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Samen in beweging Jaarverslag 2018

In 2018 stond het thema ‘Samen in beweging’ centraal. Met de ontwikkeling van nieuwe producten en 

dienstverlening voegt KWH waarde toe aan de beweging die leden maken naar een huurdergedreven 

organisatie. Ook was er veel beweging in de sector en onze vereniging.  

ging. Vanuit onze drive om het beter te doen voor de 
huurders in Nederland, verbinden we corporaties die 
hetzelfde voor ogen hebben. Dat zien we terug vanuit 
onze onderzoeken, maar ook in onze bijeenkomsten en 
in het bestuurdersplatform het Corporatiehuis. Steeds 
meer bestuurders weten inmiddels de weg naar het 
Corporatiehuis te vinden. Vanuit eigen kracht werken 
zij aan gezamenlijke vraagstukken die binnen hun cor-
poratie spelen. Om met elkaar tot nieuwe oplossingen 
en inzichten te komen. Een geweldig voorbeeld van 
samen een beweging in gang zetten!
 
Corporatie in beweging          
Van sector in beweging, naar een vereniging in 
beweging, tot de individuele corporatie in beweging. 
Met onze onderzoeken krijgen corporaties inzichten 
van hun huurders terug. Inzichten die helpen om een 
beweging in gang te kunnen zetten. Maar om die be-
weging echt te kunnen maken, is verdieping nodig op 
de resultaten. Verdieping die laat zien, waar ontwikke-
ling mogelijk is. Op deze verdieping hebben we in 2018 
stevig ingezet. Met de ontwikkeling van producten die 
de verhalen achter de cijfers laten zien. We gingen op 
pad om letterlijk de verhalen van huurders op te halen. 
Met als doel de stem van de huurder nog krachtiger 
te laten klinken. Met verhalen die impact maken. Met 
de methode van het ‘thuisgesprek’ dat we hiervoor 
ontwikkelden, bieden we corporaties ook de gelegen-
heid om zelf in beweging te komen. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe producten en diensten met onze leden 
staat altijd centraal: anders te kijken, anders te doen, in 
beweging te komen.
 
Met dit jaarverslag leggen we verantwoording aan u af 
over 2018. Bent u nieuwsgierig naar onze plannen voor 
2019? In ons jaarplan ‘Verbinden in een veranderende 
wereld’ leest u onze ambities voor 2019. Wij danken u 
voor het vertrouwen in KWH.
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1 Inleiding 

Sector in beweging
Een mooi voorbeeld van sectorbrede beweging, zien 
we terug in de Vernieuwingsagenda; een gemeen-
schappelijke agenda voor de sector met thema’s die we 
met elkaar aanpakken. Een prachtig initiatief waarvan 
KWH mede-initiatiefnemer is. Verschillende partijen 
bundelen hun krachten en gaan met elkaar staan voor 
verbetering van de sector. Binnen de Vernieuwingsa-
genda waren we dit jaar actief betrokken bij de Inno-
vatie Challenge. Zes teams die met elkaar inspiratie en 
ideeën opdoen voor 12 leefbaarheidsvraagstukken. 
Corporaties, wetenschap, sociaal domein, de markt en 
inwoners trekken hierbij samen op om vernieuwing 
te realiseren. De Innovatie Challenge komt voort uit 
onze voormalige innovatieprijs de KWH-i-Opener. Een 
prijsvraag die de afgelopen jaren innovatieve projecten 
in de spotlights zette. Goed om te zien dat de ver-
nieuwing en innovatie waar we met de KWH-i-Opener 
voor stonden, voortleeft in dit gemeenschappelijke 
initiatief.
 
Vereniging in beweging
KWH staat al bijna 25 jaar tussen de corporaties. Dat is 
wat ons uniek maakt en wat er voor zorgt dat we flexi-
bel mee kunnen bewegen en aan kunnen sluiten op de 
ontwikkelbehoefte van corporaties. Zonder commer-
cieel belang. Want ook dat is uniek aan onze vereni-

https://www.kwh.nl/uploads/files/1/Jaarplan_2019_DEF.pdf
https://www.kwh.nl/uploads/files/1/Jaarplan_2019_DEF.pdf


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 het Thuisgesprek. 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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Ons jaarplan 2018 is opgebouwd uit drie delen met een logische samenhang; huurders 

in beeld, corporatie in beweging en kennis maken, kennis delen. Vanuit onderzoek 

krijgen corporaties inzicht om vanuit de huurder te leren en te verbeteren. Voor 

corporaties die vanuit de inzichten hun corporatie verder in beweging willen brengen, 

bieden we verschillende programma’s die echt impact kunnen maken. Tot slot kunnen 

corporatiemedewerkers kennis delen en nieuwe inspiratie opdoen binnen ‘Kennis maken, 

kennis delen’.  In ieder deel benoemden we voor 2018 drie speerpunten:
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3 Speerpunten 2018
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3.1 Huurders in beeld

Huurdersinzicht voor 
iedere corporatie 

Inzicht in resultaten 
ook voor ketenpartners 

Partner in de 
Aedes-benchmark

3.3 Kennis maken, kennis delen

Gevarieerd aanbod 

bijeenkomsten & activiteiten 

Het Corporatiehuis 

ontwikkelt door

Partner in 

Vernieuwingsagenda

3.2 Corporatie in beweging

Small data: 
verhalen maken 

Uitwisseling voor 1 dag

Ontwikkeling op maat 
programma’s voor 
individuele corporaties.

Deel 1



Wij willen corporaties het beste inzicht geven in huurders. Zodat zij handvatten 

krijgen om te leren en te verbeteren vanuit het perspectief van de huurder. 

We bieden corporaties hiervoor de kwalitatief beste huurdersonderzoeken en 

dashboards om de resultaten mee te monitoren.

1. Huurdersinzicht voor iedere corporatie

Hoe waarderen huurders mijn dienstverlening? Waar in het proces zijn nog mogelijkheden 
voor verbetering? Met onze onderzoeken krijgen corporaties inzicht in hun dienstverlening. 
Naast de processen, gaven corporaties de afgelopen jaren aan ons terug ook graag breder 
inzicht vanuit de huurder te willen op verschillende thema’s. Deze signalen hebben we op-
gepakt en inmiddels ligt er een breed palet aan onderzoeken die naast het procesonderzoek 
afgenomen kunnen worden. Rondom deze onderzoeken hebben in 2018 de volgende ontwik-
kelingen plaatsgevonden:  

- STEM - met STEM krijgt de corporatie inzicht in de relatie met haar huurders. De thema’s 
‘tevredenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘vertrouwen’ worden onderzocht, waardoor een goed 
over all beeld ontstaat van de relatie die de huurder heeft met zijn corporatie. We hebben 
STEM in 2017 met een aantal corporaties ontwikkeld. Bij een deel van deze corporaties 
hebben we STEM uitgevoerd. Op basis van hun ervaringen kunnen we dit onderzoek ko-
mende periode verder ontwikkelen. Zo gaven ze bijvoorbeeld aan graag meer in te willen 
zoomen op de thema’s betrokkenheid en stille huurder. Want juist dit zijn de onderwerpen 
die van grote toegevoegde waarde zijn binnen het onderzoek.

- Onderzoek Woonbeleving - In dit onderzoek wordt onderzocht hoe huurders de kwaliteit 
van de woning en woonomgeving ervaren. De inzichten vanuit dit onderzoek kunnen 
corporaties gebruiken voor kwaliteitsverbetering van het woningbezit en voor het opstar-
ten van leefbaarheidsprojecten. Het onderzoek geeft een mooie verdieping op de score 
woningkwaliteit in het prestatieveld Onderhoud & Verbetering in de Aedes-benchmark. 
Een groot pluspunt van het onderzoek is dat het zelfs tot op complexniveau kan worden 
uitgevoerd, zoals we dat bijvoorbeeld deden voor woningcorporatie Mitros. 

- Onderzoek contact - Om direct te kunnen sturen op het eerste contactmoment, willen 
steeds meer corporaties inzicht hebben in hoe huurders dit eerste contact ervaren (tele-
fonisch of digitaal). Het pilotonderzoek dat we uitvoerden bij Welbions, Havensteder en 
Mitros was succesvol. Vanaf 2018 is dit onderzoek dan ook toegevoegd aan ons aanbod. 
Naast telefonie, is er in de loop van 2019 ook de mogelijkheid om andere contactkanalen 
zoals whatspp en email toe te voegen aan het onderzoek.

3.1 Huurders in beeld
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Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens

Aantal respondenten: 10195

Highlights resultaten
Huurdersonderzoek 
Duurzaamheid 

Sectorbeeld

15%

63%

13%

9%

Ja, ik houd na het betalen van 
mijn woonlasten voldoende 
over voor overige vaste lasten 
zonder op mijn uitgaven te 
letten.

Ja, ik kan mijn overige vaste 
lasten ook betalen maar dan 
moet ik wel op mijn uitgaven 
letten.

Nee, ik houd na het betalen 
van de woonlasten niet 
voldoende over om de overige 
vaste lasten te betalen.

Wil ik niet zeggen

Houdt u na het betalen van de woonlasten voldoende 
geld over om andere vaste lasten te betalen?

‘’Ik doe soms een extra trui aan in huis om de verwarming niet aan te hoeven zetten.’’

27%

54%

14%

1%

5%

Ik zou meewerken als 
het mij een besparing 
oplevert.

Ik zou meewerken, 
zolang het mij maar 
niets extra’s kost.

Ik zou meewerken 
ook als het mij iets 
extra’s kost.

Ik werk het liefst 
helemaal niet 
mee.

Weet niet/ geen 
mening.

Stel uw corporatie gaat uw woning 
verduurzamen, zou u dan meewerken?

‘’Ik zou meer 
kunnen doen om 
zuiniger om te 
gaan met 
energie.’’

www.kwh.nl
kwh@kwh.nl

Vindt het belangrijk dat 
de corporatie werkt aan 
duurzame woningen.

‘’Mijn verbruik 
wordt vooral 
bepaald door hoe 
energiezuinig 
mijn woning is.’’

‘’Mijn corporatie 
laat mij weten 
wat ik kan doen 
om energie te 
besparen.’’

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee 
oneens

Weet niet/ 
geen mening

Vindt dat de corporatie het 
meeste geld moet besteden 
aan het duurzamer maken 
van woningen.

88% 35%

Wat vinden huurders 
van duurzaamheid?

November 2018

Heeft wel eens 
moeite met het 
betalen van de 
energierekening.

15%

Forse toename onderzoeken op maat
Voor een toenemend aantal corporaties voerden we naast de procesonderzoeken, onderzoeken 
op maat uit. Het gaat dan om onderzoeken waarbij een specifiek vraagstuk van een individuele 
corporatie centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn:
- Onderzoek naar betaalbaarheid & beschikbaarheid
- Onderzoek leefbaarheid
- Onderzoek waarbij we input vanuit huurders ophalen voor een ondernemingsplan
- Onderzoek dat de huurderstevredenheid in beeld brengt na woningonderhoud

KWH-Klantvizier; alle onderzoeksresultaten in één dashboard
De resultaten van het procesonderzoek kunnen corporaties continu en real time monitoren in 
het KWH-Klantvizier. Nieuw hierbij is de toevoeging van een ‘maatwerktegel’. Corporaties die 
een onderzoek op maat uitvoeren, zien de resultaten hiervan binnen de maatwerktegel. Een 
voorbeeld hiervan is Wonen Limburg. Bij deze corporatie onderzochten we huurderstevredenheid 
in relatie tot duurzaamheid. Dankzij de maatwerktegel heeft de corporatie nu één ingang voor het 
monitoren van alle oordelen die huurders terug geven.

Sectoronderzoek duurzaamheid 
Eind vorig jaar voerden we een landelijk 
onderzoek uit naar duurzaamheid onder 
huurders. Ruim 10.000 huurders van 75 
corporaties gaven hun mening over dit actuele 
thema. Onderwerpen als betrokkenheid, de rol 
van de corporatie en betaalbaarheid werden 
daarbij onderzocht. Een aantal opvallende 
uitkomsten: Huurders werken graag mee 
aan verduurzaming van hun woning, maar ze 
willen er niet extra voor betalen. Kiezen voor 
verduurzaming doet men hoofdzakelijk om de 
woonlasten betaalbaar te houden. Huurders 
verwachten vanuit de corporatie een actieve 
rol: 9 van de 10 huurders vindt het belangrijk 
dat corporaties werken aan verduurzamen 
van het woningbezit. Vanuit hun corporatie 
verwachten ze goede voorlichting en tips 
rondom energiebesparing. 
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2. Inzicht in resultaten voor ketenpartners

Aannemers hebben veel contact met huurders. Zij bepalen voor een deel hoe huurders de corpora-
tie zien. Vanuit corporaties kwam dan ook een toenemende vraag om een voorziening te ontwik-
kelen waarmee deze groep inzicht krijgt in huurderswaardering. Daarom hebben we binnen het 
KWH-Klantvizier een voorziening ontwikkeld waarbij corporaties hun aannemers toegang kunnen 
geven tot de resultaten. Zo kunnen zij ieder moment zien waar het goed gaat en waar het beter kan. 
Hierdoor wordt werken aan goede dienstverlening een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel 
corporatie als aannemer.

Functionaliteiten in het KWH-Klantvizier voor 
aannemers:
• Corporaties kunnen zelf kiezen welke onder-

delen ze toegankelijk willen maken voor hun 
aannemers.

• Aannemers zien direct hun eigen scores en 
kunnen deze vergelijken met het corporatiege-
middelde.

• Corporaties hebben de mogelijkheid om sig-
naalmails direct naar aannemers te laten sturen.

• Aannemers die voor meerdere corporaties 
werkzaam zijn, kunnen via één inlog toegang 
krijgen tot de resultaten van de verschillende 
corporaties.

Benchlearning corporaties & aannemers
Niet alleen leren vanuit de cijfers, maar ook van 
elkaar. In samenwerking met Bouwend Neder-
land organiseerden we een benchlearningbij-
eenkomst voor corporaties en hun aannemers. 
Tijdens de bijeenkomst kwam de klantreis aan 
bod vanaf het moment dat de huurder een 
reparatie meldt, tot het uitvoeren ervan. Ook 
werden quick wins en verbeteringen op langere 
termijn voor zowel corporatie als aannemer 
besproken. 

KWH-Luisterpanel met aannemers
Leren door twee uur lang te luisteren naar huurders. Dat 
gebeurt in de KWH-Luisterpanels. Onder deskundige, 
onafhankelijke begeleiding gaan huurders met elkaar in 
gesprek en worden behoeften en meningen opgehaald. 
Al ruim dertig corporaties namen inmiddels een KWH-Lui-
terpanel af. De KWH-Luisterpanels zijn ook zeer geschikt 
om samen met aannemers te doen. Medewerkers van de 
corporatie luisteren samen met hun aannemers naar wat 
huurders zeggen over de werkzaamheden waar aanne-
mers bij betrokken zijn. Onder andere bij Woonpartners 
Helmond, HEEM Wonen en Mijande wonen luisterden aan-
nemers mee naar wat huurders te zeggen hadden tijdens 
het KWH-Luisterpanel.
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3. Partner in de Aedes-benchmark

Woningcorporaties vergelijken nu vijf jaar hun prestaties. En dat loont, want corporaties werken tegen 
lagere kosten steeds beter aan goede, betaalbare huizen. Woningen worden beter onderhouden en 
duurzamer, huren zijn verder gematigd en ruim twee derde van de huurders is tevreden over hun thuis. 
Wat verder opvalt: corporaties die lid zijn van KWH scoren beter dan niet-leden. Daarbij leidt een hogere 
tevredenheid tot 14% minder onderhoudskosten. Dat blijkt uit de Aedes-benchmark 2018 waaraan 
291 woningcorporaties (90 procent) meededen. KWH is partner in de Aedes-benchmark. We dragen op 
verschillende manieren bij aan de Aedes-benchmark:
• Voor alle corporaties die via ons huurdersonderzoek laten uitvoeren, leveren we de data automatisch aan.
• Voor corporaties die eigen onderzoek doen of via een ander onderzoeksbureau onderzoek laten 

uitvoeren, zorgen wij voor de validatie van de onderzoeken en data. 
• We leveren een bijdrage aan de analyses van alle data die worden verzameld voor alle prestatievelden.
• Onze CKV verzorgde de validatie van alle onderzoeksgegevens.
• We leveren een bijdrage aan de brancherapportage.
• We leveren een bijdrage aan benchlearning. 
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5 JAAR BENCHMARKEN: 
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1. Small data: verhalen maken

Jaarlijks halen wij in totaal zo’n 130.000 huurdersoordelen op voor corporaties. Het levert 
een schat aan gegevens op waarmee we uitgebreide analyses maken en verbanden leg-
gen. Maar welke verhalen schuilen er achter deze big data? Om dit inzichtelijk te maken, 
hebben we in 2018 stevig ingezet op de ontwikkeling van onder andere verschillende 
nieuwe workshops, een zogenaamd Luisterdoosje en de van huis naar thuis tour. 

Ontwikkeling workshops
Met onze kwantitatieve onderzoeken krijgen corporaties een goed over all beeld van hoe 
huurders de dienstverlening waarderen. In toenemende mate kregen wij vanuit corpo-
raties vragen als ‘Help mij om mijn bestaande diensten te verbeteren’, ‘Help mij om mijn 
huurders ’beter te begrijpen of ‘Hoe zorg ik ervoor dat klantvriendelijkheid in het DNA van 
mijn corporatie komt’. Om inzicht hierin te kunnen krijgen, is verdere inkleuring van de cij-
fers noodzakelijk. Hiervoor startten we met de ontwikkeling van verschillende workshops 
die met collega’s, maar ook samen met ketenpartners of huurders gedaan kunnen worden.

3.2  Corporatie in beweging

Samen in beweging Jaarverslag 2018

Wij willen samen met de corporatie de beweging maken naar een huurdergedreven 

organisatie. Zodat binnen de organisatie energie ontstaat om iedere huurder goed te 

bedienen. We bieden corporaties hiervoor een programma op maat dat aansluit op de 

ontwikkelfase en ambitie van de corporatie. Hierbij betrekken we de huurders van de 

corporatie. Waar nodig betrekken we andere belanghouders van de corporatie, denk 

bijvoorbeeld aan aannemers of het sociaal wijkteam.
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Ontwikkeling Luisterdoosje
Om met huurders op een laagdrempelige manier 
het gesprek aan te gaan, ontwikkelden we een 
nieuwe onderzoeksmethode: het luisterdoosje. Het 
inzetten van zorgvuldig geselecteerde woorden en 
beelden tijdens een interview helpt om associaties 
op te roepen en herinneringen los te maken. In 
2019 introduceren we het Luisterdoosje in de vorm 
van het ‘Thuisgesprek’. Corporatiemedewerkers 
kunnen met het luisterdoosje zelf aan de slag om 
verhalen van hun huurders op te halen rondom 
thema’s ‘wonen en huren’, ‘de buurt’ en ‘mijn thuis’.

Van huis naar thuis tour
Wat betekent ‘thuis’ voor jou? Met deze vraag trokken we met een 
camperbus door heel Nederland. We legden 2.000 km af, spraken 
veel huurders en dronken nog meer kopjes koffie. Het doel: in beeld 
brengen wat leeft onder huurders. Door verhalen op te halen en te 
koppelen aan de grote hoeveelheid onderzoeksdata die KWH jaar-
lijks ophaalt, komen cijfers tot leven en kunnen corporatie gericht 
werken aan prettig wonen. De verhalen die werden opgehaald tij-
dens de campertour zijn gebundeld en in beeld gebracht in het boek 
‘Van huis naar thuis. De kracht van thuis.’ KWH-leden ontvangen in 
2019 kosteloos een exemplaar van dit boek. Voor overige geïnteres-
seerden is het boek via onze website te koop.

Workshops ontwikkeld in 2018:

KWH-Klantreizen
Door met elkaar de verschillende processtappen te doorlo-
pen die een huurder maakt, wordt meer informatie verza-
meld over het gedrag en de beleving van de (potentiële)  
huurder. Een klantreis draagt bij aan bewustwording en 
ondersteunt bij het optimaliseren van huurdersprocessen en 
het ontwikkelen van betere bedieningsconcepten.

Service blauwdruk
Een blauwdruk is een uitgangspunt voor hoe je als orga-
nisatie de dienstverlening inricht met de ervaring van de 
huurder als vertrekpunt. Het is een methode om bestaande 
diensten vanuit de huurder gezien te verbeteren of nieuwe 
diensten te ontwikkelen.

Workshop kernwaarden
Wat zijn de kernwaarden van jouw corporatie? Wat versta je 
hieronder, hoe handel je hiernaar en worden deze herkend 
door je huurders? In deze workshop bekijken we de over-
eenkomsten en verschillen tussen de binnenwereld en de 
buitenwereld en hoe deze verschillen overbrugd kunnen 
worden.

Haal meer uit je cijfers
Het huurdersonderzoek levert je een schat aan gegevens op. 
Maar deze gegevens staan niet op zichzelf. Het gaat hierbij 
om processen waarbij collega’s en afdelingen betrokken zijn. 
Toch lijkt niet iedereen binnen de organisatie zich bewust 
van zijn eigen rol hierin. Hoe zorg je voor deze bewustwor-
ding? Wat gaat volgens je huurders goed en waar kan het 
beter? Deze workshop helpt je op weg, zodat je met elkaar 
gericht stappen kunt zetten.
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2. Uitwisseling voor 1 dag

Corporaties onderling met elkaar verbinden is één van de speerpunten van onze vereni-
ging. Ook onze leden geven aan ons terug dit van grote toegevoegde waarde te vinden. 
Daarom ontwikkelden we in 2018 dit nieuwe initiatief ‘Uitwisseling voor 1 dag’. Corpora-
tiemedewerkers liepen hierbij één dag met elkaar mee. Bijna 90 corporatiemedewerkers 
meldden zich aan. Na inschrijving koppelden we de deelnemers aan de hand van hun 
profiel aan elkaar en konden ze een dag meelopen met een collega bij een andere corpo-
ratie en vice versa. Een mooie kans om van elkaar te leren en een netwerk op te bouwen. 
Vanuit de evaluatie bleek dat 90% terug keek op een geslaagd initiatief: ‘leuk, leerzaam, 
veel kunnen uitwisselen, goede match, match had veel tijd/goed voorbereid.’ Het bracht 
de deelnemers vooral inzicht in hoe het bij een andere corporatie gaat, en inzicht in het 
feit dat ze tegen dezelfde dingen aanlopen. 

3. Ontwikkeling op maat programma’s

Nieuw in 2018 was de ontwikkeling van op maat programma’s voor indi-
viduele corporaties. Een programma dat antwoord geeft op de vraag-
stukken vanuit de corporatie en echt beweging in gang kan zetten. Van-
uit het vraagstuk van de corporatie analyseren we wat voor programma 
doorlopen moet worden, om antwoord op het vraagstuk te krijgen. Een 
dergelijk programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een combinatie van 
kwantitatief onderzoek en een aantal workshops. Bij deze werkvormen 
worden medewerkers en waar mogelijk huurders betrokken. Maar denk 
ook aan bijvoorbeeld stakeholders als aannemers. Door gezamenlijk 
een programma te doorlopen met op elkaar afgestemde activiteiten, 
kan beweging in gang gezet worden. De KWH-adviseur houdt de corpo-
ratie voortdurend een spiegel voor en begeleidt de corporatie tijdens 
het doorlopen van het programma.

Dorien Op den Camp, Beleidsadviseur Wonen bij Goed Wonen Gemert, over haar uit-
wisseling met Natascha Koulen, Beleidsadviseur Wonen bij de Kleine Meierij:
‘Vorige week hebben Natascha Koulen en ik een dagje met elkaar meegelopen (ik ben op 
maandag bij haar geweest, zij is de dag er op bij mij geweest). Het waren twee ontzettend 
leuke en inspirerende dagen. We zijn allebei via een andere route uitgekomen bij dezelfde 
functie (Natascha vanuit de praktijk, ik vanuit een studie) en het was erg interessant om 
te ontdekken welke invloed dat heeft op de manier waarop we onze functies invullen. Ook 
hebben we stilgestaan bij hoe we onze verdere loopbaan voor ogen hebben. Het was erg 
waardevol om hier feedback op te krijgen van iemand buiten de organisatie, die mij twee 
dagen intensief heeft kunnen ‘observeren’. Via deze weg wil ik KWH heel erg bedanken 
voor het organiseren van dit initiatief, ik heb er veel aan gehad!’

Vraag van corporatie

Hoe krijg ik mijn 
collega’s mee in 

klantgericht handelen?

Samenstellen 
programma

Stap 1
Huurdersonderzoek

Stap 2
KWH-Luisterpanel

Stap 3 
Klantreis

Stap 4
Leer en verbetersessie

Stap 5
Deelname aan KWH-bijeenkomst 
om kennis te halen en te delen

Resultaat
Tevredenheid huurders en 
medewerkers stijgt

KWH-adviseur blijft 
spiegelen en monitoren

KWH



Wij willen verbinding leggen tussen corporaties zodat zij van elkaar kunnen leren 

en kunnen verbeteren. We bieden corporaties een aantrekkelijk aanbod van 

bijeenkomsten en activiteiten rondom een aantal thema’s. Met het Corporatiehuis 

biedt KWH een Platform aan corporatiebestuurders. Als partner van de 

Vernieuwingsagenda zetten we ons in voor sectorbrede innovatie en ontwikkeling.

1. Partner in Vernieuwingsagenda

Samen werken aan vernieuwing in de sector. Met de Vernieuwingsagenda 
werken uiteenlopende organisaties met elkaar aan actuele sectorvraag-
stukken. KWH is vanaf de start partner van de Vernieuwingsagenda en on-
dersteunt het initiatief vanaf het eerste uur. In 2018 zetten we ons binnen 
de Vernieuwingsagenda in voor de Innovatiechallenge Leefbare Wijken 
en Buurten. De Innovatiechallenge is het vervolg op de innovatieprijs de 
i-Opener die we afgelopen jaren organiseerden. De evaluatie van deze 
prijs maakte duidelijk dat er behoefte is aan het stimuleren en belonen 
van innovaties. Reden voor Aedes en KWH om samen met het Blomberg 
Instituut de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten op te zetten. 
Deze innovatiechallenge is een programma van een jaar voor bestuurlijke 
koplopers met lef en visie. Het programma startte op 27 september met 
een werkatelier waarin zes teams aan de slag gaan met hun vraag. Zij gaan 
sectoroverstijgend en vanuit de vraag en belangen van de buitenwereld 
het werk van de woningcorporatie vernieuwen, gericht op het verbeteren 
van de leefbaarheid van  wijken en buurten. 

Naast de Innovatiechallenge participeerden we binnen de Vernieuwings-
agenda in verschillende werkgroepen en bijeenkomsten: Partnerbijeen-
komst van Aedes, het werkatelier bedrijfsvoering en veranderkracht, de 
groep digitalisering en informatievoorziening. Ook in 2019 zetten we ons 
verder in voor vernieuwing vanuit deze gemeenschappelijke agenda.
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3.3 Kennis maken,   
kennis delen
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2. Gevarieerd aanbod bijeenkomsten en activiteiten

Voor corporaties die inspiratie wilden opdoen en hun kennis met elkaar 
wilden delen, boden we in 2018 weer verschillende bijeenkomsten. 
Samen met partners en experts gaven we vorm aan inspirerende bijeen-
komsten en mooie ontmoetingen. Tijdens de bijeenkomsten kwamen 
uiteenlopende, actuele thema’s aan bod: van een bijeenkomst waar-
bij digitalisering centraal stond, tot een benchlearningsessie waarbij 
corporaties samen met hun aannemers leerden vanuit de cijfers van het 
huurdersonderzoek. Ook stond een tweedaagse op de agenda waar-
bij corporatiemedewerkers in twee dagen met hulp van elkaar en van 
vakinhoudelijke experts tot een praktisch plan kwamen voor hun eigen 
vraagstuk. Om de klantvriendelijkheid van een andere organisatie te 
ervaren, brachten we in mei een bezoek aan de Efteling. 

Daarnaast sloten we regelmatig aan bij regionale samenwerkingsverban-
den, zoals netwerk voor kleine corporaties of andere samenwerkingen 
zoals de Vernieuwde Stad. In totaal namen enkele honderden corpora-
tieprofessionals deel aan de verschillende bijeenkomsten. Deelnemers 
waarderen de bijeenkomsten goed; de inhoud wordt goed beoordeeld 
en ook het feit dat de bijeenkomsten bijdragen aan het verbreden van je 
eigen netwerk, wordt als zeer positief ervaren. 

Naast onze bijeenkomsten, zetten we ook in op andere manieren van 
inspireren. Zo gaven we een aantal uitgaves uit rondom een specifiek 
thema, en gaven we samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
een publicatie uit waarin alle projecten rondom wonen-zorg terug 
kwamen die eerder ingediend waren voor de innovatieprijs i-Opener. 
Daarnaast experimenteerden we met nieuwe communicatievormen 
zoals vlogs. In 2019 zetten we nog sterker in op het inspireren van onze 
leden en het delen van content die interessant is voor de sector. 

Samen in beweging Jaarverslag 2018
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Bijeenkomsten 2018
• (Dagelijks) onderhoud uitbesteden of niet?
• Benchlearning corporatie & aannemer
• De communicatieve corporatie
• KWH-Bedrijfsbezoek
• Leerdag Optimaal in gesprek met je huurder
• Inspiratiesessie Klantbedieningsconcept
• Een praktisch plan in twee dagen
• Seminar verbindende corporatie, verbonden 

huurders (Corporatiehuis)

U I T G E L I C H T

De communicatieve 
corporatie; 
optimaal digitaal?

Inzichten en handvatten rondom 

(digitaal) contact met huurders

Dit is een interactieve pdf. 
Klik hier om verder te lezen

Onderhoud uitbesteden (of niet)?
Inzichten en handvatten rondom (niet) uitbesteden van onderhoud

UITGELICHT

Dit is een 
interactieve pdf. 

Klik hier om 
verder te lezen
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3. Corporatiehuis ontwikkelt door 

Het Corporatiehuis is in 2018 verder ontwikkeld in kwaliteit, de koers voor de 
komende jaren is aangescherpt. We richten ons hierbij op leidinggevenden in 
de sector en pakken thema’s op die te maken hebben met leiderschapsontwik-
keling. In 2018 speelden diverse leerlijnen binnen het Corporatiehuis waarbij 
zo’n 50 bestuurders van uiteenlopende corporaties betrokken waren:
- De leerlijn Sociale rechtvaardigheid is begin van het jaar gestart en eind jaar 

afgerond. In deze leerlijn hebben we in zes bijeenkomsten stil gestaan bij de 
definitie van sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop corporaties hieraan 
kunnen bijdragen.

- Voor de Vernieuwde Stad initieerden we de leerlijn ‘Beweging vanuit een 
onzeker perspectief’. Tijdens zes bijeenkomsten hebben we met een groep 
bestuurders thema’s als geluk, moed, slimme allianties en de relatie met de 
Raad van Commissarissen besproken en uitgediept.

- We organiseerden een bijeenkomst voor bestuurders en ‘secondanten’ over 
het thema Participatie: ‘Betrokken corporatie, betrokken huurders’. Tijdens 
een eerste middag zijn we door een trendwatcher geïnspireerd op dit thema, 
hebben we een voorbeeld uit de sector gehoord waar participatie op een an-
dere manier is vorm gegeven. In een tweede middag zijn we praktisch aan de 
slag gegaan met de secondanten (beleidsmedewerkers, managers wijkont-
wikkeling) om te verkennen welke initiatieven mogelijk zijn om participatie 
anders vorm te geven. 

Verder zijn we in 2018 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe leerlijn: 
Het Nieuwe Sturen. Tijdens deze leerlijn begeleidden we vier corporaties bij 
hun veranderopgaven. Ook zijn de voorbereidingen getroffen om een leerlijn 
op te zetten voor MT-leden van corporaties. 
We zien dat de leerlijnen hoog gewaardeerd worden. De setting, opbouw en 
vorm waarin we de bijeenkomsten aanbieden, spreken aan. Ook het aanbod 
van externe sprekers en inspiratie wordt hoog gewaardeerd. De kleine groe-
pen, een groepsgrootte van circa 12, wordt ook als pluspunt gezien. Als uniek 
pluspunt hierbij wordt ook het feit genoemd dat deelnemers mede-eigenaar 
zijn van een Leerlijn.



4 KWH, organisatie
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Uitbreiding werkorganisatie

Afgelopen jaren zagen we een toenemende vraag naar meer 
onderzoek en andere vormen van onderzoek vanuit corpora-
ties. Daarom hebben we in 2018 onze organisatie uitgebreid 
met twee professionals op het snijvlak van onderzoek en inno-
vatie. Met de komst van deze medewerkers, werken bij KWH 
eind 2018 18 professionals die de sector door en door kennen. 
De organisatie is flexibel en wendbaar en kan hierdoor goed 
inspelen op de vragen vanuit de markt. Wanneer nodig, 
kunnen we tijdens piekmomenten extra onderzoekskracht 
inzetten vanuit een ‘flexibele schil’. Inmiddels werken we 
sinds twee jaar volgens de ‘agile’ methodiek. Deze methode 
werpt zijn vruchten af; het zorgt voor meer verbinding van de 
verschillende disciplines binnen de organisatie en voor een 
efficiëntere manier van werken.

Verder vorm geven aan partnerschap

KWH is een vereniging die midden in de sector staat. Afgelopen 
jaren hebben we een groot aantal samenwerkingspartners en 
sectorpartijen aan ons gebonden. De kennis en expertise van 
deze verschillende partijen, zetten we in om onze producten 
en diensten verder te ontwikkelen. Met een aantal van deze 
partners werken we nauw samen. Zo geven we met partners 
DESAN, Kemink Advies, ICSB en Luisterpunt invulling aan ver-
schillende onderzoeken. Met organisaties als H3ROES, Zin & Zen, 
de Vernieuwde Stad en Bureau B geven we vorm aan netwerkac-
tiviteiten binnen KWH en het Corporatiehuis. Ook sectorbreed 
bundelen we onze krachten; we hebben een partnerschap met 
Aedes rondom de Aedes-benchmark en we werken gezamenlijk 
meteen groot aantal partijen binnen de Vernieuwingsagenda. 
We hebben korte lijnen met organisaties als Flow, VTW, Platform 
31 en de Woonbond. Waar mogelijk trekken we gezamenlijk op.

Hoogste standaard in bescherming 
persoonsgegevens 

De bescherming van persoonsgegevens staat bij ons hoog op 
de agenda. Corporaties die bij ons onderzoek doen, kunnen 
ervan uitgaan dat hun huurdersgegevens bij ons in goede 
handen zijn. Uiteraard voldoen wij aan de nieuwe wetgeving 
volgens de AVG. Daarnaast zijn wij lid van de MOA en ISO-ge-
certificeerd. In 2018 vond een tussentijdse ISO audit plaats, 
waaruit bleek dat we alle processen goed op orde hebben. 
In 2018 maakten we verder een slag om alle bewerkings- en 
verwerkingsovereenkomsten die wij met leden en partners 
hebben, aan te laten sluiten op de nieuwste richtlijnen. Ook 
met alle KWH-medewerkers zijn verwerkingsovereenkomsten 
afgesloten, zodat een veilige bewerking van hun persoonsge-
gevens geborgd is.

Herijking lidmaatschapsstructuur

Waar moet een vereniging van deze tijd aan voldoen? Wat 
betekent een eigentijdse vereniging? Dergelijke vragen 
pakten we op binnen het project ‘herijking lidmaatschaps-
structuur’. We hebben daarbij onze statuten geëvalueerd 
en aangepast naar deze tijd. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering die we organiseren in 2019, vragen we onze 
leden om goedkeuring voor deze statutenwijziging. 
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Optimalisatie CRM-systeem

Sluit ons huidige CRM-systeem nog aan bij onze wensen? 
Kunnen we onze leden hiermee zo goed mogelijk be-
dienen? Vanuit een inventarisatie bleek dat het huidige 
systeem niet meer voldoet aan de toepassingen die wij 
voor ogen hebben. In 2018 hebben we daarom de moge-
lijkheden van verschillende CRM-systemen naast elkaar 
gelegd en zijn we met diverse partijen in gesprek gegaan. 
Inmiddels is een partij geselecteerd met wie we in 2019 een 
nieuw CRM-systeem uit gaan rollen. 

Positionering KWH

In 2018 zetten we verdere stappen in de invulling van onze 
positionering. Hoe willen wij in 2025 gezien worden? We hebben 
de ambitie om van grote toegevoegde waarde te blijven voor 
corporaties in hun relatie tot huurders. We willen verbinden, in-
spireren en inzichten brengen waarmee ze concreet aan de slag 
kunnen. We zijn hierbij ambitieus en vooruitstrevend. In 2019 
geven we verdere inkleuring hieraan, waarbij leden van ons nog 
meer inspiratie en inzichten kunnen verwachten bij het werken 
aan tevreden huurders.
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Governance KWH
Algemeen
KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorpo-
raties als leden. Bij woningcorporaties die lid worden van de 
vereniging voert KWH onder andere huurdersonderzoek uit. 
Leden hebben de mogelijkheid onderzoek uit te laten voeren 
volgens de uitgangspunten van het KWH-Huurlabel. Met het 
lidmaatschap worden zij ’mede-eigenaar’ van het KWH-Huurla-
bel. Dit is belangrijk bij de doorontwikkeling van het label. De 
leden keuren het beleid op hoofdlijnen goed. 

KWH staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Een 
onafhankelijke Raad  van Commissarissen (RvC) houdt toezicht 
op het functioneren van de bestuurder en de wijze waarop het 
beleid wordt vorm gegeven. 

Daarnaast kent KWH een Commissie Kwaliteitsverklaringen 
(CKV). De CKV: 
• controleert of onderzoeksresultaten geldig zijn verkregen 

en een betrouwbaar beeld geven van de kwaliteit van het 
betreffende onderzoeksonderwerp van de corporatie;

• doet uitspraken over voorgelegde onderzoeksresultaten op 
basis van de vastgestelde kwaliteitseisen en meetsystema-
tiek van het betreffende onderzoek;

• kan de status van labelhouder aan KWH-leden toekennen, 
verlengen, onthouden of intrekken;

• valideert onderzoeksresultaten ten behoeve van het huur-
dersoordeel in de Aedes-benchmark.

De CKV is onafhankelijk en bestaat uit drie leden die niet 
werkzaam zijn bij KWH of bij een woningcorporatie en be-
schikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van de 
volkshuisvesting, zakelijke dienstverlening en de wetenschap. 
De adjunct directeur van KWH is als secretaris lid van de CKV 
zonder stemrecht.  

Hoewel KWH geen woningcorporatie is, onderschrijft KWH de 
principes zoals vastgelegd in de GovernanceCode Woningcor-
poraties. Op onderdelen wijkt KWH af van deze code:
• Benoemingsperiode directeur-bestuurder
• Remuneratierapport
• Diversiteit binnen de raad
• Wervingsprocedure nieuwe leden raad
• Opstellen financiële berichten
• Functioneren accountant
• Vertaling dialoog belanghebbenden naar beleid
• Visitatie
Voor een toelichting op deze afwijkingen klikt u hier 
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Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder bestuurt KWH. Hij is verantwoordelijk 
voor het realiseren van de doelstellingen van KWH, de strate-
gie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende 
resultaatontwikkeling. De directeur- bestuurder werkt hiertoe 
nauw samen met de adjunct-directeur waarmee de dagelijkse 
aansturing wordt gerealiseerd. De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af aan de RvC en aan de leden. 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit drie perso-
nen.

Algemene taken
De algemene taak van de RvC bestaat uit twee onderdelen:
• Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar 
verbonden onderneming. 

• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich 
naar het belang van de organisatie. De volgende visie is lei-
dend bij het toezicht op KWH:
Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de doelstellin-
gen passend binnen de visie en missie van KWH. Continuïteit 
bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk. De Raad 
van Commissarissen bewaakt of het bestuur de organisatie op 
de gekozen koers houdt.

Bijzondere taken
De RvC heeft de volgende bijzondere taken en/of bevoegdhe-
den:
• Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten en het 

schorsen van de uitvoering van besluiten. 
• Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
• Het optreden als werkgever van het bestuur met onder 

meer de volgende taken: het bestuur (de directeur-bestuur-
der) benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan. 

• Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van 
de accountant en het overleg met de accountant.

• Sparringpartner van de bestuurder.
• De vertegenwoordiging van de rechtspersoon in geval van 

tegenstrijdig belang van de bestuurder.
• Contact onderhouden met de medewerkers.
• Het bevorderen van het belang van KWH door het leggen 

van verbindingen tussen de omgeving en de organisatie. 

De RvC is samen met de directeur-bestuurder verantwoorde-
lijk voor een goede governance structuur. Als richtlijn hanteert 
de RvC het verantwoordingskader, zoals aangemerkt in de 
Governancecode Woningcorporaties. De samenstelling van de 
RvC is vastgelegd in een uitgebreid profiel. Op de werkwijze 
van de RvC is een reglement van toepassing. 
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Samenstelling Raad van Commissarissen in 2018

Naam:  Mw drs. H.J. Van den Berk
Geboortedatum:   6 oktober 1962
Functie:  Voorzitter 
Benoeming:  1 juli 2014
Lopende termijn:  Tot en met 30 juni 2022, niet herbenoembaar
Honorering:  € 12.000 (*)
Beroep:  Directeur-bestuurder Havensteder
Relevante nevenfuncties:  vice-voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting MEE Zuid Holland Noord, 
  voorzitter van de Stichting Tech You
    
Naam:  Dhr. A.R.J. Van der Jagt 
Geboortedatum:  25 februari 1965
Functie:  Lid
Benoeming:  3 mei 2017
Lopende termijn:  Tot en met 2 mei 2021, herbenoembaar 
Honorering:  € 8.000,- per jaar (*)
Beroep:  Algemeen directeur en bestuurslid Le Champion
Relevante nevenfuncties:  lid Raad van Toezicht Rotterdam Festivals
  lid bestuur Dominicanenklooster Huissen
  erelid en oud-voorzitter beroepsorganisatie Logeion

Naam:   Mw. mr. drs. A. Th. Van der Wal
Geboortedatum:  7 december 1964
Functie:  Lid
Benoeming:  1 februari 2017
Lopende termijn:  Tot en met 31 januari 2021, hernoembaar
Honorering:  € 8.000,- per jaar (*)
Beroep:  Directeur Quatrospect BV
Relevante nevenfuncties:  Lid RvT MBORijnland
  Lid RvT Wilde Ganzen
  Lid PE commissie VTW
  Lid commissie bezwaar en beroep certificering bibliotheken 
PE punten: Duurzaamheid (VTW)
  ICT en innovatie (VTW)
  Waardevol Wonen (de Vernieuwde stad).

(*) Honorering is inclusief onkostenvergoeding 
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Verslag van de bestuurder
In het jaarverslag leest u wat wij als vereniging in 2018 hebben 
bijgedragen aan de sector in het algemeen en aan onze leden 
in het bijzonder en leg ik daarover verantwoording af. 

Samen in beweging
Niet voor niets was de titel van ons jaarplan 2018 ‘Samen 
in beweging’. We hebben er op ingezet op samen met u de 
beweging te maken. Niet alleen een beweging richting prettig 
wonen voor alle huurders, maar ook een beweging waarbij 
huurders de waardevolle betekenis zien van hun corporatie. 
En dat alles in een omgeving waar corporaties geconfronteerd 
worden met complexe vraagstukken in wijken en buurten en 
met een behoorlijke opgave ten aanzien van betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en verduurzaming. Geen eenvoudige opgave, 
niet voor corporaties, maar ook niet voor ons om daar een bij-
drage aan te geven. In 2017 was daarom een herpositionering 
van KWH nodig. In 2018 hebben we hier voortvarend invulling 
aan gegeven. 

Positionering KWH
U kent ons natuurlijk van onze huurdersonderzoeken. Al 24 
jaar zijn we op dat punt toonaangevend in de sector. Ook in 
2018 sloten nieuwe corporaties zich bij ons aan. En steeds 
meer corporaties weten ons te vinden voor huurdersonder-
zoek op specifieke thema’s, zoals woonbeleving, duurzaam-
heid, betrokkenheid en wijk- en buurtbeheer. Onze onderzoe-
ken geven veel waardevolle informatie over op welke punten 
het goed gaat en beter kan. Maar om echt inzicht te krijgen in 
wat een huurder denkt en voelt en om dat in het DNA van de 
organisatie te krijgen, is meer nodig dan alleen cijfers. Daar-
voor zijn de verhalen achter de cijfers nodig, de zogenaamde 
‘small data’. Ook zijn pragmatische tools nodig en inspiratie 
om met de verkregen inzichten aan de slag te gaan. Om zo de 
vraag en behoefte van huurders beter te begrijpen. Zodat je er 
actief mee aan de slag kan. In 2018 hebben we onze propositie 
daarop uitgebreid en bieden wij corporaties daarvoor een inte-
grale aanpak op maat. 

Integrale aanpak op maat
Soms is een interventie een goede manier om een organisa-
tie richting te geven of om veranderingen door te voeren. Ik 
noem dat een veranderimpuls. Maar vaak is er meer nodig en 
is een integrale aanpak en een lange(re) adem noodzakelijk 
om het gewenste resultaat te bereiken. Ik ben er trots op dat 
we corporaties deze integrale aanpak op maat kunnen bieden. 
Vertrekpunt bij deze benadering zijn de cijfers uit de huurders-
onderzoeken. Vervolgens gaan we op zoek naar het verhaal 
achter deze cijfers. Hierbij zijn corporatiemedewerkers, en 

steeds vaker ook huurders, nauw betrokken. We ontwikkelden 
daarvoor laagdrempelige, maar impactvolle tools en work-
shops, zoals luisterpanels, klantreizen, en het thuisgesprek. 
Onze adviseurs begeleiden deze workshops en gaan daarna 
met de medewerkers aan de slag om de verkregen inzichten 
te borgen. En bij een integrale aanpak hoort ook inspiratie 
binnen alle lagen van de organisatie. Daarvoor organiseerden 
we in 2018 een groot aantal bijeenkomsten voor medewerkers 
om met elkaar kennis te maken, maar ook om kennis te delen 
en op te doen. Mooie voorbeelden zijn het bedrijfsbezoek aan 
de Efteling, de 2-daagse ‘klantgericht veranderen’ en ‘luisteren 
naar je huurder’. Daarnaast organiseren we in het Corporatie-
huis leerlijnen met en voor bestuurders waarin zij hun dilem-
ma’s delen met collega-bestuurders en zo hun kennis kunnen 
verrijken. Alle ingrediënten dus om als organisatie mee aan de 
slag te gaan in de beweging richting een fijn ‘thuis’. 

Vereniging 
Het gaat goed met onze vereniging. We zijn financieel gezond 
en op volle sterkte. De werkorganisatie is uitgebreid met 
een aantal professionals om aan de toenemende vraag aan 
onderzoeken en programma’s op maat te voldoen. We willen 
slagvaardig en flexibel zijn om voortdurend te kunnen inspe-
len op de vragen van onze leden. Daarom blijven we continu 
op zoek naar de juiste professionals en partners die onze 
propositie kunnen versterken en daarmee waarde toevoegen 
aan de leden van KWH. 

Kortom: de beweging is in gang gezet en al door vele leden al 
omarmd; we gaan door op de ingeslagen weg. Ik nodig u van 
harte uit om met ons in gesprek te blijven en ons scherp te 
houden op ‘de goede dingen, goed doen’.

Sven Turnhout
directeur bestuurder KWH
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Verslag Raad van Commissarissen
Na een periode waar de focus van corporaties vooral lag op 
het optimaliseren van de bedrijfsvoering, staat de huurder 
weer prominent op de agenda van corporaties. Tegelijkertijd 
kunnen we constateren dat de vraagstukken die op corpora-
ties afkomen complex zijn. Mensen blijven langer thuis wonen, 
er is een grote groep huurders die in armoede leeft en een 
groeiende groep huurders die psychisch belast is. Deze com-
plexe vraagstukken vragen om meer inzicht in wat er leeft en 
speelt bij huurders en om nieuwe manieren om als corporatie 
de beweging te kunnen maken richting die huurders. KWH zet 
daarop in en is bij uitstek de partij in de sector die waarde kan 
toevoegen aan deze beweging.  

Het nieuwe KWH
In 2018 heeft KWH ingezet op de uitrol van haar positionering 
in de sector als ‘Het Kwaliteitscentrum voor en door woning-
corporaties’. Een positionering die erop gericht is corporaties 
verder te helpen in de geschetste beweging richting huur-
ders. De huurdersonderzoeken van KWH staan als een huis 
en vormen de basis en het vertrekpunt voor het verkrijgen 
van huurdersinzicht. In toenemende mate richt KWH zich in 
aanvulling daarop op meer mensgericht onderzoek om dit 
huurdersinzicht te verfijnen. Met een nieuwe aansprekende 
methode (service design) zijn hiervoor nieuwe producten 
en diensten ontwikkeld en in de praktijk gebracht, zoals het 
KWH-Luisterpanel, klantreizen en workshops op het gebied 
van klantwaarden, klantvisie en dienstverlening. Ook zagen 
we de diversiteit aan KWH-bijeenkomsten toenemen waar-
mee een groot aantal medewerkers in de sector geïnspireerd 
wordt om het beter en anders te doen. Voor bestuurders van 
corporaties is het Corporatiehuis een mooi platform om kennis 
en ervaring te delen. Met al deze initiatieven heeft KWH alles 
in huis voor een integrale aanpak om antwoord te bieden 
op de vraagstukken bij corporaties. De Raad ondersteunt en 
stimuleert deze ontwikkeling van harte.

Herbenoeming
In de vergadering van juli 2018 heeft de herbenoeming van de 
voorzitter voor de tweede termijn plaatsgevonden. De Raad 
heeft in haar zelfevaluatie de invulling en besluitvorming voor 
de herbenoeming voorbereid. De leden hebben de benoeming 
bekrachtigd. 

Toezicht en advies
De Raad heeft in 2018 vijf maal regulier vergaderd en er heeft 
een zelfevaluatie plaatsgevonden. In januari heeft de Raad 
het jaarplan en begroting 2018 vastgesteld en in april is de 
jaarrekening 2017 goedgekeurd en is door de accountant de 

beoordelingsverklaring afgegeven. De leden hebben daar 
vervolgens hun goedkeurende stem op uitgebracht. Andere 
thema’s die centraal stonden in de vergaderingen van de Raad 
waren de positionering en branding van KWH, de uitwerking 
van nieuwe onderzoeksmethoden, de doorontwikkeling van 
het Corporatiehuis, de deelname aan de Innovatiechallenge 
in het kader van de Vernieuwingsagenda en de modernisering 
van de statuten.

In de toezichts- en adviestaak heeft de RvC zich voornamelijk 
gebaseerd op het Koersplan 2016-2020 en de positionering 
daarvan, het Jaarplan 2018, de kwartaalrapportages van de 
bestuurder en de berichten van de accountant. De directeur- 
bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de 
 uitvoering daarvan. In het kader hiervan hebben er voort-
gangsgesprekken plaatsgevonden door ondergetekende.

Complimenten
Namens de Raad complimenteer ik het hele KWH-team met 
de behaalde resultaten. De Raad heeft veel vertrouwen in het 
team en de ingeslagen weg. 

Hedy van den Berk
Voorzitter Raad van Commissarissen
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Interne risico- en 
kwaliteitsbeheersing

Strategische koers
Begin 2017 stelden de leden de strategische koers vast voor 
de jaren 2016-2020. Een koers die aansluit bij de ontwikkelin-
gen in de sector en waarin we meebewegen in deze ontwikke-
lingen. Ook in 2018 werkten we vanuit dit koersplan.

Jaarplan en begroting
De doelstellingen en ambities die voortkomen uit de strate-
gische koers werken we jaarlijks uit in een jaarplan met een 
daaraan gekoppelde begroting. In deze begroting zijn de 
opbrengsten geprognosticeerd en de kosten begroot. Het 
jaarplan en de begroting worden evenals in voorgaande jaren 
goedgekeurd door de bij KWH aangesloten leden.

Verantwoording
Maandelijks worden rapportages gemaakt over de voortgang 
en status van doelstellingen en budgetten. Daarnaast worden 
kwartaalrapportages opgesteld voor de Raad van Commissa-
rissen. Door te werken met korte lijnen en frequente rapporta-
ges met heldere budgetverantwoording zijn we als organisatie 
in staat om direct te sturen op prestaties, doelstellingen en 
budgetten. Deze werkwijze biedt ons een scherp beeld van 
het inkoopproces, de facturatie en daarmee de totale kosten 
en opbrengsten. 

Kwaliteitsmanagementsysteem
Het is onze missie om corporaties te inspireren en te facilite-
ren bij hun maatschappelijke opgave. Deze missie kunnen we 
alleen uitdragen, wanneer ook de kwaliteit van onze eigen 
organisatie voortdurend gemonitord en verbeterd wordt. 
We stellen dan ook hoge eisen aan ons kwaliteitsbeleid en 
kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is vastgelegd in heldere 
procedures en afspraken. We conformeren ons aan de normen 
van ISO 9001:2015.
Jaarlijks worden alle onderdelen van ons kwaliteitsbeleid en 
kwaliteitsmanagementsysteem door de directie beoordeeld. 
Vastgesteld wordt of de werkwijze in de praktijk overeenkomt 
met het beschreven beleid en de gemaakte afspraken. De 
uitkomsten van deze beoordeling kunnen aanleiding zijn om 
het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsysteem 
aan te passen.

In 2018 werd een externe ISO-audit bij KWH uitgevoerd door 
DNV-GL. Hierbij wordt het juist toepassen van ons kwaliteits-
beleid en het kwaliteitsmanagementsysteem getoetst aan de 
nieuwe (strengere) ISO-normen door een externe auditeur. Op 
basis van deze externe en ook de interne audits worden waar 
nodig actieplannen gemaakt ter verbetering. Het ISO-certificaat  
is opnieuw behaald en geldig tot en met 2019. 

Gedragscode Integriteit 
KWH kent een gedragscode Integriteit. Deze korte en krachti-
ge code gaat uit van integer handelen door onze medewerkers 
op drie thema’s: omgangsvormen, het zakelijk houden van 
relaties en bedrijfsmiddelen. De gedragscode is samengesteld 
door een delegatie van de KWH-medewerkers en is goedge-
keurd door de Raad van Commissarissen. Iedere medewerker 
van KWH heeft persoonlijk zijn commitment verklaard op 
naleving van deze Integriteitscode.

Risicomanagement
KWH heeft haar risico’s op basis van een uitgebreide analyse in 
kaart gebracht. Deze zijn beschreven in het document KWH- 
Risicomanagement 2016. Tevens is er een afgeleid dashboard 
samengesteld waarop per pijler van het koers- en jaarplan is te 
zien wat de risico’s zijn, en wat de mate van impact van ieder 
risico is. Dit dashboard wordt ieder kwartaal geactualiseerd. 
Aansluitend wordt het in de vergadering van de Raad van Com-
missarissen geagendeerd. In 2019 zal het risicomanagement 
document opnieuw worden beoordeeld, zodat de juiste risico’s 
in kaart worden gebracht en KWH kan focussen op de heden-
daagse risico’s.
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Financiële doorkijk naar 2019

Jaarplan 2019
Ons volledige jaarplan ‘Verbinden in een veranderende wereld’ 
voor 2019 lezen? Klik hier

https://www.kwh.nl/uploads/files/1/Jaarplan_2019_DEF.pdf
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Jaarrekening
Deel 3

https://www.kwh.nl/uploads/files/1/KWH%20financieel%20deel%20jaarverslag%202018%20DEF.pdf
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