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trots!
Wij zijn trots op de waardering die spreekt uit het rapport
van onze visitatie in 2015. Waardering van de visitatiecommissie voor ons presteren van de afgelopen jaren. En
nog belangrijker, de waardering die wij krijgen van onze
belanghouders.
Wij lieten ons in 2015 voor de derde keer visiteren. Deze
visitatie besloeg de periode vanaf 2011. Een periode met
een aantal belangrijke gebeurtenissen in en rond onze
organisatie.
Wij presteren maatschappelijk ruim voldoende tot goed.
Op kritische punten uit de vorige visitatie tonen wij vooruitgang. Met name op de professionalisering van onze
organisatie. Ook de aanbevelingen uit dit rapport nemen
wij ter harte.
Hier presenteren wij u onze rapportcijfers. Het volledige
rapport vindt u op onze website.
Alfred van den Bosch
directeur-bestuurder
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Presteren naar opgaven en ambities
Over het algemeen realiseren wij onze opgaven binnen
de gestelde tijd en met de beoogde kwaliteit.
Wij investeren graag in huisvesting van bijzondere
doelgroepen. De 8 die wij op dit onderdeel scoren is
daar het bewijs van.
Wij hebben veel ambities. Bij het formuleren van onze
ambities gaan wij uit van wat nodig is en luisteren
daarbij naar de samenleving waarin wij opereren.
Als de omstandigheden in die samenleving veranderen,
stellen wij onze ambities waar nodig bij en zijn hierover
open en transparant.

“Woonvisie is voorloper in het nemen van energiemaatregelen.”
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7,8

Maatschappelijke
prestaties
Huisvesting primaire
doelgroep

7,9

Bijzondere doelgroepen

8

Kwaliteit woningen en
woningbeheer

8,3

(Des)investeren in vastgoed

7,6

Kwaliteit van wijken en
buurten

7,4

Invloed op beleid

6,7

Relatie en communicatie

7,5

Eindoordeel

7,5

7,5

Presteren volgens belanghebbenden
Wij zijn trots op de hoge cijfers op dit onderdeel. En
daarmee trots op de waardering van de gemeenten,
huurdersvertegenwoordigers en andere belanghebbenden.
Men is tevreden over de manier waarop wij ons inzetten voor de bijzondere doelgroepen. En over onze
investeringen in het onderhoud van onze woningen en
de afspraken die wij hierover maken met leveranciers.
Maar er zijn ook belanghebbenden die vinden dat ze te
weinig invloed hebben op ons beleid. Met hen gaan we
in gesprek.
Wij blijven onze maatschappelijke rol pakken in samenwerking met onze belanghebbenden.

“De huurdersvertegenwoordiging is tevreden over de
wijze waarop Woonvisie zich inzet voor de
bijzondere doelgroepen en waardeert projecten als
een jong gehandicaptencentrum aan de Kievitsweg.”
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Presteren naar vermogen
Wij zijn een financieel solide organisatie. Ons interne
systeem van risicomanagement zorgt dat we dat ook
blijven. Ieder jaar beoordelen we risico’s en nemen
waar nodig maatregelen.

7,1

Ons vermogen zetten we doelmatig en verantwoord in
en zijn daarin transparant.
Tegenwoordig kunnen wij in de exploitatie van onze
complexen beter sturen op het gewenste rendement.
Dat kan doordat het sturen en rapporteren op marktwaarde in verhuurde staat resultaten en activiteiten
helderder maakt dan voor we dat deden.

“Woonvisie hanteert een actief vermogensbeleid.
De corporatie stuurt scherp en doet dat ten dienste
van de mensen met een lager inkomen die in en
rondom Ridderkerk willen wonen. ”
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Onze doelstellingen maken wij SMART. Zo houden wij
makkelijk een vinger aan de pols en kunnen we
bijsturen als dat nodig is.
Op verschillende manieren verantwoorden wij onze
maatschappelijke prestaties aan de samenleving.
Onze raad van commissarissen onderschrijft de
Governancecode. De raad heeft een open cultuur en
de samenstelling past bij de opgaven.

“De raad van commissarissen is trots op de
organisatie. Wij staken samen veel energie
in professionalisering van de bedrijfsvoering.
Heldere afspraken stellen ons nog beter in staat
kritisch mee te denken.” Tammo Beishuizen, voorzitter

www.wv.nl

