste eeuw - editie 3
Vragen over de essentie van de corpora-
tie van de toekomst en de impact op het 
leiderschap van corporatiebestuurders 
worden beetgepakt. Vanuit het enthousi-
asme over deze leerlijn starten we ook een 
pilot met vergelijkbare leerstof voor leden 
uit de directieteams en managementteams 
van corporaties. Wat voor een persoon 
ben ik als leider? Hoe ga ik om met mijn 
leiderschap in een dynamische organisatie? 
Benut ik de mogelijkheden van mijn rol wel 
goed genoeg? Deelnemende bestuurders 
waren zo positief over hun leerproces dat 
zij hun managers aanmoedigen om ook 
deze leerervaring op te doen.

Leerlijn het nieuwe sturen
Ook nieuw is de leerlijn ‘het nieuwe sturen’. In 
dit format volgen vier corporaties met een be-
hoefte om anders met veranderen om te gaan, 
elkaar een jaar lang in een actuele verander-
opgave. Samen doorlopen zij de stappen van 
het veranderproces en al lerend van elkaars 
inzichten geven zij sturing aan de gewenste 
aanpassing. Bestuurders kunnen zich in deze 
leerlijn laten ondersteunen door 1 of 2 secon-
danten uit de eigen corporatie.

https://youtu.be/laSmjFi6YOQ
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3. Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten

Op 27 september 2018 gaven we het startschot voor de Innovatiechallenge, een onderdeel van de 
Vernieuwingsagenda. Zes teams met elk twintig professionals uit het maatschappelijk middelveld werken 
onder leiding van een corporatiebestuurder een jaar lang aan een actueel leefbaarheidsvraagstuk. In 
vier werkateliers scherpen ze de vraagstelling aan, verkennen de oplossingsrichtingen, experimenteren 
in de wijk en reflecteren hierop. In een slotcongres delen ze de resultaten en trekken lessen uit de 
gepresenteerde oplossingen én de toegepaste leermethode. 
De Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten is een nieuwe aanpak voor corporatiebestuurders om 
via gezamenlijk denken en doen met de wetenschap en de markt tot verfrissende oplossingen te komen 
voor leefbare wijken. KWH doet mee met de Vernieuwingsagenda en is samen met Aedes en Blomberg 
Instituut medeorganisator van de Challenge. Wij introduceren de designaanpak, begeleiden teams, richten 
de werkateliers in en organiseren het slotcongres en een hacketon voor de lerende stad. 

Hacketon de lerende stad
Op 7 februari wordt Nijmegen omgetoverd tot een lerende stad. Op veertig plekken in de stad 
gaan deelnemers van de zes teams uit de Innovatiechallenge open in gesprek met bewoners en 
organisaties. In totaal 150 mensen toetsen op deze manier hun oplossingsrichtingen voor een 
leefbare wijk aan de samenleving.
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1. Gebruiksgemak en sturingsinformatie door koppeling van systemen

Leden vragen regelmatig of de aanlevering van huurdersbestanden voor de uitvoering van 
het onderzoek eenvoudiger kan. Corporaties zoeken ontzorging en willen deze gegevens 
automatisch kunnen aanleveren. Daarmee winnen ze tijd en kunnen ze meteen na de 
dienstverlening huurders vragen naar hun ervaring. In 2019 zetten wij in op de begeleiding 
van corporaties die een geautomatiseerde koppeling met ons systeem willen maken. De 
Web-API, de ‘stekker’ voor de koppeling bestaat al. Maar er maken nog weinig corporaties 
gebruik van. Wij starten een pilot waarmee we bij drie corporaties gaan volgen hoe het 
operationeel maken van de Web-API verloopt, waar de knelpunten zitten en hoe we die 
kunnen oplossen. Is de pilot geslaagd, dan benaderen we ook andere corporaties actief 
over het automatisch aanleveren van gegevens.

Corporaties vragen ook steeds vaker of zij de resultaten van hun onderzoeken in het 
Klantvizier automatisch kunnen uitlezen in hun eigen systemen. Zij willen informatie uit 
het Klantvizier kunnen koppelen aan klanttevredenheidsmeters op hun intranet of aan 
hun eigen klantvolgsysteem. Daarmee kunnen medewerkers snel voorzien worden van 
belangrijke informatie en veel directer sturen op het verhogen van de klanttevredenheid. 
Ook deze koppelingen komen tot stand via een Web-API. De koppeling voor een klantte-
vredenheidsmeter willen we in 2019 standaardiseren. Voor klantvolgsystemen zal het om 
maatwerk gaan. 

3.2  Inzicht

Een Web-API is een via het web tot stand gekomen verbinding tussen twee gesloten 
systemen waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld. De ICT-er van een corporatie 
koppelt deze API aan het systeem van de corporatie. In de API moet dan worden vastge-
legd op welk moment welke informatie van waar aan ons moet worden doorgegeven. 
De inrichting van deze koppeling vereist natuurlijk enige expertise.

Wat is een Web-API?

Verbinden in een veranderende wereld Jaarplan 2019

Jaarlijks spreken ongeveer 130.000 huurders van 150 corporaties hun mening uit over de 

dienstverlening. Met ons huurdersonderzoek naar de dagelijkse dienstverlening bieden 

we heldere inzichten. Doorlopend actualiseren wij onze methoden en vragenlijsten. Heb je 

behoefte aan informatie en inzichten die onze huurdersonderzoeken niet bieden? Dan kun 

je bij ons ook voor maatwerk terecht. Ook richten wij onze energie op het verbreden van de 

mogelijkheden in het Klantvizier en de ontwikkeling van nieuw onderzoek.
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2.  Huurdersinzicht voor alle 
medewerkers

De resultaten van onze onderzoeken worden gepresen-
teerd in een real time dashboard, het KWH-Klantvizier. 
Medewerkers kunnen door de onbeperkte inlogcodes direct 
bij de resultaten van de onderzoeken. Gegevenstoegang 
stem je eenvoudig af op de individuele behoefte door het 
samenstellen van je eigen dynamische dashboard waardoor 
relevante resultaten in één oogopslag te zien zijn. Je splitst 
ze uit naar wijk of type bezit. Verbindt open antwoorden 
aan cijfers, aannemers of periodes. Zelfs aannemers kunnen 
toegang krijgen tot het Klantvizier dat op maat voor hen is 
in te richten. Mogelijkheden zijn er genoeg, maar weet je ze 
ook allemaal te benutten? In 2019 steken wij energie in de 
voorlichting over de mogelijkheden en het gebruik van het 
Klantvizier. 

3. Nieuwe inzichten met nieuwe 
onderzoeken 

Wat vinden je huurders van je corporatie en wat verwach-
ten zij van je dienstverlening? Met onze onderzoeken 
helpen we je graag verder op deze vraagstukken. In 2019 
verbreden we ons aanbod met nieuwe onderzoeken op 
de thema’s medewerkerstevredenheid, betrokkenheid 
en leefbaarheid, duurzaamheid en contact.

Verbinden in een veranderende wereld Jaarplan 2019

Onderzoek Medewerkerstevredenheid
De relatie tussen klanttevredenheid en medewerkerte-
vredenheid is sterk. Daarom willen we corporaties op een 
kort en krachtige manier inzicht bieden in deze relatie. 
We stellen medewerkers een paar vragen en koppelen 
de resultaten aan de huurderstevredenheid. De inzichten 
zijn te volgen in het KWH-Klantvizier en geven handvat-
ten om medewerkers direct te motiveren. 

Onderzoek Contactmomenten
Hoe waarderen huurders het contact aan de telefoon?
Het onderzoek Contactmomenten is ontwikkeld vanuit 
de behoefte om medewerkers te kunnen sturen op tele-
foonbeantwoording. De waardering van de huurders voor 
het eerste telefonische contact komt real time in beeld 
via een kort geautomatiseerd vraaggesprekje over de ma-
nier waarop zij geholpen zijn. Werd de huurder vriendelijk 
geholpen? Voelde hij zich begrepen? Kreeg hij duidelijk 
antwoord? Resultaten staan helder in het Klantvizier, zijn 
op periode te volgen en kunnen gebenchmarkt worden 
met andere deelnemers. Corporaties die het afgelopen 
jaar deelnamen aan een pilot zijn positief over het on-
derzoek en ervaren meerwaarde bovenop het bestaande 
huurdersonderzoek. 
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Onderzoek Woningzoekenden
Wat vinden potentiële huurders van je dienstverlening?
De eerste contacten tussen corporatie en potentiële 
huurders beïnvloeden de toekomstige relatie. Met frus-
tratie sta je al snel achter. Goed om aandacht te hebben 
voor de dienstverlening vanaf het eerste moment. Met 
het onderzoek Woningzoekenden horen we van actief 
woningzoekenden hoe het zoeken naar een woning 
verloopt en hoe ze de dienstverlening in dit proces 
waarderen. In ons reguliere huurdersonderzoek beant-
woorden huurders de vragen. Maar wat zijn de wensen 
en verwachtingen van woningzoekenden die nog geen 
woning hebben? Hoe ervaren zij het proces van inschrij-
ving? Wat vinden ze van de informatie over de wonin-
gen op de website? Corporaties die deelnamen aan dit 
onderzoek zagen dat actief woningzoekenden kritischer 
zijn over het zoekproces en dat zij komen met meer 
verbeterpunten. 

Onderzoek Woonbeleving
Het onderzoek Woonbeleving laat zien over welke wijken 
huurders tevreden zijn en welke wijken er minder goed 
voor staan. Over welke aspecten van de woning en de 
woonomgeving de huurders tevreden zijn en wat nog 
aandacht verdient. Hoe beleven huurders de kwaliteit 
van de woning en de woonomgeving? In welke wijken 
staat de waardering het meest onder druk? En ligt dit 
dan aan de kwaliteit van de woning of aan de de leefbaar-
heid? Aan het onderzoek kunnen eigen vragen worden 
toegevoegd over onderwerpen als betrokkenheid of 
verhuisgeneigdheid. De resultaten worden geleverd 
in een overzichtelijke digitale rapportage. Corporaties 
gebruiken de resultaten bij het opstellen van gerichte en 
onderbouwde programma’s voor investeringen in bijvoor-
beeld onderhoud, renovatie of leefbaarheid. 

Hoe maken we wijken wendbaar met 
nieuwe vormen van betrokkenheid?
De vraag hoe we de kwetsbare wijk weer sterk en 
leefbaar kunnen maken leeft volop in de sector. Partijen 
zoeken naar nieuwe wegen om kwetsbare wijken weer in 
de lift te krijgen. In dat zoeken pakken corporaties hun 
rol. Het congres ‘Vooruit met de wijk’ introduceerde het 
begrip Wendbare wijk, een wijk die flexibel kan mee-
bewegen met omstandigheden die continu veranderen 
en die veerkracht haalt uit de betrokkenheid van haar 
bewoners. KWH wil corporaties helpen bij het vinden 
van oplossingen die de wijk wendbaar maken. Dat doen 
we op twee manieren. Allereerst verkennen we samen 
met corporaties hoe we ons STEM-onderzoek nog beter 
kunnen inzetten om inzicht te krijgen in welke huurders 
betrokken willen worden bij hun corporatie en de wijk 
waar ze in wonen en op welke manier zij dat willen. Ook 
willen we met corporaties aan de slag om nieuwe vormen 
van betrokkenheid te ontdekken en en deze uit te probe-
ren in een locale context. 
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Het huurdersonderzoek geeft goed inzicht in hoe huurders onze dienstverlening 

waarderen. Maar nu? Hoe kom ik verder? Waar en hoe kan ik stappen maken? Hoe komt 

mijn organisatie verder in beweging? Voor veel corporaties lastige dilemma’s. Eenduidige, 

pasklare oplossingen zijn er vaak niet. Een integrale benadering is noodzakelijk. Met 

een op maat programma bieden wij corporaties de juiste tools om naar een concrete 

doelstelling toe te werken en daadwerkelijk impact te kunnen maken. 

1. Doorontwikkeling op maat programma’s 

De huurder goed in beeld krijgen, omdat daar de route naar 
verbetering ligt. Dat is onze motivatie. Met de inzichten 
uit onze onderzoeken, luisterpanels en klantreizen maken 
we je bewust van de huurder en zoeken we samen naar 
handvatten voor verbetering met nieuwe onderzoeks- en 
werkmethoden. Waar nodig verdiepen we met extra stap-
pen, zoals workshops of groepsinterviews. We voorzien 
je van inzichten die we opdeden bij andere corporaties 
of raden je aan met hen te sparren tijdens een van onze 
bijeenkomsten. 
In 2019 richten we onze energie op het aanbieden van 
op maat samengestelde trajecten. De keuze en de volg-
orde van de te nemen stappen stemmen we af op de 
vraag die bij ons binnenkomt. Omdat wat je van ons nodig 
hebt, wordt bepaald door waar je staat. Zit je nog volop 
in procesverbetering? Dan zijn stappen als een klantreis 
of serviceblauwdruk een mooie manier om verder te 
komen. Heb je alle processen op orde en gaat het meer 
om cgedragsverandering? Dan is ons luisterpanel of onze 
kernwaardenworkshop een goed idee. Met een op maat 
programma bieden we je gepaste stappen in de juiste volg-
orde om effectief te kunnen bewegen naar het doel dat je 
voor ogen hebt.      

2. Huurders in het DNA van medewer-
kers met tools op maat

Wij nemen medewerkers mee in de ontwikkeling van 
een organisatie waar klantbewustzijn en klantvriende-
lijkheid in het DNA van de organisatie verankerd ligt. 
Op dit thema inspireren wij medewerkers met bijeen-
komsten als ‘De kunst van het luisteren’, ‘Bootcamp 
klantgericht veranderen’ en ‘De huurder als verduur-
zamer’. Met onze werkvormen, zoals de kernwaarden-
workshop, het luisterpanel en ons nieuwe luisterdoosje, 
werken we aan de benodigde bewustwording en inzich-
ten om te bewegen naar echte gedragsverandering. We 
gaan op zoek naar leden en partners die het komende 
jaar met ons willen werken aan de ontwikkeling van 
nieuwe gedragsbeïnvloeders. 
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3. Leren door te ervaren

In 2019 ontwikkelen we nieuwe tools waarmee we corporaties laten bele-
ven hoe het is om huurder te zijn. We brengen ze rechtstreeks in contact 
met de problematiek die hun huurders ervaren. Waarom we dit doen? 
Omdat we het leerproces voor de corporaties een beetje tastbaarder en 
leuker willen maken. En omdat we geloven in de kracht van ervaren. De 
richting waarin we denken is medewerkers zelf laten ervaren wat huurders 
ervaren bijvoorbeeld in een experience center. Wil je met ons meedenken 
hoe we aan dit idee handen en voeten kunnen geven? Heb je zelf een inno-
vatief idee? Wij gaan graag met je in gesprek.
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Uitbreiding en professionalisering 
werkorganisatie

In toenemende mate voeren we voor corporaties – naast de 
reguliere huurdersonderzoeken – extra onderzoek uit op the-
ma’s zoals woonbeleving, woningzoekenden en klantbeloften/
klantvisie. En corporaties die een stap verder willen en willen 
weten wat het verhaal van de huurder achter de cijfers is, 
weten ons te vinden voor een KWH-Luisterpanel, een klantreis 
of een workshop. Om aan deze toenemende vraag te kunnen 
voldoen, breiden we onze formatie uit met twee ervaren 
professionals op het gebied van onderzoek en advies. Met 
18 professionals die de sector door en door kennen zijn we 
wendbaar en kunnen we inspelen op de wensen en behoeften 
van onze leden. Daarnaast werken we met een flexibele schil 
waardoor we op piekmomenten eenvoudig extra onderzoeks-
kracht kunnen organiseren.

Hoogste standaard in bescherming
persoonsgegevens

KWH voldoet aan alle wetgeving en richtlijnen (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens en databeveiliging. Ook onze 
partnerorganisaties die betrokken zijn bij onze onderzoeken 
voldoen hieraan en zijn, net als KWH, ISO gecertificeerd. We 
zijn op dit gebied koploper in de sector en ook in 2019 staat 
de bescherming van persoonsgegevens hoog op de agenda.  

Betere dienstverlening met nieuw CRM-pakket

Een goed CRM-pakket helpt ons om onze leden zo goed mogelijk 
te kunnen bedienen. In 2018 hebben we een nieuw pakket geko-
zen dat op dit moment wordt ingericht. In het eerste kwartaal van 
2019 nemen we het in gebruik.
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4 KWH, Organisatie
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Netwerkorganisatie

Bij de innovatie en uitvoering van onze producten, dien-
sten en bijeenkomsten maken we gebruik van de inspiratie 
en expertise van onze partners. Voor onze onderzoeken 
werken we samen met onderzoeksspecialist DESAN. 
KWH-Luisterpanels verzorgen we samen met Luisterpunt 

en met Kaemingk Advies de klantreizen.
Met organisaties als H3ROES, Bureau B, De Vernieuwde 
Stad, Bureau B en Zin & Zen werken we samen in het 
organiseren van netwerkactiviteiten en leerlijnen in het 
Corporatiehuis. Ook sectorbreed bundelen we onze 
krachten. We hebben een partnerschap met Aedes voor 
de Aedes-benchmark en met Aedes en Blomberg Instituut 
samen organiseren we de Innovatiechallenge als onder-
deel van de Vernieuwingsagenda. We blijven op zoek naar 
partijen om mee samen te werken om zo nog meer kennis 
aan te trekken die voor onze leden van nut is bij de thema’s 
die bij hen spelen.

Eigentijdse Vereniging

We zijn er trots op dat we als vereniging al meer dan 20 jaar 
tussen de corporaties staan. Als vereniging bieden we onze 
leden toegevoegde waarde in de vorm van inspiratie, onderzoek 
en advies in de breedste zin van het woord.  Onze leden voeden 
ons met informatie, wensen en behoeften, zodat wij de goede 
dingen kunnen doen. Ook naar de toekomst toe willen we een 
eigentijdse en wendbare vereniging blijven. In 2019 passen we 
onze statuten aan zodat deze meer passend zijn bij een eigen-
tijdse verenging.



5 Begroting 

16

Verbinden in een veranderende wereld Jaarplan 2019



Toelichting op de begroting 

Opbrengsten

Lidmaatschap
KWH is een coöperatieve vereniging van, voor en door corpo-
raties. Wij hebben geen winstoogmerk, eventuele overtollige 
middelen worden ingezet voor productontwikkeling, inspiratie 
en sectoronderzoek. Om aan de toenemende vraag van cor-
poraties te voldoen, breiden we onze formatie in 2019 uit met 
extra onderzoeks- en advieskracht. De formatie komt daarmee 
op 15,5 fte. Als extra (tijdelijke) inzet nodig is, organiseren 
we dat in de flexibele schil met professionals. Voor het eerst 
in 3 jaar indexeren we de contributie met 1,4%. Tegelijkertijd 
blijven we scherp op onze kostenstructuur. 

Onderzoek, advies en begeleiding 
In 2019 zien we de vraag naar onderzoek, advies en begelei-
ding verder toenemen. Naast onderzoek onder huurders op de 
processen van dienstverlening kiezen corporaties in toene-
mende mate voor andere aanvullende onderzoeken. Voor-
beelden hiervan zijn onderzoek naar de beleving van huurders 
over de woning en de wijk (Woonbeleving), onderzoek naar 
betrokkenheid van huurders, tevredenheid en vertrouwen in 
de corporatie (STEM), onderzoek naar de kwaliteit van de con-
tactmomenten met huurders (Contact) en onderzoek op maat 
op diverse actuele thema’s. Daarnaast hebben corporaties 
behoefte aan een volgende stap in hun ontwikkeling naar een 
huurdergedreven organisatie en aan het verhaal van huurders 
achter de cijfers. Daar geven we invulling aan met een gevari-
eerd aanbod met producten en diensten, zoals het KWH-Luis-
terpanel, klantreizen en diverse workshops op het gebied van 
klantvisie, kernwaarden, en klantbewustzijn. De opbrengsten 
hieruit zijn begroot op € 2.494.506,-.
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Netwerkactiviteiten & Corporatiehuis 
Er is veel kennis in de sector aanwezig. KWH omarmt deze 
kennis en helpt deze te verspreiden en toegankelijk te maken 
voor alle medewerkers van corporaties. Dat doen we door het 
faciliteren en organiseren van een inspirerend programma 
met bijeenkomsten en activiteiten voor alle medewerkers van 
corporaties. In het Corporatiehuis organiseren we leerlijnen en 
activiteiten voor bestuurders en managers. Met Aedes trekken 
we op in de Vernieuwingsagenda en zetten daarbij de bewe-
ging richting huurders prominent op de agenda. Wij leveren 
een bijdrage aan de Innovatiechallenge over leefbare wijken 
en buurten die in 2018 gestart is en die doorloopt in 2019. De 
opbrengsten uit netwerkactiviteiten en uit het Corporatiehuis 
zijn begroot op € 178.825,-.

Projectondersteuning 
KWH is partner van Aedes bij de doorontwikkeling en uitvoe-
ring van de Aedes-benchmark als het gaat om het Huurders-
oordeel. In samenwerking met Aedes verzorgen we daarnaast 
een groot aantal benchlearningsessies op uiteenlopende the-
ma’s. Wij ontvangen daarvoor een vergoeding van € 75.000,-.
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Toelichting op de begroting 

Lasten

Strategie en organisatieontwikkeling 
Het budget voor strategie en organisatieontwikkeling 
bedraagt in 2019 € 64.200. Dit budget is € 7.000 lager dan in 
2018. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt doordat 
er minder kosten worden gemaakt voor de inhuur van juridi-
sche expertise met betrekking tot de gewijzigde wetgeving en 
richtlijnen rondom AVG. Uit dit budget worden ook de vergoe-
ding van de leden van de Raad van Commissarissen bekostigd, 
evenals de vergoedingen aan de accountant en de kosten voor 
de ISO certificering. In 2019 vindt hiervoor de hercertificering 
plaats. 

Marketing en Communicatie 
In 2019 is een bedrag van € 37.000,- begroot voor marketing 
en communicatieactiviteiten. We gebruiken dit budget om 
onze positie in de sector te versterken ten behoeve van onze 
leden. Binnen dit budget is er ruimte voor het uitbrengen van 
artikelen en het uitvoeren en publiceren van sector brede 
onderzoeken. 

Personeelskosten 
Om aan de toenemende vraag aan onderzoek, begeleiding en 
advies te kunnen voldoen, breiden we in 2019 onze formatie 
uit met een onderzoeker en een adviseur. De taken van de 
programma manager van het Corporatiehuis organiseren we 
vanaf medio 2019 vanuit de flexibele schil. De personeelskos-
ten zijn begroot op € 1.522.000,- en bestaan uit loonkosten, 
pensioenlasten en personeels- gerelateerde kosten. Medewer-
kers van KWH vallen onder de toepassing van de CAO-Woon-
diensten. KWH hanteert een inschaling overeenkomstig het 
functiegebouw van de CAO en heeft alle functies zorgvuldig 
gewaardeerd en ingedeeld. We hechten aan een juiste toepas-
sing van de CAO en kennen geen bovenmatige afwijkingen. 
We investeren in 2019 in de verdere persoonlijke ontwikkeling 
van onze professionals.
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Facilitaire kosten 
De facilitaire kosten zijn begroot op € 124.850,-. Hieronder val-
len kosten voor huisvesting, kantoor en verzekeringen. Deze 
post is buiten de inflatiecorrectie op de huisvesting nagenoeg 
gelijk aan 2018. We streven er naar kosten te besparen door 
het minder organiseren van bijeenkomsten op kostbare loca-
ties, door duurzaam inkoopbeleid en een ‘paperless office’. 

ICT
De kosten voor ICT zijn begroot op € 28.900. Hieronder vallen 
de kosten voor automatisering, licentiekosten en kosten voor 
de website. In 2019 is gekozen deze kosten apart in beeld te 
brengen en niet langer als onderdeel van Marketing en Com-
municatie.   

Investering productontwikkeling & Inspiratie
Om de in het jaarplan beschreven beweging samen met 
corporaties te kunnen maken, zetten we ook in 2019 stevig in 
op productontwikkeling en inspiratie. Daarvoor maken we een 
bedrag vrij uit onze reserve van € 85.000. We investeren in de 
ontwikkeling van nieuwe onderzoeken, het verder optimalise-
ren van het KWH-Klantvizier en het koppelen van systemen. 
Op het gebied van inspiratie willen we toegevoegde waarde 
creëren met experience center activteit en vernieuwde vor-
men van kennisdeling en netwerkactiviteiten.  
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