
 

 

Reactie van het bestuur en de raad van commissarissen op het rapport Maatschappelijke 
visitatie 2018 t/m 2021 
 
 
In de periode april-juni 2022 vond bij Zaam Wonen de maatschappelijke visitatie plaats, uitgevoerd 
door bureau Ecorys. Het is de eerste visitatie bij Zaam Wonen, de corporatie die ontstond op 1 
januari 2018, als gevolg van een fusie tussen Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant 
Wonen.  
De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van de 
corporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken en inzicht toegeven in de prestaties. Net als het 
jaarverslag is de visitatie een verantwoordingsinstrument. Maar het is meer. De visitatie is 
nadrukkelijk ook bedoeld om te leren, om verder te groeien en met huurders en belanghouders het 
gesprek aan te gaan over de onderlinge samenwerking. De maatschappelijke opdracht van 
corporaties is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden: het waarborgen van een passend 
en betaalbaar woningaanbod, dat voldoet aan de eisen van duurzaamheid, het bijdragen aan de 
kwaliteit van de leefomgeving, de huisvesting van een breed scala aan bewoners, dienstverlening 
op een hoog niveau en het veiligstellen van de financiële continuïteit. Dit alles kan de corporatie 
niet alleen. Zaam Wonen werkt daarom samen met een groot aantal partners, waarvan een deel 
heeft meegewerkt aan deze visitatie.  
 
In het visitatierapport worden de prestatieafspraken met gemeenten en 
huurdersbelangenvereniging gebruikt om te toetsen of ambities zijn gerealiseerd. De afgelopen 
jaren hebben we kunnen constateren dat het proces om te komen tot prestatieafspraken niet 
optimaal verloopt. Vanaf 2021 is het accent verlegd van regionale naar lokale afspraken, ook 
omdat een regionaal beleidskader ontbreekt. De kwaliteit en betekenis van de prestatieafspraken 
kunnen nog aan waarde winnen wanneer de gemeenten beter worden meegenomen en van 
daaruit de ambities in afstemming zoveel mogelijk SMART te formuleren. Deze aanbeveling van 
de visitatiecommissie strookt met de manier waarop Zaam Wonen het jaarlijkse ‘bod’ wil opstellen. 
 
De visitatie had betrekking op de eerste vier jaar na de fusie. Wij zijn bijzonder blij te mogen 
constateren dat het maatschappelijk presteren van de corporatie gewaardeerd wordt en dat de 
commissie van oordeel is dat de ambities van de fusiecorporatie in deze eerste jaren zijn 
waargemaakt. Zaam Wonen heeft ook de aanbevelingen van eerdere visitaties opgepakt en 
vertaald in beleid en activiteiten. Dit strookt met onze ambitie om een lerende organisatie te zijn. 
Zaam Wonen beschikt over een governance-framework waarin de PDCA-cyclus nauwkeurig in 
kaart is gebracht. De strategische doelen van Zaam Wonen in het ondernemingsplan worden 
vertaald in jaarplannen en activiteiten en gemonitord in maand- en kwartaalrapportages. De 
commissie signaleert dat de prestatiesturing bij Zaam Wonen adequaat is ingericht.  
 
Met name in de eerste jaren na de fusie ligt veel nadruk op het inrichten en verbeteren van 
werkprocessen en het werken aan een organisatie die ‘in control‘ is en met een sobere en 
doelmatige bedrijfsvoering haar positie weet te vestigen. Het is plezierig om te constateren dat de 
visitatiecommissie Zaam Wonen ziet als een compacte, platte organisatie, waar medewerkers 
handelingsruimte en verantwoordelijkheid hebben en waar ingezet is op ontwikkeling en groei van 
medewerkers. 
 
De commissie signaleert ook dat Zaam Wonen in de afgelopen periode meebeweegt met de 
maatschappelijke dynamiek: de veranderende samenstelling van het huurdersbestand en de druk 
om de woonkwaliteit hebben bijvoorbeeld geleid tot een grotere inzet op het gebied van 
leefbaarheid en versterking van de organisatie op dit terrein. We zijn bijzonder blij met de 
waardering van de huurdersbelangenvereniging op dit punt. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat de schaal van de organisatie een punt van aandacht is bij het 
hoofd (blijven) bieden van de opgaven. We zijn het eens met de aanbeveling van de commissie 
om te bewaken dat de omvang van de organisatie steeds in juiste verhouding staat tot de 
opgaven, die immers steeds complexer worden. 
 



 

 

Waardering is er voor de maatschappelijke oriëntatie van de RvC. Deze blijkt niet alleen uit de 
visie op toezicht, maar ook uit de wijze waarop de RvC in de praktijk haar maatschappelijke rol 
neemt via betrokkenheid bij de strategievorming, de keuze om maatschappelijke doelen en 
opgaven als vertrekpunt te nemen in haar toezichthoudende rol en kennis van en betrokkenheid bij 
lokale en regionale netwerken. 
 
De visitatiecommissie blikt in haar rapportage ook vooruit en doet relevante aanbevelingen zoals 
het vroegtijdig bespreken van beleidsvoornemens met belanghouders. We zagen in het recente 
verleden bijvoorbeeld verschillen in de aanpak en fasering in de wijk Nieuwdorp. Het gezamenlijk 
optrekken als partners vraagt soms meer tijd en geduld van de corporatie. Meer inzet om de 
afstemming met de gemeente te verbeteren is wenselijk. 
 
De commissie doet ook een aantal inhoudelijke aanbevelingen, onder andere op het vlak van 
dienstverlening en de afhandeling van reparaties. Het is goed om te constateren dat deze 
aanbevelingen parallel lopen met de conclusies uit het recent gehouden luisterpanel en aansluiten 
bij de klantvisie van Zaam Wonen. 
In 2016 heeft de corporatie het dagelijks onderhoud ondergebracht in een ketensamenwerking met 
een tweetal onderhoudsbedrijven. De melding van reparaties vindt plaats bij een 
klantcontactcenter. We zien dat de afhandeling van sommige klachten, waarbij de inzet van een of 
meerdere onderaannemers plaatsvindt, nog voor verbetering vatbaar is. En dan gaat het met 
name om het onderhouden van contact met de huurder. We zijn van mening dat Zaam Wonen 
hierbij vaker haar verantwoordelijkheid moet nemen en de regie over de afhandeling van 
reparaties naar zich toe moet trekken. 
 
Tenslotte beveelt de commissie aan om in de openbare verantwoording meer aansluiting te 
zoeken bij de strategische doelen van de organisatie. Naast de inrichting van de maand- en 
kwartaalrapportages zullen ook de jaarverslagen in de toekomst meer vanuit de strategie worden 
ingericht. 
 
Wij willen op deze plaats de huurdersbelangenorganisatie, vertegenwoordigers van belanghouders 
en medewerkers van Zaam Wonen bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan dit rapport. De 
reflectie op ons beleid en activiteiten leidt tot een verdieping in onze samenwerkingsrelatie en 
uiteindelijk tot een hoger maatschappelijk rendement. 
 
Wij willen ten slotte de visitatiecommissie hartelijk danken voor de plezierige samenwerking tijdens 
de visitatie en voor de rapportage. Deze bevat nuttige en herkenbare aanbevelingen die Zaam 
Wonen sterkt in haar overtuiging op de goede weg te zijn en die bijdragen aan verdere groei in de 
maatschappelijke betekenis van de organisatie. 
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