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Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019

Verbinden in een veranderende wereld

In 2019 stond het thema ‘verbinden in een veranderende wereld’ centraal in het 

jaarplan. Met veel energie gaven we invulling aan de doelstellingen van het jaarplan. 

Doelstellingen die we invulden vanuit de drie pijlers Inspiratie, Inzicht en Impact. 

maat vanuit de pijler ‘Impact’ en corporaties die op 
zoek zijn naar ervaringen van anderen, tips en best 
practices rondom het werken aan huurdergedre-
venheid, kunnen hiervoor terecht binnen de pijler 
‘Inspiratie’. De pijlers vormen een integraal geheel 
en hebben een logische samenhang met elkaar. 
Dankzij de grote variatie aan producten en diensten 
binnen de pijlers die we inmiddels ontwikkelden, 
kunnen we iedere corporatie vanuit haar eigen 
ontwikkelopgave een stap verder helpen. Zo voegen 
we waarde toe.     

De drie pijlers in de praktijk
Waar we in 2018 onze producten herijkten en door 
ontwikkelden, was 2019 vooral het jaar van de 
realisatie. Hoe werken de pijlers in de praktijk? We 
zagen dat de nieuwe onderzoeken voldeden aan 
de behoefte aan andere huurdersinzichten. Dat 
corporaties die verder wilden ontwikkelen vanuit 
de cijfers en hun organisatie in beweging wilden 
krijgen ons steeds meer wisten te vinden op onze 
workshops. En dat onze bijeenkomsten goed be-
zocht werden door een gevarieerde groep corpora-
tiemedewerkers. Voor ons een bevestiging dat we 
met de pijlers en de invulling daarvan de juiste weg 
zijn ingeslagen.  

Met dit jaarverslag leggen we langs inhoudelijke en 
financiële kant verantwoording aan u af over 2019. 
Bent u benieuwd naar onze plannen voor 2020? U 
leest het in ons jaarplan ‘Context van thuis’. 

Sven Turnhout
directeur-bestuurder
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Corporaties in een veranderende wereld
In deze dynamische tijd komen veel ontwikkelingen 
op corporaties af waarop zij moeten anticiperen en 
moeten handelen; zo ligt er een enorme verduurza-
mingsopgave, neemt de groep kwetsbare huurders 
in wijken toe, blijft betaalbaarheid een thema en 
kennen we inmiddels een landelijke wooncrisis. 
We zien dat hiermee de vragen van onze leden ook 
veranderen. 
Ze willen de resultaten uit het onderzoek beter 
kunnen duiden. Want wat zegt een cijfer uit onder-
zoek? Wat voor verhaal gaat er achter schuil? Maar 
ook hebben leden behoefte aan andere, nieuwe 
inzichten rondom hun huurders. De context van 
de wijk en thuis speelt een steeds grotere rol in de 
kennisvraag. 

Verbinding vanuit drie pijlers
De behoeften van onze leden vertaalden we naar 
nieuwe onderzoeken, workshops en inspiratie. Van-
uit onze vernieuwde positionering gaven we hier in 
2019 invulling aan vanuit drie pijlers die een mooie 
kapstok vormen voor ons aanbod: onderzoeken van-
uit de pijler ‘Inzicht’, workshops en programma’s op 

1 Voorwoord 



4

Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019

KWH is hét landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorpora-
ties. Wij zijn een coöperatieve vereniging opgericht door corporaties 
zelf. En werken van oudsher collegiaal en gelijkwaardig samen vanuit 
een gedeelde missie, sociale betrokkenheid en hart voor huurders. 
 
We werken vanuit drie pijlers:

Inspiratie
Wij willen corporaties inspireren en uitdagen met open blik en 
ongeremde creativiteit nieuwe mogelijkheden te ontdekken, 
oplossingen te bedenken, ideeën, kennis en ervaring te delen met 
vakgenoten. Gezamenlijk optrekken om de huurderstevredenheid te 
vergroten en de woonbeleving en het prettig wonen te verbeteren. 

Inzicht
Wij doen onderzoek en vragen jaarlijks zo’n 150.000 huurders van 
bijna 150 corporaties wat zij vinden van de dienstverlening van hun 
corporatie. Cijfers geven inzicht waar het beter kan, hoe je het doet 
ten opzichte van collega-corporaties en wat je daarvan kunt leren. 
We duiden, geven betekenis en brengen bewustwording.

Impact
We willen voor corporaties en hun huurders het verschil maken. 
Door het gesprek en het contact tussen corporatie en huurders te 
faciliteren. Door in de leefwereld van huurders te stappen. Door naar 
ze te luisteren. Huurders voelen zich hierdoor gezien, gehoord en 
begrepen. Zo krijgen cijfers een gezicht.

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 corporaties 

huurders scherp in beeld krijgen en houden. En met onze op maat programma’s krijgen 

ze de juiste tools om naar een concrete doelstelling toe te werken en daadwerkelijk 

impact te kunnen maken.

VerbindenVerbinden

VerbindenImpact Inzicht

Inspiratie

BEGRIJPENHA
ND

EL
EN

ZIEN

Deel 1

3.3 Impact3.2 Inzicht

Gebruikersgemak en 
sturingsinformatie door 
koppeling van systemen

Huurdersinzicht voor alle 
medewerkers met het 
Klantvizier en benchlearning 

Nieuwe inzichten met nieuwe 
onderzoeken

Huurders in het DNA van 
medewerkers met tools op maat

Doorontwikkeling op maat 
programma’s

Leren door te ervaren

3.1 Inspiratie

Bijeenkomsten en activiteiten 

op relevante thema’s

Nieuwe leerlijnen in het 

Corporatiehuis

Innovatiechallenge leefbare 

wijken en buurten

3 Speerpunten 2019 



Inspireren en verbinden in een veranderende wereld. Dat deden we in 2019 

met een breed aanbod van bijeenkomsten en activiteiten rondom thema’s die 

relevant zijn voor corporaties. Ons Corporatiehuis biedt een platform voor 

bestuurders waar zij kunnen sparren en leren over de uitdagingen waar zij nu en 

in de toekomst voor staan. Als partner van de Vernieuwingsagenda waren wij in 

2019 verbonden aan de Innovatiechallenge waarin corporaties samen met het 

maatschappelijk middenveld met een nieuwe methode werken aan leefbaarheid.

Bijeenkomsten en activiteiten op relevante thema’s

Corporaties die inspiratie wilden opdoen en hun kennis met elkaar wilden delen, konden 
bij ons terecht voor uiteenlopende activiteiten. Zo organiseerden we een bijeenkomst 
waarbij het thema ‘luisteren’ centraal stond.  Tijdens deze bijeenkomst gingen 
corporatieprofessionals aan de slag met het trainen van hun ‘luisterskills’; hoe luister je zo 
effectief mogelijk naar je huurders, en wat zijn daarbij je valkuilen? Ook het actuele thema 
duurzaamheid stond op de agenda: in een sessie deelden corporaties hun ervaringen over 
hoe je de huurder mee kunt nemen in dit thema. Voor corporaties die samen met hun 
aannemers willen werken aan goede dienstverlening, was er de bijeenkomst ‘Ontketen je 
ketenpartners’. Bij de bijeenkomst waren zowel corporaties als aannemers aanwezig en was 
er volop ruimte om ervaringen en kansen te delen.

Tijdens de Inspiratietrip gingen we met ruim 40 corporatie profes-
sionals op bezoek bij Burgers’ Zoo. We maakten kennis met de visie 
op gastvrijheid van de dierentuin. En we kregen een rondleiding 
waarbij de gids op een verrassende manier dierenrijk en organisaties 
met elkaar wist te verbinden. Deze originele invalshoek met de kop-
peling naar de natuur, werd hoog gewaardeerd door de deelnemers.

Ook vond dit jaar weer de succesvolle bootcamp ‘Klantgericht ver-
anderen’ plaats. In twee intensieve dagen gingen de deelnemers 
aan de slag om te werken aan hun eigen opgaven rondom klantge-
richtheid. We kregen van de deelnemers terug dat zij de afwis-
seling in het programma en de intensieve interactie met andere 
deelnemers erg waardeerden. Met onze bijeenkomsten bereikten 
we in totaal ruim 200 corporatiemedewerkers.

Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019
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‘De opzet is prettig. Je hebt intensief contact 
met allemaal vakgenoten. De organisaties 
waar zij werken hebben allemaal soortgelijke 
uitdagingen. Je kunt dus samen sparren en 
leert veel van elkaar.’ 

Bijeenkomsten 2019

• De kunst van het luisteren
• De huurder als verduurzamer
• Ontketen je ketenpartners
• Inspiratietrip Burgers’ Zoo
• 2-daagse Bootcamp Klantgericht veranderen

3.1 Inspiratie
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Benchlearning
De Aedes-benchmark heeft niet alleen als doel het in beeld brengen van de prestaties van corporaties, 
minstens zo belangrijk is leren en ontwikkelen vanuit de cijfers. Ook in 2019 stond een groot aantal 
benchlearningsessies op de agenda waar wij een inhoudelijke bijdrage aan leverden. We verzorgden 
benchlearningsessies in alle regio’s van Nederland. Begin 2019 waren er de verdiepende sessies op de Aedes-
benchmark van 2018. Daarin zoomden we verder in op de individuele resultaten van de deelnemers en 
konden zij leren van elkaar. In november kwam de Aedes-benchmark 2019 uit, waarbij we eind 2019 de sessies 
verzorgden waarin we verder inzoomden op de behaalde resultaten rondom het huurdersoordeel. In totaal 
namen ruim 150 corporatieprofessionals deel aan onze benchlearningsessies. We zien dat in sommige regio’s 
behoefte is aan extra benchlearningsessies, daarom gaven we hier ook regionaal invulling aan. Zo konden 
Zeeuwse corporaties zichzelf vergelijken met andere regiocorporaties in een regionale benchlearningsessie.

KWH als expert-spreker
We zagen in 2019 een ontwikkeling waarbij we steeds vaker gevraagd werden als expert-spreker bij 
verschillende bijeenkomsten vanuit sectorpartijen. Zo verzorgden we een invulling voor de volgende partijen:
• Kjenning opleidingen: sessie waarbij het uitbesteden (of niet) van onderhoud centraal staat 
• VTW: over verduurzamen en hoe huurders hier in mee te nemen
• Aedes: sessie over Klachtenmanagement
• WRV woonruimteverdeling: over dienstverlening aan woningzoekenden 
Het geeft aan dat KWH zich steeds meer positioneert als een expert als het gaat om het inbrengen van 
het huurdersperspectief op diverse actuele thema’s rondom wonen.

enchmark

BETERE PRESTATIES 
GROTE UITDAGINGEN
Rapportage Aedes-benchmark 2019

Hoogste waardering van de huurder sinds start benchmark 
Ruim 355.000 huurders spraken zich uit over de dienstverlening van de 
corporatie en de door hen ervaren woningkwaliteit. Dat is één op de zeven 
huishoudens in een corporatiewoning. Niet eerder was de waardering van 
de huurder zo hoog. Ruim één op de vijf corporaties scoort gemiddeld een 
8 of hoger bij reparatieverzoeken. Ook de ervaren dienstverlening bij het 
betrekken en verlaten van een woning zijn bij alle grootteklassen verder 
verbeterd.

Partner in de Aedes-benchmark
KWH is ook voor de komende drie jaar partner van Aedes in de 
Aedes-benchmark en levert vanuit de huurdersonderzoeken 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.



8

Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019

Nieuwe website als content-platform
We zien dat corporaties behoefte hebben aan 
inspiratie op het gebied van werken aan tevre-
den huurders. Daarom zetten we naast onze 
bijeenkomsten, ook in op andere manieren van 
inspireren. Zo neemt het bieden van inspiratie 
op onze nieuwe website een centrale plaats in. In 
infographics, blogs, vlogs en de laatste updates 
is alles te lezen over wat met huurderstevreden-
heid te maken heeft. Ook onze leden brachten 
we prominenter in beeld op de website; met hun 
voorbeelden en best practices willen we andere 
corporaties inspiratie bieden.     

Leerlijn ‘Leidinggeven aan de woningcorporatie van de 21e eeuw’
Deelnemers gingen in deze leerlijn met elkaar aan de slag op thema’s  
rondom hun leiderschapsstijl, hun morele kompas en sociale recht-
vaardigheid. Iedere deelnemer gaf inhoudelijk vorm aan één van de 
bijeenkomsten met ondersteuning vanuit het Corporatiehuis. 
Aan deze derde editie van de leerlijn namen 6 directeur-bestuurders 
en MT-leden deel. Deze kleine setting werd door de deelnemers in de 
evaluatie als een belangrijk pluspunt van de leerlijn beschouwd. Voor-
zien van waardevolle feedback op de derde editie, zijn wij najaar 2019 
gestart met de werving voor de verder aangescherpte, vierde editie 
van deze leerlijn. Dat doen we in samenwerking met Marie-Thérèse 
Dubbeldam (Woonpunt) en Marcel Korthorst (WVH Wonen).

Leerlijn ‘Het nieuwe sturen’
In januari 2019 zijn we gestart met de leerlijn ‘Het Nieuwe Sturen’. Een geheel nieuwe 
leerlijn die vertrok vanuit een concrete veranderopgave die de deelnemers zelf op de eerste 
bijeenkomst inbrachten en gedurende de leerlijn in/met hun eigen organisatie mee aan de slag 
gingen. Bijzonder was dat de deelnemers in koppels de leerlijn volgden: steeds bestaand uit 
een directeur-bestuurder en een “secondant”, die in de organisatie een duidelijke rol rond de 
veranderopgave had. Bijzonder was ook, dat de deelnemers over hun stappen, dilemma’s en 
inzichten een vlog maakten. Om op die manier hun eigen lessen te delen met anderen en om 
van die anderen feedback te krijgen op hun vragen en zoektochten. We kijken tevreden op deze 
eerste editie van de leerlijn terug. Ook de 8 deelnemers (koppels vanuit Woonbron, Havensteder, 
Zeeuwland en RWS Goes) waren enthousiast over hun deelname. Op basis hiervan overwegen we 
in 2020 een tweede editie van deze leerlijn op te zetten.

Nieuwe leerlijnen in het Corporatiehuis

In 2019 zijn we verder gegaan op het succesvolle pad, dat we met het Corporatiehuis sinds enke-
le jaren doorlopen. Met een focus op onderscheidenheid en kwaliteit zetten we in 2019 opnieuw 
enkele leerlijnen en themabijeenkomsten op. Iedere Leerlijn is geëvalueerd en hieruit bleek dat 
de deelnemers erg enthousiast waren over de inhoud en opzet van de Leerlijnen.

https://www.hetcorporatiehuis.nl/initiatieven/leerlijn-het-nieuwe-sturen
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Bestuurdersbijeenkomst Pleidooi 
voor de Kwetsbaarheid
In maart organiseerden we vanuit het 
Corporatiehuis een bestuurdersbijeenkomst 
waarin ook de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van KWH plaats vond. Centraal thema 
tijdens de bijeenkomst was ‘kwetsbaarheid’. 
Corporatiebestuurders Tinka van Rood 
(Trivire), Hassan Najja (SOR), Harrie Oosterlee 
(Woongoed) en Rob Donninger (Woonforte) 
deelden hun bestuurlijke dilemma’s en gingen 
daarover in gesprek met de 30 aanwezige 
bestuurders. Tijdens de ALV keurden de 
KWH-leden de Jaarrekening van KWH en de 
vernieuwde statuten goed.

Leerlijn ‘Vitale Coalities’
In het najaar van 2019 startten we met de ontwikkeling van een nieuwe leerlijn: 
Vitale Coalities. Dit in samenwerking met Daphne Braal (Vidomes) en Hedy van den 
Berk (Havensteder). Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwer-
ken, vertrouwen, waardengedreven samenwerking, autonomie en netwerkgover-
nance. Bijzonder aan de leerlijn is dat de deelnemers niet alleen met zichzelf aan de 
slag gaan, maar nadrukkelijk ook met hun netwerkpartners, hun RvC-leden en hun 
eigen collega’s. Deze mensen hebben ook een plek in de leerlijn. De werving voor 
deze leerlijn is ondertussen gestart. In mei 2020 gaat deze Leerlijn van start.



Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten

Zes teams met een samenstelling van corporatiemedewerkers, hoogleraren, agenten, men-
sen uit de zorg, gemeenteambtenaren, huurders en vele anderen gingen de uitdaging aan 
in de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. Met de Innovatiechallenge 
wordt invulling gegeven aan vraagstukken in de veranderende wereld waarbij de uitdaging 
was het vinden van vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Wie lukt dat het beste? 
In september 2019 volgde de bekendmaking van de winnaars van de publieksaward en 
werd ook de Juryaward uitgereikt. Met de strijd tegen ondermijning won de Amsterdamse 
woningcorporatie Rochdale de Publieksaward. De Juryaward ging naar Social Airbnb van de 
Nijmeegse corporatie Talis.

KWH deed mee met de Vernieuwingsagenda en was samen met Aedes en Blomberg Insti-
tuut medeorganisator van de Challenge. Wij introduceerden de designaanpak, begeleidden 
teams, richtten de werkateliers in en organiseerden het slotcongres en een hacketon voor de 
lerende stad. We gaven hiermee invulling aan onze ambitie om op wijkniveau een bijdrage te 
leveren, dichtbij de leefwereld van de huurder.

Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019
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Winnaars Innovatiechallenge 2018-2019

Bekijk de projecten van de twee winnende teams:

Rochdale – Strijd tegen criminaliteit

Talis – Social Airbnb

https://www.youtube.com/watch?v=1_gMLwEI3hI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i1-arTsnGIw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1_gMLwEI3hI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i1-arTsnGIw&feature=emb_logo


Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019

11

Gebruiksgemak en sturingsinformatie door koppeling van systemen

‘De aanlevering van de huurdersbestanden voor de uitvoering van het onderzoek kost ons 
veel tijd en moeite. Kan dit eenvoudiger en sneller?’ Het is een vraag die we steeds meer 
hoorden vanuit corporaties. Corporaties zoeken ontzorging en willen de gegevens auto-
matisch aan kunnen leveren. Het bespaart ze niet alleen tijd, het wordt daarmee ook beter 
mogelijk om huurders direct na de dienstverlening om hun ervaring te vragen. In 2019 
hebben wij ingezet op het mogelijk maken van deze koppeling tussen de systemen. We 
gingen in gesprek met verschillende leveranciers van klantsystemen en inventariseerden 
waar de knelpunten zaten. Met een aantal corporaties zijn we gestart met een pilot om te 
zien hoe het automatisch aanleveren van gegevens verloopt. In 2020 loopt dit project door 
en verwachten we dat het automatisch aanleveren van gegevens verder ontwikkeld wordt 
en voor steeds meer klantsystemen mogelijk wordt.

Real time delen van huurderswaardering 
Daarnaast ontwikkelden we metertjes die 
corporaties kunnen plaatsen op internet of intranet. 
De resultaten vanuit het KWH-Huurdersonderzoek 
worden real time via deze meters getoond. De 
meters laten in één oogopslag zien wat huurders 
van de dienstverlening vinden. 

Power BI 
Ook kregen we steeds vaker de vraag van corporaties om de resultaten van hun onderzoeken vanuit 
het Klantvizier automatisch uit te kunnen lezen in hun eigen systemen. Hiermee kan de data worden 
gekoppeld aan klanttevredenheidsmeters op hun intranet, hun eigen klantvolgsysteem, of op maat 
gemaakte online rapportages en dashboards (Power BI). Daarmee kunnen medewerkers snel voorzien 
worden van belangrijke informatie en veel directer sturen op het verhogen van de klanttevredenheid. 
In 2019 hebben we hier stappen in gezet. KWH heeft in samenwerking met Desan een webAPI ingericht 
zodat de data vanuit het onderzoek real time in te lezen zijn in de systemen van de corporaties. Door 
koppelingen te maken naar de eigen data, krijgt het huurdersonderzoek nog meer betekenis. 

Jaarlijks spreken ongeveer 150.000 huurders van 150 corporaties hun mening uit over 

de dienstverlening. Met ons huurdersonderzoek naar de ervaring over de dagelijkse 

dienstverlening bieden we heldere inzichten. Uniek hierbij is dat we dit onderzoek niet 

alleen digitaal uitvoeren, maar jaarlijks ook 33.000 huurders telefonisch benaderen. 

Waardoor het onderzoek toegankelijk wordt voor iedere huurder in Nederland. 

Doorlopend actualiseren wij onze methoden en vragenlijsten. Voor corporaties die 

behoefte hebben aan informatie en inzichten die onze huurdersonderzoeken niet bieden, 

ontwikkelen we een onderzoek op maat. Ook richten wij onze energie op het verbreden 

van de mogelijkheden in het Klantvizier en de ontwikkeling van nieuw onderzoek. 

3.2 Inzicht
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Huurdersinzicht voor alle medewerkers en aannemers met het Klantvizier 

De resultaten van onze onderzoeken worden gepresenteerd in een real time dashboard, het 
KWH-Klantvizier. Iedere corporatiemedewerker kan binnen het Klantvizier zelf zijn individuele 
dashboard samenstellen, waardoor voor hem relevante resultaten in één oogopslag te zien 
zijn. Daarbij zijn resultaten eenvoudig uit te splitsten naar bijvoorbeeld wijk, aannemer, of 
periode. We zien dat ook steeds meer aannemers gebruiken maken van het Klantvizier; zij 
zien de resultaten terug die op hun van toepassing zijn. Er zijn dus volop mogelijkheden in het 
Klantvizier, die niet bij iedere corporatiemedewerker bekend zijn. Daarom ontwikkelden we een 
serie korte filmpjes ‘Haal meer uit je Klantvizier’ waarmee de mogelijkheden van het Klantvizier 
op overzichtelijke wijze in beeld worden gebracht. In 2020 vullen we de serie filmpjes verder aan. 
Voor medewerkers die meer analyse en interpretatie willen van de cijfers vanuit het Klantvizier, 
ontwikkelden we ook de workshop ‘Toveren met getallen uit het Klantvizier’.

https://www.kwh.nl/impact/workshops/Toveren-met-getallen-uit-het-klantvizier
https://www.kwh.nl/updates/haal-meer-uit-je-klantvizier
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Onderzoek Huurdersbetrokkenheid
Huurdersbetrokkenheid is een thema dat bij 
veel corporaties hoog op de agenda staat. Maar 
vaak blijkt de invulling ervan lastig. We ontwik-
kelden dit onderzoek om inzicht te geven in hoe 
huurders naar dit thema kijken en richten ons 
daarbij op de informele vorm van huurdersbe-
trokkenheid. Ook toetsen we hoe medewer-
kers van de corporatie zelf aankijken tegen dit 
thema. Het onderzoek helpt bij het optimalise-
ren van huurdersbetrokkenheid met oog voor 
wensen en behoeftes van de huurders.

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. In totaal voerden we in 2019 14 onderzoeken 
op maat uit. Voorbeelden van onderzoeken die wij 
uitvoerden, zijn:
-  Onderzoek naar de communicatiekanalen
-  Onderzoek onder studenten naar de dienstverlening 

van hun corporatie
-  Onderzoek naar een huurdersmagazine
-  Onderzoek leefbaarheid
-  Onderzoek naar de ervaringen rondom de 

schoonmaak in een complex
-  Onderzoek rondom de kernwaarden van de 

corporatie

Bij een onderzoek op maat bekijken we altijd wat 
de beste onderzoeks-methodiek is. Dat kan een 
kwantitatief onderzoek onder een grote groep 
huurders zijn om een over all beeld te krijgen, maar 
ook een kwalitatief onderzoek om meer diepgaande 
inzichten te krijgen. Zo voerden we bij Woningstichting 
Willbrordus een complex-onderzoek uit. Aan de hand 
van diepte-interviews met bewoners gaven we inzicht 
in de leefbaarheid, het woonklimaat en eventuele 
problemen in het complex. 

Onderzoek Woonbeleving
De leefbaarheid in wijken is een thema waar 
veel aandacht voor is. We zagen dan ook 
een toenemende vraag naar dit onderzoek. 
Corporaties willen inzicht in wat huurders 
vinden van hun woning en buurt. Op welke 
aspecten het goed gaat, en waarop het beter 
kan. Corporaties gebruiken de resultaten bij 
het opstellen van gerichte en onderbouwde 
programma’s voor investeringen in bijvoorbeeld 
onderhoud, renovatie of leefbaarheid.

Onderzoek Woningzoekenden
Bij Maaskoepel (WoonnetRijnmond) en Wooncompag-
nie deden we onderzoek naar hoe woningzoekenden 
de dienstverlening ervaren rondom het zoeken naar 
een woning. 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. Hoe ervaren zij het proces van 
inschrijving? Wat vinden ze van de informatie over de 
woningen op de website? 

Nieuwe inzichten met nieuwe onderzoeken

We zien dat corporaties steeds breder inzicht willen in 
de mening van hun huurders op uiteenlopende thema’s. 
Bijvoorbeeld om te weten in welke wijken er volgens 
huurders investeringen nodig zijn. Om meer inzicht te 
krijgen in hoe betrokken huurders (willen) zijn, of om te 
weten hoe ze hun woningzoekendensysteem kunnen 
optimaliseren. We speelden op deze vraag in, door 
nieuwe onderzoeken te ontwikkelen. De resultaten 
van het onderzoek kunnen corporaties terugvinden 
in het Klantvizier, of in een aparte rapportage. Om 
aan de toenemende onderzoeksvraag te kunnen 
voldoen, versterkten we het onderzoeksteam met een 
onderzoeker. 

https://www.kwh.nl/inzicht/overige-onderzoeken/woonbeleving
https://www.kwh.nl/inzicht/overige-onderzoeken/woningzoekenden
https://www.kwh.nl/inzicht/overige-onderzoeken/huurdersbetrokkenheid
https://www.kwh.nl/inzicht/eigen-onderzoek
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Het huurdersonderzoek geeft goed inzicht in hoe huurders de dienstverlening 

waarderen. Maar hoe kom ik verder vanuit de cijfers van het huurdersonderzoek? Inzicht 

is de eerste stap, maar met alleen inzicht verandert er nog niet direct iets. Het is een 

vraag die we vaak krijgen van onze leden. Eenduidige, pasklare oplossingen zijn er vaak 

niet. Een integrale benadering is dan gewenst. Met een op maat programma bieden wij 

corporaties de juiste tools om naar een concrete doelstelling toe te werken en impact te 

kunnen maken voor huurders.

Onze workshops 

In onze workshops gaan corporatiemedewerkers, eventueel samen met ketenpartners, actief aan de slag met 
huurderstevredenheid. In onze workshops nemen we altijd het huurdersperspectief als uitgangspunt. Door de 
verrassende werkvormen zijn de workshops niet alleen leerzaam, maar ook vooral leuk om met elkaar te doen.

Huurders in het DNA van medewerkers met tools op maat

Klantgerichtheid heeft alles te maken met houding en gedrag van medewerkers 
richting huurders. Maar hoe werk je vanuit de data die het huurdersonderzoek 
oplevert verder aan houding en gedrag? Wat is ervoor nodig om de huurder echt 
in het DNA van je organisatie te krijgen? Bewustwording is hierbij een belangrijke 
sleutel. Bewustwording bij medewerkers van waar de behoefte van huurders 
ligt. Maar ook bewustwording van eigen houding en gedrag. In wat goed gaat en 
waar het beter kan. In 2019 voerden we een groot aantal workshops uit waarbij 

bewustwording een belangrijk uitgangspunt vormt. 

Luisterpanel 
Bij 19 corporaties voerden we in 2019 één of meer 
Luisterpanels uit. Bij een Luisterpanel staat bewust-
wording creëren door te luisteren naar huurders 
centraal. Huurders en corporatiemedewerkers en/
of ketenpartners bevinden zich in twee verschillende 
ruimtes. Onder begeleiding van een onafhankelijke 
gespreksleider gaan huurders met elkaar in gesprek 
over een bepaald thema. In de andere ruimte kijken 
de medewerkers/ketenpartners op een scherm mee 
wat er gebeurt in het huurdersgesprek. We zien dat 
deze manier van luisteren zonder te kunnen reageren, 
erg effectief is. 

Klantreis
Een andere workshop die draait om creëren 
van bewustwording is de Klantreis waarbij 
corporatiemedewerkers in de schoenen van de 
huurders gaan staan. Wat maakt een huurder mee 
als hij bijvoorbeeld een reparatie wil laten uitvoeren 
of een woning wil huren? Hoe ervaart en beleeft 
een huurder de dienstverlening? Door gezamenlijk 
het proces voor verschillende doelgroepen te 
doorlopen, ervaren medewerkers de stappen die 
huurders doorlopen. In waar het soepel gaat, maar 
ook de knelpunten die hij tegenkomt. Het levert niet 
alleen meer begrip op voor huurders, maar geeft ook 
direct inzicht in de quick wins voor verbetering van 
de dienstverlening. In 2019 optimaliseerden we de 
Klantreis en voerden we deze uit bij vijf corporaties.

3.3 Impact

https://www.kwh.nl/impact/luisterpanel
https://www.kwh.nl/impact/workshops/klantreis
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‘De klantreis en de luisterpanels hebben ons mooie input gegeven voor 
verbeteringen. Processtappen meer laten aansluiten bij de wensen van 
de klant, persoonlijk waar het moet en digitaal waar het kan. En meer 
keuzemogelijkheden voor de verschillende klantgroepen.’

Service Blauwdruk
Soms is vanuit het huurdersonderzoek direct te 
zien waar huurders niet tevreden zijn. Maar in 
veel gevallen is helemaal niet zo duidelijk waar de 
oorzaak precies ligt. Een service blauwdruk is een 
goede manier om hier meer inzicht in te krijgen. 
Met een service blauwdruk wordt een proces stap 
voor stap doorlopen. En krijgt men dus inzicht in 
waar het niet goed gaat. In 2019 introduceerden we 
de service blauwdruk. De corporatie bij wie we de 
Service Blauwdruk uitvoerde, was erg enthousiast 
over de methodiek die heldere inzichten en 
knelpunten weergeeft. Thuisgesprek 

Hoe kun je beter bewustwording creëren 
dan door echt met huurders bij ze thuis 
in gesprek te gaan? Dat kan best een 
spannende stap zijn voor sommige 
medewerkers. Maar wij zorgen ervoor dat 
medewerkers goed voorbereid op de koffie 
gaan en dat het gesprek vlot verloopt. 
Tijdens het gesprek kunnen ze gebruik 
maken van het luisterdoosje, een set 
themakaarten dat we speciaal ontwikkelden 
om in een gesprek met huurders de juiste 
thema’s aan bod te laten komen. In 2019 
introduceerden we het Thuisgesprek met 
het luisterdoosje en maakten de eerste 
3 corporaties succesvol gebruik van het 
Thuisgesprek. Daarbij gingen in totaal ruim 
120 corporatiemedewerkers in gesprek met 
huurders. 

https://www.kwh.nl/impact/workshops/thuisgesprek
https://www.kwh.nl/impact/workshops/service-blauwdruk
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Doorontwikkeling op maat programma’s

We zien dat corporaties ons steeds beter weten te vinden voor ondersteuning bij hun klantgerichte 
veranderopgaven. Ze komen bij ons met vraagstukken die een op maat programma vragen om 
tot oplossingen te komen. Samen met de corporatie analyseren we het vraagstuk waarbij we de 
beschikbare data als uitgangspunt nemen, we bekijken wat het concrete resultaat is wat ze willen 
bereiken en stellen aan de hand hiervan een programma samen wat ze hierbij helpt. 

Zo ondersteunden we Plavei om te komen tot een intern breed gedragen klantvisie. We keken hierbij 
samen met Plavei wat nodig is voor het slagen van de verandering en hoe we zowel huurders als 
medewerkers konden betrekken bij deze opgave. We ontwikkelden een programma op maat wat 
onder andere bestond uit een enquête, Luisterpanel en workshop kernwaarden. Stap voor stap 
begeleidden we ze hierbij naar een concreet resultaat. Ook voor corporaties Lefier en De Key stelden 
we een soortgelijk programma op maat samen waarbij zowel huurders als corporatiemedewerkers bij 
betrokken waren. We verwachten in 2020 meerdere op maat programma’s te doorlopen.

Leren door te ervaren

Met onze workshops creëren we bewustwording rondom de huurder. Maar 
in 2019 maakten we ook een start met de ontwikkeling van tools waarmee 
medewerkers daadwerkelijk beleven hoe het is om huurder te zijn. Hierbij brengen 
we ze rechtstreeks in contact met de problematiek die hun huurders ervaren. 
Hiermee maken we het leerproces nog tastbaarder en vooral ook leuker. We 
experimenteerden met een real life experience in de vorm van een game waarbij 
de medewerker ervaar hoe het is om een huurder te zijn die overlast ervaart, of 
betalingsproblemen heeft. Waar loopt hij tegenaan bij zijn corporatie en hoe kun 
je tot een goede oplossing komen voor zijn probleem? 



Eigentijdse vereniging

Als vereniging staat KWH inmiddels 25 jaar tussen de 
corporaties. We bieden onze leden toegevoegde waarde 
in de vorm van de pijlers inspiratie, inzicht en impact. 
Ook naar de toekomst toe willen we een eigentijdse 
en wendbare vereniging blijven. Daarom pakten we in 
2019 verschillende aspecten van de vereniging op. Zo 
moderniseerden we onze statuten, zodat deze meer 
passen bij deze tijd, en vernieuwden we de overeenkomst 
en algemene voorwaarden. Ook stelden we de definitie 
rondom lidmaatschap scherp en benoemden we onze 
unieke punten als vereniging, zodat voor corporaties nog 
duidelijker is wat KWH voor ze kan betekenen.  

In 2019 waren 138 corporaties lid van KWH. Dat zijn er vier 
meer dan vorig jaar. Daarbij hadden we te maken met een 
aantal fusies, waardoor het absoluut aantal corporaties 
afnam. De leden van KWH hebben in totaal bijna 1 miljoen 
woningen in beheer.

Uitbreiding en professionalisering 
werkorganisatie

In 2019 breidden we onze werkorganisatie uit met een 
onderzoeker en een adviseur. Met deze versterking  
komen we tegemoet aan de toenemende vraag van 
corporaties. Een toenemende vraag die zich richt 
op meer onderzoeken op maat, en trajecten waarbij 
we corporaties vanuit de cijfers begeleiden bij hun 
vraagstukken rondom klantgericht werken. Door de 
organisatie klein te houden en op piekmomenten 
te werken met extra onderzoekskracht, blijven we 
wendbaar en kunnen we snel inspelen op de wensen 
en behoeften van onze leden.

Betere dienstverlening met nieuw CRM pakket

In het eerste kwartaal van 2019 hebben we een nieuw 
CRM-pakket in gebruik genomen. Met dit nieuwe CRM-
pakket is het goed in beeld brengen van verschillende 
doelgroepen beter mogelijk. Dit zorgt ervoor dat we onze 
leden beter op maat kunnen bedienen.

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. We zijn op dit gebied 
koploper in de sector. 
Ook behaalden we in 2019 de hercertificering van de 
ISO9001 en voldoen we hiermee aan de normen die 
worden gesteld aan ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Netwerkorganisatie

Als KWH staan we midden in de sector en verbinden 
we ons aan diverse sectorinitiatieven. Zo hadden 
we een rol binnen de Innovatiechallenge en de 
Renovatieversneller en leverden we bijdragen binnen 
verschillende coalities van de Vernieuwingsagenda 
en aan activiteiten van Bouwend Nederland, VTW, en 
BZK. Tijdens onze tweedaagse Bootcamp gaven we een 
podium aan organisaties met dezelfde missie. Ook in de 
Leerlijnen van het Corporatiehuis maakten we gebruik 
van de inzet van verschillende experts op het gebied 
van leiderschap & veranderkunde. Met onze partners 
Desan, H3ROES, ICSB, Kaemingk Advies en Luisterpunt 
gaven we invulling aan verschillende onderzoeken en 
workshops.

Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019
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Algemeen
KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcor-
poraties als leden. Bij woningcorporaties die lid worden 
van de vereniging voert KWH onder andere huurderson-
derzoek uit. Leden hebben de mogelijkheid om met het 
onderzoek in aanmerking te komen voor het keurmerk 
KWH-Huurlabel. Met het lidmaatschap worden zij ’mede- 
eigenaar’ van het KWH-Huur label. 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. 

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

gen 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 meetsys-
tematiek van het betreffende onderzoek;

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

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

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

Governance Code
Hoewel KWH geen woningcorporatie is, onderschrijft 
KWH de principes zoals vastgelegd in de GovernanceCode 
Woningcorporaties. 

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder bestuurt KWH. Hij is verantwoor-
delijk voor het realiseren van de doelstellingen van KWH, 
de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit 
voortvloeiende resultaatontwikkeling. De directeur- be-
stuurder werkt hiertoe nauw samen met de adjunct-direc-
teur waarmee de dagelijkse aansturing wordt gerealiseerd. 
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de 
RvC en aan de leden. 
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Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van KWH bestaat uit drie personen. 
De leden zijn lid van VTW en volgen jaarlijks bijscholing waaraan 
ze ook PE-punten ontlenen.

Rollen RvC
De rollen van de RvC bestaat uit drie 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.
• Het optreden als werkgever van het bestuur met onder meer 

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

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

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

schorsen van de uitvoering van besluiten. 
• Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
• 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 verantwoordelijk 
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. 

Verbinden in een veranderende wereld Jaarverslag 2019
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Samenstelling Raad van Commissarissen in 2019

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 : € 12.467 excl. btw (*)
Beroep  : Directeur-bestuurder Havensteder
Relevante nevenfuncties : Lid raad van toezicht Xtra zorg- en welzijn (Haaglanden), 
     voorzitter financiële commissie.

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 : € 8.333 excl. btw (*)
Beroep : Algemeen directeur en bestuurslid Le Champion
Relevante nevenfuncties : Erelid en oud-voorzitter Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie 
     voor communicatieprofessionals. Lid Raad van Toezicht bij Rotterdam 
     Festivals / Rotterdams Uitbureau.
          
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 : € 8.333 excl. btw (*)
Beroep : Directeur Quatrospect BV
Relevante nevenfuncties : Toezichthouder bij MBO Rijnland, lid van RvT Wilde Ganzen.    

(*) Honorering is inclusief onkostenvergoeding 
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In het jaarverslag leest u wat wij als vereniging in 2019 heb-
ben bijgedragen aan de sector in het algemeen en aan onze 
leden in het bijzonder en leg ik daarover verantwoording af.

Verbinden in een veranderende wereld
In 2019 stond verbinden in een veranderende wereld 
centraal. In een dynamische tijd met tal van ontwikkelingen 
waarop je als corporaties moet anticiperen en naar moet 
handelen, zien we de vragen van onze leden veranderen. 
Corporaties willen de resultaten uit onderzoek meer en be-
ter kunnen duiden en in breder perspectief kunnen plaat-
sen. Wat betekent dat cijfer nu eigenlijk? Wat voor verhaal 
zit daarachter? Hoe kunnen wij als corporatie de band met 
onze huurders versterken? En wat kunnen we daarbij leren 
van andere corporaties? Om onze leden te ondersteunen 
bij hun vraagstukken, ontwikkelden we de afgelopen jaren 
tal van nieuwe onderzoeken, bijeenkomsten en workshops. 
Deze positioneerden we vanuit drie integrale pijlers; In-
zicht, Impact en Inspiratie.   

Van ontwikkeling naar realisatie
In 2018 startten we met de ontwikkeling van deze nieuwe 
onderzoeken en workshops binnen deze pijlers. Waar 2018 
het jaar van de ontwikkeling was, richtten we ons in 2019 
op de realisatie. We voerden nieuwe onderzoeken uit zoals 
het onderzoek Woonbeleving en Woningzoekenden en 
ontwikkelden een onderzoek om inzicht te krijgen in huur-
dersbetrokkenheid. Voor corporaties die inzichten wilden 
op een specifiek thema, ontwikkelden we een onderzoek 
op maat. Naast onderzoek zagen we in toenemende mate 
de vraag ontstaan bij corporaties om ze verder te brengen 
dan de cijfers en ze te ondersteunen bij hun opgaves op 
het gebied van klantgerichtheid. We begeleidden ze in 
workshops en in programma’s op maat trajecten. Met onze 
workshops hadden we een breed bereik van meer dan 600 
medewerkers en ketenpartners. Tijdens de bijeenkomsten 
die we organiseerden inspireerden we ruim 350 corporatie-
professionals. Met vernieuwende (workshop)vormen laten 
we zien dat werken aan tevreden huurders ook vooral leuk 
kan zijn. Het geeft corporaties inspiratie om zaken anders 
aan te pakken en stimuleert ze om het gesprek aan te gaan 
met hun huurders.  

De juiste dingen doen
Doordat we de pijlers in samenhang met elkaar dooront-
wikkelden, hebben we een groot bereik in de sector onder 
een grote groep corporatiemedewerkers. Met ons verbre-
de productportfolio kunnen we corporaties met uiteenlo-
pende ontwikkelopgaven de juiste tools geven om verder 
te ontwikkelen in hun klantgerichtheid. 
Van onze leden krijgen we dan ook terug dat we de juiste 
dingen doen en dat we deze goed doen. Dat we met 
nieuwe onderzoeken, workshops en trajecten op maat de 
juiste thema’s beetpakken, relevant zijn en goed aansluiten 
op wat ze in deze tijd nodig hebben. We zien dat terug in 
de hoge waardering voor onze bijeenkomsten, positieve 
feedback op de onderzoeken en een stijgende afname 
van de verschillende producten. Ook zien we het terug in 
ons stijgende ledenaantal, en in het feit dat steeds meer 
niet-leden ons weten te vinden. Ondanks dat het totaal 
aantal corporaties als gevolg van fusies verder afneemt, 
zien we een stijgend ledenaantal. 

Sectorbreed zichtbaar als sectorpartijen
Sectorbreed hebben we in 2019 KWH breed op de 
kaart kunnen zetten. Zo leverden we een bijdrage 
aan initiatieven als de Innovatiechallenge en andere 
activiteiten binnen de Vernieuwingsagenda. We 
organiseerden bijeenkomsten en roadshows in 
samenwerking met een groot aantal sectorpartijen als 
VTW, Aedes en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Hiermee hebben we ook sectorbreed waarde toegevoegd 
vanuit het perspectief van de huurder. 

Klaar voor de toekomst
Ik ben er trots op dat wij met een kleine, wendbare werk-
organisatie deze waarde aan individuele corporaties én aan 
de sector kunnen toevoegen. Dat er een financieel gezon-
de en solide vereniging staat die klaar is voor de NEXT25. 

Wij danken u in het vertrouwen in KWH.  

6 Verslag van de bestuurder 
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Binnen hun complexe vraagstukken vragen corporaties 
om meer inzicht in wat er leeft en speelt bij huurders. Ze 
willen de stem van hun huurders krachtiger de organisatie 
inbrengen en betrekken bij de opgaves waar ze voor staan. 
Daarbij willen ze de organisatie meer huurdersbewust 
maken. Door de positie die KWH als coöperatieve 
vereniging heeft in de sector kan zij bij uitstek de partij 
zijn die waarde kan toevoegen bij deze vraagstukken van 
corporaties.

Realisatie positionering
In 2019 gaf KWH verder invulling aan haar positionering 
in de sector als ‘Het Kwaliteitscentrum voor en door 
woningcorporaties’. Met de ontwikkeling en uitrol 
van nieuwe onderzoeken en workshops, faciliteert zij 
corporaties bij hun beweging richting huurders. Dankzij 
nieuwe onderzoeken rondom thema’s als Woonbeleving 
en Huurdersbetrokkenheid, krijgen corporaties brede 
inzichten in de wensen en behoeften van bewoners. 
En kunnen ze de mening van de huurders breed 
betrekken bij bijvoorbeeld leefbaarheidstrajecten of 
investeringsplannen. Met nieuwe workshopvormen 
zoals de service blauwdruk, of de Klantreizen, kunnen 
processen vanuit de huurder geoptimaliseerd worden en 
ontstaat meer bewustwording bij corporatiemedewerkers 
voor de huurder. Daarnaast raakt een groot aantal 
corporatiemedewerkers geïnspireerd tijdens de diverse 
bijeenkomsten die vanuit KWH en het Corporatiehuis, het 
Platform voor corporatiebestuurders, worden aangeboden. 
Ook sectorbreed zette KWH zich vanuit het perspectief van 
de huurder in op initiatieven zoals de Aedes-benchmark, de 
Vernieuwingsagenda of de Innovatiechallenge.  

Met al deze initiatieven laat KWH haarzelf zien als een 
eigentijdse vereniging met een positie waarin zij zichtbaar 
een waardevolle bijdrage levert aan haar leden en aan 
de sector. De Raad ondersteunt en stimuleert deze 
ontwikkeling van harte.

Herbenoeming
In 2019 hebben geen herbenoemingen plaats gevonden 
van RvC-leden. Een actueel overzicht van alle RvC -leden 
met daarbij de zittingstermijn is te vinden op de website 
van KWH. 

Toezicht en advies
De Raad heeft in 2019 vijfmaal regulier vergaderd, waarvan 
één vergadering in de vorm van een themabijeenkomst, 
en er heeft een begeleide zelfevaluatie door bureau 
Blauw plaatsgevonden. In januari heeft de Raad het 
jaarplan en begroting 2019 en de wijziging van de Statuten 
vastgesteld. In april is de jaarrekening 2019 goedgekeurd 
en is door de accountant de beoordelingsverklaring 
afge geven. De leden hebben daar vervolgens hun 
goed  keurende stem op uitgebracht tijdens de ALV 
in april. Andere thema’s die centraal stonden in de 
vergaderingen van de Raad waren de selectie voor 
een nieuwe accountant, de Governance Code en de 
directiebeoordeling van ISO. De vergadering van juli was 
een themabijeenkomst waarbij verder ingezoomd werd op 
thema’s vanuit KWH; medewerkers van de werkorganisatie 
presenteerden de nieuwe producten en diensten aan de 
RvC. In september werden de RvC-leden meegenomen in 
de mogelijkheden van het Klantvizier.
In de toezichts- en adviestaak heeft de RvC zich 
voornamelijk gebaseerd op het Koersplan 2016-
2020 en de positionering daarvan, het Jaarplan 2019, 
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 gangs-
gesprekken plaatsgevonden door ondergetekende.

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

Hedy van den Berk
Voorzitter Raad van Commissarissen

7 Verslag 
 Raad van Commissarissen

https://www.kwh.nl/over-kwh/governance
https://www.kwh.nl/over-kwh/governance
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Strategische koers
Begin 2017 stelden de leden de strategische koers vast 
voor de jaren 2016-2020. Een koers die aansluit bij de 
ontwikkelingen in de sector en waarin we meebewegen in 
deze ontwikkelingen. Het koersplan is in 2019 niet gewij-
zigd. In 2020 wordt het nieuwe koersplan gemaakt voor de 
periode 2021-2025.

Jaarplan en begroting
De doelstellingen en ambities die voortkomen uit de stra-
tegische 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 goedgekeurd door 
de Raad van Commissarissen na te zijn voorgelegd aan de 
leden. Het jaarverslag en de jaarrekening worden goedge-
keurd door de ALV.

Verantwoording
Maandelijks worden rapportages gemaakt over de voort-
gang en status van doelstellingen en budgetten. Daarnaast 
worden kwartaalrapportages opgesteld voor de Raad van 
Commissarissen. Door te werken met korte lijnen en fre-
quente rapportages met heldere budgetverantwoording 
zijn we als organisatie in staat om direct te sturen op pres-
taties, 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 
faciliteren 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 confor-
meren ons aan de normen van ISO 9001:2015.
Jaarlijks worden alle onderdelen van ons kwaliteitsbeleid 
en kwaliteitsmanagementsysteem door de directie beoor-
deeld. 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 kwaliteits-
managementsysteem aan te passen.

In 2019 werd een externe ISO-audit bij KWH uitge-
voerd door DNV-GL t.b.v. hercertificering. Hierbij wordt 
het juist toepassen van ons kwaliteitsbeleid en het 
kwaliteitsmanagement systeem getoetst aan de nieuwe 
(strengere) ISO-normen door een externe auditeur. Op ba-
sis van deze externe en ook de interne audits worden waar 
nodig actieplannen gemaakt ter verbetering. Het ISO-certi-
ficaat is geldig tot en met 2022. 

Gedragscode Integriteit 
KWH kent een gedragscode Integriteit. Deze korte en 
krachtige 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 goedgekeurd door de Raad van 
Commissarissen. Iedere medewerker van KWH heeft per-
soonlijk zijn commitment verklaard op naleving van deze 
Integriteitscode.

Risicomanagement
KWH heeft haar risico’s op basis van een uitgebreide analy-
se 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 ver-
gadering van de Raad van Commissarissen geagendeerd. In 
2020 zal het risicomanagement document met het oog op 
het nieuwe koersplan 2021-2025 opnieuw worden beoor-
deeld, zodat de juiste risico’s in kaart worden gebracht en 
KWH kan focussen op de hedendaagse risico’s.

8 Interne risico- en 
 kwaliteitsbeheersing
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9 Doorkijk naar 
 Begroting 2020 

Bedrijfsopbrengsten   
   
Onderzoek, begeleiding, netwerkactiviteiten    2.692.086 
Inzicht  - Onderzoek kwantitatief  2.286.566   
Impact  - Onderzoek kwalitatief  314.020  
Inspiratie - Netwerkactiviteiten/Corporatiehuis   91.500  
   
A: SOM van de BEDRIJFSOPBRENGSTEN    2.692.086 
   
   
Bedrijfslasten   
   
Onderzoek, begeleiding, netwerkactiviteiten    -802.880   
Inzicht  - Onderzoek kwantitatief   -599.600  
Impact  - Onderzoek kwalitatief  -138.655  
Inspiratie - Netwerkactiviteiten/Corporatiehuis   -64.625  

Personeelskosten    -1.591.785 
Facilitaire kosten    -131.630 
Kosten ICT    -31.500 
Strategie & organisatie ontwikkeling    -80.191 
Marketing & Communicatie    -25.500 

B: SOM van de BEDRIJFSLASTEN    -2.663.487 
    
SALDO (A - B)   28.599 
Bijzondere baten/lasten  -
Renteresultaat  -
Afschrijvingen    -16.305 
   
Resultaat bedrijfsvoering vóór investering    12.294  
   
Investering uit reserve    -50.000  
   
Resultaat bedrijfsvoering na investering    -37.706 
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Deel 3

10 Jaarrekening

https://www.kwh.nl/media/files/Governance/Jaarrekening%202019%20DEF.pdf


Willem Buytewechstraat 45

3024 BK Rotterdam
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