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Woningstichting Leusden (WSL) heeft het visitatieproces van 2021 (over de jaren 2017–2020) beleefd  

als een prettig en leerzaam proces, mede dankzij de plezierige werkwijze van en samenwerking met  

de visitatiecommissie. Wij danken de commissie voor de gekozen aanpak, de observaties en de 

aanbevelingen. 

 

Samenwerken maakt ons sterker 

We zijn erover verheugd dat de commissie zag dat WSL actief en met succes heeft gewerkt aan de 

aanbevelingen vanuit de visitatie van 2017. 

Het doet ons goed dat onze belanghouders de wijze van samenwerken een goede waardering geven: 

wij hechten zeer aan goede verhoudingen met onze belanghouders en partners in het maatschappelijk 

veld. We zijn blij dat onze belanghouders en partners de meerwaarde zien van de korte lijnen en goede 

relaties met WSL. De commissie herkent deze worteling in de Leusdense samenleving: de lijnen met de 

huurdersorganisatie Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE), de gemeente en andere belanghebbenden 

zijn kort. Burgers met initiatieven weten, zo geeft de commissie aan, de corporatie te vinden en WSL 

staat open voor hun ideeën en wensen, waardoor mooie samenwerkingsprojecten ontstaan en worden 

uitgevoerd. Een prachtige aanbeveling om daarmee vooral door te gaan! 
 

Onze gerichtheid op samenwerking blijkt ook uit de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente 

Leusden en de HLVE. De commissie vindt dat de inhoud van de prestatieafspraken van WSL met de 

gemeente in vergelijking met prestatieafspraken in veel andere gemeenten SMART en evenwichtig zijn. 

Alle relevante thema’s komen aan de orde. Wij herkennen ons in dit beeld van een hands-on 

organisatie, gericht op ‘doen’. 

De wensen en aanbevelingen bij complexere vraagstukken etc. over actievere communicatie en kortere 

doorlooptijd van onze afwegingsprocessen herkennen wij en zullen wij verbeteren. 

 

Verbetering over de hele linie 

Natuurlijk zijn wij trots op de verbeteringen in de eindscores van alle vier de prestatieperspectieven die 

de visitatie onderzoekt. De verbetering op ‘presteren naar vermogen’ van 6,7 naar 8,0 zien wij als een 

uitdrukking van een bewust steviger inzet op dit perspectief. Het biedt ons ook een goede 

uitgangspositie bij het bijdragen aan de extra bouw- en verduurzamingsopgaven die de overheid van 

de corporaties vraagt.   

 

WSL heeft niet alleen aandacht voor ‘stenen’. Voor de individuele huurder, die het moeilijk heeft, bieden 

we maatwerk, zo geeft de commissie aan. Dit is en blijft voor een belangrijk anker voor ons handelen. 

 

We blijven leren en ons verbeteren 

Graag doen wij ons voordeel met de aangegeven verbeterpunten. Hierin brengen wij een prioritering 

aan, waarbij gelet op de toekomstbestendigheid en vraag vanuit de maatschappij, het advies wordt 

opgevolgd om focus te leggen op de volgende punten: 

a. De borging naar de toekomst van onze inzet heeft de aandacht van bestuur en RvC. Daarbij kijken 

we naar een vermindering van onze kwetsbaarheden, die onder meer worden ervaren door enkele 

wisselingen van bestuurder. Daarbij kijken wij ook naar onze wendbaarheid en het vermogen 

expertise aan te trekken en te behouden. Een actievere rol in regioverband zal daarvan ook een 

uiting zijn. 



b. Vernieuwing van werkwijzen bij planprocessen, bij opdrachtverstrekking en bij de rolverdeling van 

bouw- en onderhoudsprojecten herkennen wij als een mooie uitdaging, De bestaande meerjarige 

samenwerking met onze partners in verduurzaming van de bestaande woningen en in de 

nieuwbouwopgave in Achterveld hebben ons al veel ervaring gebracht in dit opzicht. 

c. Rond ‘langer zelfstandig thuis wonen’ zullen wij graag met onze partners in zorg en welzijn een 

langere termijn aanpak ontwikkelen, en tegelijk oog houden voor realisatie van quick-wins. 

d. Onze communicatie zal onze aandacht hebben, zowel wat betreft de begrijpelijkheid voor de 

ontvanger als de tijdigheid van (tussen)berichtgeving. 

 

We kijken goed terug op de visitatie 

Juist omdat de periodieke visitatie plaatsvindt vanuit een goed beschreven en uniforme methode is 

deze voor WSL waardevol voor onze eigen reflectie en voor de verantwoording aan onze 

belanghouders. Raeflex heeft hieraan op stimulerende wijze invulling gegeven en onze keuze voor  

deze visitator daarin bevestigd. 
 

Afsluitend zien wij terug op een mooi en leerzaam proces van visitatie. Daarvoor danken wij de 

commissieleden John Verhoeven (voorzitter), Carry Bomhof (secretaris) en Annet de Klerk (lid). Ook 

onze projectleider Astrid Dijkstra komt dank toe voor haar goede begeleiding en dienstbaarheid aan 

het werk van de commissie. 
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