
Samenvatting visitatierapport 
 
Waardwonen krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende perspectieven van de 
maatschappelijke visitatie. 

Beoordeling in vergelijking met vorige visitatie* 
Perspectief 2015 2019 
Presteren naar Opgaven en 
Ambities 

7.0 7.8 

Presteren volgens 
Belanghebbenden 

6.8 7.6 

Presteren naar Vermogen 6.3 8.0 
Governance 6.8 7.3 

* De scores van 2015 en 2019 zijn door de invoering van een nieuwe visitatiemethodiek niet helemaal vergelijkbaar, 
maar we mogen wel concluderen dat Waardwonen op alle perspectieven beter is gaan presteren. 

Samenvatting in beeld 



Sterke punten 
  

 betaalbaarheid voor de doelgroep staat voorop;  

 inzet op duurzaamheid en woonlasten, maatregelen zonder huurverhoging;  

 noodzakelijke verduurzaming wordt aangegrepen als kans voor wijkontwikkeling;  

 huisvesting specifieke doelgroepen, samenwerking diverse zorg- en welzijnspartijen, vanuit de 
bedoeling, met menselijke maat;  

 duidelijke keuze inzet vermogen voor duurzaamheid en betaalbaarheid;  

 goede financiële positie, ruimte om te investeren;  

 externe legitimatie: open voor beïnvloeding, zoekt actief input voor beleid op, participatie 
huurders in projecten;  

 actief in netwerk; zich ontwikkelende netwerken;  

 lerende houding;  

 hoge scores van belanghebbenden op communicatie en relatie en invloed op beleid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.  

 
Vooruitblik  
 
De visitatiecommissie constateert dat Waardwonen al goed presteert. Als we ons willen ontwikkelen 
tot excellente netwerkorganisatie, dan krijgen wij de volgende verbetersuggesties mee:  
 
Communicatie  

• Blijf vooral zo open, toegankelijk en no-nonsense in de communicatie met belanghebbenden.  

• Geef procesinformatie aan huurders of andere belanghebbenden als een inhoudelijk antwoord 
nog op zich laat wachten.  

 
Netwerkontwikkeling  

• Wees doortastender, neem een klein risico met een proefproject of pilot.  

• Maak meer gebruik van elkaars kennis en elkaars netwerkrelaties.  

• Maak samen afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden.  

• Ga door met het vroegtijdig betrekken van belangrijke netwerkpartners bij visie- en 
planvorming. Elkaar betrekken bij strategievorming is een volgende stap in 
netwerkontwikkeling. 

• De verbeterpunten vergen actie van alle netwerkpartners. Er is tijd nodig om in een 
ontwikkelend netwerk te komen tot gedeelde normen. Om de kans op succes te vergroten 
adviseert de commissie Waardwonen om het voortouw te nemen en over enige tijd een 
evaluatiebijeenkomst te organiseren om te kijken hoe de uitgesproken voornemens uitpakken.  

• Reflecteer daarna ook geregeld in samenwerkingsverbanden op wat al bereikt is in de 
kwaliteit van de samenwerking en wat er gedaan kan worden om de samenwerking nog te 
verbeteren.  

• Bespreek met de zorg- en welzijnsorganisaties hoe zij het beste aangesloten kunnen worden 
bij het maken van prestatieafspraken.  

 
Besturing en toezicht  

• Ontwikkel de visie op intern toezicht mee met de ontwikkeling van de organisatie:  
Hoe monitor je voortgang op minder kwantificeerbare en toetsbare maatschappelijke 
doelstellingen zoals zich thuis voelen of meer maatwerk leveren? Hoe houd je toezicht op 
decentraal besluitende medewerkers?  

• De RvC zou in de praktijk consequenter de gewenste afstand tot de bestuurder mogen 
bewaren. Is er te weinig expertise in huis over een bepaald onderwerp, voorkom dan als RvC 
dat je je je als expert gaat opstellen in plaats van als toezichthouder en klankbord.  

• Er zijn nu zeven RvC-leden. De commissie ondersteunt van harte het plan om dit zo snel 
mogelijk terug te brengen tot vijf. Dit helpt waarschijnlijk ook om de gewenste afstand tot de 
bestuurder te houden en om de slagvaardigheid te vergroten.  

 



Ontwikkeling organisatie  
• Ga door met de ontwikkellabs en intervisiebijeenkomsten.  

• Accepteer dat werken op de nieuwe manier voorlopig meer tijd kost; de organisatie is nog in 
ontwikkeling. Let op signalen dat er teveel spanning is tussen gevraagde en aanwezige 
capaciteit.  

 
Verbeterpunten van belanghebbenden  
 
De tevreden en betrokken belanghebbenden geven Waardwonen verbetersuggesties mee op het 
gebied van woningbehoefte van senioren, starters, eenpersoonshuishoudens, woningzoekenden met 
minimuminkomens en bijzondere doelgroepen, de communicatie, de organisatie (met name rond de 
buurtbeheerders), stappen voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking in het netwerk, 
doorpakken en loslaten.  
 


