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Inleiding
In maart 2021 is de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) 
een nieuwe ronde experimenten gestart onder de noemer “Rijker visiteren 
met meer impact” en heeft corporaties en visitatiebureaus uitgenodigd hiertoe 
voorstellen in te dienen. Door te experimenteren met vernieuwende aanpakken 
en de leerervaringen te gebruiken om het visitatie-instrument verder te 
ontwikkelen, wil de SVWN de toegevoegde waarde van visitatie vergroten: voor 
woningcorporaties, hun maatschappelijke partners en de samenleving als 
geheel.

WoCom wil graag zo veel mogelijk leren van haar visitatie en is daarom 
weer een experiment aangegaan. WoCom en Pentascope hebben een 
experimentvoorstel met de naam ‘Gefocust visiteren - met netwerkgesprekken 
over de echte praktijk’ ingediend bij SVWN dat is goedgekeurd op 9-11-2021.

De bedoeling of de beoogde opbrengst
In het voorstel is de bedoeling van experiment als volgt verwoord.
 - Meer diepgang door dialoog op een beperkt aantal thema’s die er volgens  
  het netwerk en de corporatie toe doen.
 - Terugblik koppelen aan vooruitblik om zo de impact van de visitatie te  
  borgen bij de corporatie en in het netwerk.
 - Meer actie en energie van de corporatie en het netwerk in het  
  visitatieproces en op de verbeterpunten.
 - Meer betrokkenheid van de corporatie en het netwerk in het visitatieproces  
  en daardoor ook meer draagvlak voor de uitkomsten. 
 - Een kritische reflectie door de omgeving van de corporatie, de corporatie  
  zelf en de visitatiecommissie over de resultaten die de corporatie en haar  
  netwerk hebben behaald en de manier waarop ze dat hebben gedaan.  
  Daarmee is de visitatie gedeeltelijk een zelfevaluatie van en binnen het  
  netwerk en wordt het leereffect verbreed naar buiten de corporatie.
 - Meer specifieke resultaten en verbeterpunten door meer focus. We  
  concentreren ons qua prestaties op twee inhoudelijke thema’s die worden  
  belicht vanuit verschillende invalshoeken: opgaven en ambities, het  
  netwerk van belanghebbenden, vermogen en governance. We onderzoeken  
  dus niet het hele, brede veld van prestaties die een corporatie levert, maar  
  schouwen aan de hand van twee onderwerpen de vier perspectieven. 
 - Een heldere koppeling tussen leef- en systeemwereld door de vraagstukken  
  per thema te bezien vanuit de betekenis van het handelen in de leefwereld  
  van een huurders en woningzoekenden.

 - Concrete handvatten voor de corporatie (vanuit de blik terug én vooruit)  
  om meer of betere resultaten te boeken.
 - Een netwerkagenda met inhoudelijke aandachtspunten voor de toekomst.
 - Een expliciet en gedeeld beeld over wat het netwerk als geheel (dus 
  inclusief de corporatie) op de belangrijkste kwesties te doen en te  
  verbeteren heeft.
 - Als netwerk beter in staat om te sturen op resultaten doordat we tijdens de  
  visitatie gezamenlijk de prestaties evalueren en van verbeterpunten  
  bepalen. Hiermee wordt de sturing gezamenlijk opgepakt. 
 - Verbeterpunten voor de interne sturing van de corporatie ten behoeve van  
  verbetering van de resultaten in de buitenwereld.
 - Een aansprekende en leesbare rapportage in de vorm van een rapposter  
  (een poster waarop de belangrijkste oordelen beeldend zijn weergegeven)  
  en een beknopt rapport van 15 A4. Op de poster staan QR-codes waarmee  
  kan worden doorgeklikt naar het digitale rapport.

We realiseren dat door
 - te focussen op de twee belangrijkste thema’s als onderwerp voor de  
  beoordeling van de maatschappelijke prestaties en die als leidraad voor de  
  hele visitatie te nemen, inclusief de rapportage;
 - bij aanvang van de visitatie de keuze van de thema’s te toetsen bij de  
  huurdersvertegenwoordiging en de gemeenten, na afloop van de  
  gesprekken/dialogen bij de deelnemers, en tijdens de evaluatie van het  
  experiment te toetsen bij onder andere de huurdersvertegenwoordiging of  
  de rapportage een voor de corporatie representatief beeld geeft;
 - door de twee thema’s te toetsen bij RvC, HBO’s en de gemeenten  
  en een keuze te maken. Voor het nieuwe strategische plan heeft woCom  
  input opgehaald over waar haar focus de komende tijd moet liggen;  
  de visitatiecommissie toetst ook of de twee gekozen thema’s binnen deze  
  focus passen. Door beide toetsen wordt bepaald of de thema’s  
  exemplarisch zijn voor de prestaties van woCom in de volle breedte om  
  daarmee de visitatievolwaardigheid van het experiment te garanderen;
 - te focussen op de toekomst en dat wat kan en moet groeien;
 - te stimuleren wat je wil bereiken in de toekomst: sterke, goed  
  functionerende netwerken, invloed van de leefwereld waardoor de  
  volkshuisvestelijke opgaven worden gerealiseerd; 
 - verschillende netwerken te betrekken bij de visitatie: het formele tripartite  
  overleg, het bestuurlijke netwerk, het professionele netwerk, en de  
  leefwereld;

De aanpak van het experiment2
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 - in kleine groepen de diepte op te zoeken en de leefwereld aan het woord 
  te laten;
 - vertegenwoordigers van de betreffende netwerken (inclusief de corporatie  
  zelf) te betrekken bij de dialogen over de thema’s; 
 - de beoordeling van de prestaties qua breedte te beperken en te focussen  
  op de manier waarop de corporatie met het netwerk prestaties levert (meer  
  diepte) 
 - de corporatie uit te nodigen om bij zoveel mogelijk besprekingen van de  
  visitatiecommissie aanwezig te zijn omdat Pentascope in haar afwegingen  
  open is.

De aanpak: activiteiten en werkwijze
De visitatie bestaat uit vier fasen:
1.  Voorbereiden experiment
2.  Verdiepen en verbreden
3.  Rapporteren en delen
4.  Evalueren experiment

Hierna beschrijven we de experimentele zaken binnen de verschillende fasen.   

Fase 1 Voorbereiden experiment
Tijdens deze fase hebben we het proces ontworpen dat leidt tot valide en 
herkenbare resultaten. Enerzijds om te voldoen aan de eisen die SVWN stelt 
aan het experiment en anderzijds om in het proces te waarborgen dat we een 
goed beeld van de corporatie krijgen. Het draagvlak voor het rapport hangt 
immers onder andere af van de kwaliteit van het proces.

• We hebben samen en in afstemming met SVWN een opzet voor het  
 experiment gemaakt. SVWN heeft deze opzet goedgekeurd, waarmee het een  
 valide visitatie is.
• De corporatie heeft de position paper geschreven waarin ze aangeeft waar ze  
 voor gaat, waar ze staat en wat de belangrijkste thema’s en kwesties zijn die  
 in de visitatie onder de loep worden genomen.
• In de strategische visie die vlak voor de visitatie was opgesteld, had woCom  
 al bij belanghebbenden opgehaald wat de belangrijkste thema’s  
 zijn. Op basis daarvan zijn we tot een keuze van 3 thema’s gekomen:  
 woonopgave, wonen met zorg en de samenwerking van de corporaties  
 en de gemeente in Helmond. We hebben bij de gemeenten, de RvC, en de  
 huurdersvertegenwoordigingen getoetst of de voorgestelde thema’s  
 voldoende exemplarisch zijn voor het functioneren van de corporatie en haar  
 netwerken. In bijlage 3 zijn de bevindingen van de toets samengevat. 

• We hebben in overleg de interne en externe gesprekspartners bepaald.  
 Extern zijn het vooral samenwerkingspartners.
• We hebben bepaald ook hoe we de direct belanghebbenden van het thema  
 betrekken. Het plan was om tijdens sitevisits bewoners te spreken maar  
 vanwege Corona heeft woCom een aantal filmpjes gemaakt waarin bewoners  
 aan het woord kwamen.
• We hebben in overleg bepaald welke documenten en informatie relevant 
 zijn voor de drie thema’s. Hiermee is de hoeveelheid documenten zoveel als   
 mogelijk beperkt.

Fase 2 Verdiepen en verbreden
Het doel van deze fase is om een goed beeld te krijgen van de 
maatschappelijke prestaties van de corporatie op de gekozen thema’s en de 
omstandigheden waarin deze zijn gerealiseerd. Tijdens deze fase waren bijna 
alle activiteiten anders dan bij een gewone visitatie.

3

1 gesprek RvC, bestuur, 
controller +

Dag 4

1 dialoog over  
regionale  

samenwerking

Dag 3

1 dialoog van 2 uur 
met extern en intern 

betrokkenen

Dag 2

1 verdiepend gesprek 
over thema 2 en 

zelfbeeld

Zelfbeeld/presentatie 
thema 2 door  
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Site visit
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betrokkenen

Dag 1

6 digitale gesprekken van 1/2 uur met gemeenten, HO’s en corporatie over prestatieafspraken
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over thema 1 en 
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• Voor de thema’s ‘druk op de woonopgave’ en ‘de groeiende behoefte aan  
 wonen met zorg (langer zelfstandig thuis wonen)’ hebben we de volgende  
 activiteiten gedaan, geconcentreerd op één dag per thema.
 - Verdiepend intern gesprek: ter voorbereiding op het gesprek heeft de  
  visitatiecommissie zich verdiept in de documenten en de omgeving van  
  de corporatie. De bestuurder en direct betrokken managers en  
  medewerkers hebben een presentatie over het thema gegeven. Daarna  
  hebben we samen het thema verdiept: wat zijn de achtergronden  
  van de keuzes die de corporatie heeft gemaakt, hoe beoordeelt zij zelf  
  de resultaten, wat is de inbreng van het netwerk en wat zijn in haar ogen  
  verbetermogelijkheden. 
 - Site visit: heeft in verband met de beperkingen rondom Corona de vorm  
  gekregen van filmpjes waarin projecten werden getoond en met bewoners  
  gesproken. 
 - Dialoog met extern en intern betrokkenen: onderwerp van gesprek  
  waren de tevredenheid over de prestaties op het thema, de betekenis en  
  de toegevoegde waarde in de leefwereld, de betekenis van de corporatie in  
  het lokale netwerk en de verbetermogelijkheden (zowel van de prestaties  
  als van de samenwerking in het netwerk). De deelnemers waren mensen  
  die heel direct betrokken waren bij het thema op bestuurlijk en  
  professioneel niveau. De bestuurder introduceerde het thema aan de hand  
  van de presentatie. 
• Gesprekken met gemeenten, huurdersorganisaties en corporatie: het  
 proces om tot prestatieafspraken te komen en ze te realiseren zien we als  
 een belangrijk onderdeel van de PDCA-cyclus van het netwerk: hoe beter  
 proces werkt, des te meer maatschappelijke prestaties worden gerealiseerd.  
 Daarom hebben we bij dit visitatie-experiment hier uitgebreid aandacht  
 aan gegeven. Het gesprek ging over de kwaliteit van de samenwerking en de  
 verbetermogelijkheden voor toekomst. Hierbij hebben we niet gekeken naar  
 de realisatie van de afspraken, maar was het doel om de PDCA-cyclus in het  
 tripartite overleg te ondersteunen.
• Met het Huurdersplatform waarin de drie huurdersorganisaties van woCom  
 samenwerken, hebben we gesproken over zijn tevredenheid over de  
 prestaties en relatie en communicatie. 
• Dialoog over samenwerking: woCom werkt in Helmond veel samen met  
 collega corporaties en de gemeente. Deze samenwerking heeft geleid tot  
 partnership, vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid  
 en inclusiviteit. We hebben de chemie die is ontstaan onderzocht, welke  
 factoren hiertoe hebben geleid en welke zaken verder ontwikkeld kunnen  
 worden. We hebben de partners de waardering voor de bijdrage van woCom  
 aan het netwerk gevraagd. 

• Gesprek met RvC, bestuur en controller: aan de hand van de drie thema’s  
 hebben we besproken hoe de besturing en het toezicht bijdragen aan de  
 maatschappelijke prestaties, transparantie en externe legitimatie van de  
 corporatie. De visitatiecommissie heeft de eerste beelden en conclusies  
 uit de bijeenkomsten over de thema’s gedeeld. Daarna zijn we met elkaar in  
 gesprek gegaan over de thema’s, de besturing en het toezicht hierop. 

Fase 3 Rapporteren en delen
In deze fase heeft de visitatiecommissie de rapposter opgesteld: een speelse 
en beknopte weergave van onze bevindingen in de vorm van een poster en een 
rapport. Per thema hebben we de oordelen van de belanghebbenden, woCom 
zelf en de visitatiecommissie weergegeven.

Fase 4 Evalueren experiment
In deze fase hebben de bestuurder en projectleider van woCom, en de 
visitatiecommissie het experiment samen met de experimentbegeleider van 
SVWN geëvalueerd. Het uitgangspunt daarbij was de experimentopzet uit de 
voorbereidingsfase. We hebben ook extern getoetst of de weergave van de 
drie thema’s in het rapport voldoende exemplarisch is voor de werkwijze van 
de corporatie op andere gebieden. Hiervoor hebben we de reacties van vijf 
belanghebbenden op het rapport opgehaald. Hierover hebben we ook tijdens 
de visitatiedialogen de meningen van belanghebbenden opgehaald. Een verslag 
hiervan staat in bijlage 3.
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In het experiment hebben we niet de prestaties van woCom over de volle 
breedte beschouwd, maar hebben we een selectie gemaakt en ons gefocust op 
Woonopgave, Wonen met zorg en Samenwerking. Het experimentvoorstel bevat 
de volgende activiteiten om te toetsen of deze thema’s representatief zijn voor 
het handelen van woCom.
1. Bij aanvang van de visitatie de keuze van de thema’s bij de  
 huurdersvertegenwoordiging en de gemeenten toetsen.
2. Na elke dag en na elk gesprek over de prestatieafspraken een klein aantal  
 vragen over de aanpak en de representativiteit van het besproken thema 
 stellen.
3. Aan het eind van de visitatie het rapport toetsen bij een aantal  
 belanghebbenden (geeft het rapport door de beperking tot drie thema’s  
 voldoende inzicht in de prestaties van de corporatie).
4. Na twee jaar in een nader te bepalen werkvorm een tussenevaluatie met  
 de betrokkenen doen over de voortgang ten aanzien van de conclusies en  
 verbeterpunten uit de visitatie.
5. Als er drastische verschuivingen zijn in de context een bijeenkomst zoals in  
 deze visitatieaanpak zit, herhalen.

De laatste twee activiteiten vallen buiten de scope van de visitatie, dus deze 
worden hier niet verder toegelicht.

Bij de aanvang en de selectie van de thema’s heeft woCom en de 
visitatiecommissie gekeken of de thema’s passen binnen de strategie van 
woCom. Het antwoord op die vraag was positief. Vervolgens hebben we de 
thema’s getoetst bij de RvC van woCom. Daarna ook bij de gemeenten en 
de huurdersorganisaties. Bij de RvC en de huurdersorganisaties heeft de 
visitatiecommissie de vraag aan de orde gesteld en bij de gemeenten is de 
keuze getoetst in het bestuurlijke overleggen die woCom in de beginperiode 
van de visitatie al gepland had. De reacties waren positief, de thema’s werden 
gezien als representatief voor het presteren van woCom. Het huurdersplatform 
gaf aan ook armoede een belangrijk en actueel thema te vinden, maar zag ook 
dat woCom al lang werkt aan de beheersing van woonlasten via duurzaamheid. 
Alle partijen zijn akkoord gegaan met de drie voorgestelde thema’s.

Na elke dialoog hebben we de representativiteit van het thema getoetst bij 
de gesprekspartners. Ze gaven aan dat hun waardering voor de prestaties van 
woCom op het betreffende thema en de opmerkingen die erover gemaakt zijn, 
breder gelden dan alleen voor het onderhavige thema. We hebben de vraag 
niet meer gesteld bij de tripartite overleggen omdat alle betrokkenen al op een 
ander moment in de visitatie naar hun mening hierover was gevraagd.

Aan het eind van de visitatie is het conceptrapport voorgelegd aan een aantal 
belanghebbenden die niet bij deze visitatie betrokken zijn geweest. We hebben 
hun gevraagd of ze woCom en haar prestaties herkennen in het rapport of dat 
ze essentiële elementen missen. 

Alle tegenlezers geven aan dat het geschetste beeld herkenbaar is. Voor twee 
is het in zijn geheel heel herkenbaar, voor anderen grotendeels. Geen enkele 
lezer geeft aan dat ze belangrijke onderdelen missen door de focus op een paar 
onderwerpen. Een aantal waardeert de diepgang die daardoor is ontstaan. Veel 
lezers zeggen dat het rapport mooi is vormgegeven, dat de poster toegevoegde 
waarde heeft en dat er rake typeringen in staan. 

Eén tegenlezer herkent het oordeel van de visitatiecommissie over de 
woonopgave in haar gemeente niet, noch de pro-activiteit van woCom op dit 
gebied en op het gebied van wonen en zorg. Een andere lezer mist de scherpte 
bij de verwoording van de verbeterpunten.

De volgende aspecten worden door één of meerdere tegenlezers gemist:
• dat wat woCom anders wil doen om de huurdersvertegenwoordiging beter te  
 betrekken; 
• dat de samenwerking op uitvoerend niveau, voortvloeiend uit de  
 samenwerking van corporaties in Helmond, groeiend is. 

Check op representativiteit3
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In het kader van de visitatie hebben de volgende personen deelgenomen aan 
de gesprekken en dialogen.

Wie gesproken4

Tonny Meulensteen Gemeente Laarbeek Wethouder
John van den Berg Gemeente Laarbeek Beleidsadviseur wonen
Sabine Smits Bewonersraad Laarbeek Voorzitter
Theo van Schijndel Bewonersraad Laarbeek Waarnemend voorzitter
Frans Kuppens Gemeente Cranendonck Wethouder
Joy Moonen Gemeente Cranendonck Beleidsadviseur
Jo Noten Bewonersraad De Pan Voorzitter
Ben Brugman Bewonersraad De Pan Penningmeester
Peter te Boekhorst Bewonersraad De Pan Vice secretaris
Christ Jacobs Bewonersraad De Pan Lid
Frank de Win Gemeente Heeze-Leende Wethouder
Marjo Compen-Hanssen Gemeente Heeze-Leende Beleidsmedewerker Wonen
Gaby van den Waardenburg Gemeente Helmond Wethouder
Tjakko Middel Gemeente Helmond Beleidscoördinator Wonen
Berry Smits HV woCom Helmond Voorzitter
Frank Driessen HV woCom Helmond Lid dagelijks bestuur
Henk van Moorsel Gemeente Asten Wethouder
Peter van den Oetelaar Gemeente Asten Sr. projectleider en 
    grondzaken
Louis Swinkels Gemeente Someren Wethouder
Erik Eussen Gemeente Someren Beleidsmedewerker  
    volkshuisvesting
Jan de Bruijn Gemeente Heeze-Leende Wethouder
Monika Slaets-Sonneveldt Gemeente Laarbeek Wethouder 
Harrie van Dijk Gemeente Helmond wethouder
Bart Bakker Anders denken, doen en  Zelfstandige, Begeleider
   organiseren VanEiges
Marion van Limpt Senzer Algemeen directeur
Jolanda Teeuwen LEV Bestuurder
Wil van de Laar de Zorgboog Bestuurder
Monique Hertogs Savant Bestuurder
Kitty de Laat SMO Bestuurder
Brigitte Stuurstraat RAC Bestuurder
Bas Sievers Woonpartners Bestuurder
Paul Terwisscha Volksbelang Bestuurder
Caroline van Zantvoort Woonpartners Strategisch adviseur
Yvon van Rozendaal Woonbedrijf Assetmanager

Naam Organisatie Functie Naam Organisatie Functie

Naam Functie

Danielle Valkenburg Gemeente Helmond Programmamanager  
    energietransitie
Katelijn Lukassen Gemeente Helmond Strateeg sociaal domein
Joost Lobée * Compaen Bestuurder
Paul Verhoeven * Gemeente Heeze-Leende Burgemeester
Henry de Miranda * Woonbond Adviseur voor het Platform 
    (HBV)
Jan Roelofs * ORO Bestuurder

* tegenlezers

Mirjam Kräwinkel Bestuurder
Sebastian Warmoeskerken RvC, voorzitter
Jeroen Brouwer RvC, lid
Jochum Deuten RvC, lid
Michel Foppen RvC, lid
Jan Geverink RvC, stagiaire
Ankie Verspeek Regisseur gebiedsgericht werken
Marion Vereijken Projectleider wonen
Lucien Leerssen Projectleider Wonen
Monaïm Oulad Controller risk & compliance
Jos van Liebergen Projectleider visitatie
Anke Nieuwland Manager Vastgoed
Paul van Rixtel Programmamanager vastgoed
Petra van den Bersselaar Projectleider Vastgoed
Sanne Fuchs Projectleider Wonen
Harriet van Lierop Consulent Wonen & Buurten
Niels Arts Projectleider innovatie en beleid
Barry van Elk Projectleider vastgoed
Reggie van der Ven Consulent projecten

Extern

Intern
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Bij een gefocuste scope van de visitatie hoort ook een selectie van 
documenten. Dachten we, maar dat viel best tegen.

We hebben ter beschikking gehad de algemene documenten zoals 
ondernemingsplannen, streefportefeuille, jaarplannen, jaarverslagen, 
prestatieafspraken, tertiaalrapportages, verslagen van de tripartite overleggen 
in de zes gemeenten, begrotingen, investeringskaders, oordelen Aw en WSW, 
RvC- verslagen en zelfevaluaties. 

Daarnaast documenten per thema over de ambities, voortgang en prestaties, 
netwerken, overleggen met belanghebbenden, en documenten voor 
investeringsbeslissingen.

Zowel Pentascope als de visitatoren voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria 
van SVWN. De verklaringen zijn opgenomen in het projectdossier.

Wat gelezen

Onafhankelijkheidsverklaring
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