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Wij danken de visitatiecommissie van Raeflex voor de professionele en constructieve wijze
waarop zij het visitatieproces vorm heeft gegeven. De voorbereiding en samenwerking verliep
louter prettig en soepel. Wij zijn ook tevreden over de flexibiliteit die de commissie toonde
teneinde een fysiek bezoek aan ons werkgebied mogelijk te maken en in coronatijd toch live
gesprekken met onze belanghouders te kunnen voeren.
De commissie heeft op basis van de door ons aangeleverde documenten een beeld gekregen van
het werk dat wij als verhuurder doen, van de wijze waarop wij dat doen en van onze contacten
met partners. In de gesprekken met stakeholders zochten zij naar bevestiging van dat beeld en in
het visitatierapport doen zij op heldere wijze verslag van hun bevindingen.
Leren en verbeteren

Bij een visitatie kijken 'vreemde ogen' naar onze organisatie opdat wij lering kunnen trekken van
de bevindingen. Deze visitatie bestrijkt ons werk in de periode 2016-2020. Ten opzichte van de
beoordeling over de periode 2011-2015, ook van Raeflex, is sprake van een aanmerkelijk
progressie van onze prestaties. Met name ons Presteren naar Vermogen is met een 9,0 in de
recente beleidsperiode veel hoger gewaardeerd. Maar ook de waarderingen vanuit het
perspectief Opgaven en Ambities en vanuit het perspectief van de Belanghebbenden zijn
aanmerkelijk hoger dan bij de voorlaatste visitatieronde.
De commissie constateert dat we zichtbaar aan de slag zijn gegaan met de aandachtspunten uit
de vorige visitatie.
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De recent aangeschafte Power BI software ten behoeve van het genereren van
managementinformatie is daarbij een goed hulpmiddel.
de mogelijkheden te bespreken voor een betekenisvolle maatschappelijke invulling van de
klankbordrol van de raad van commissarissen. Dit onderwerp krijgt prioriteit op de
agenda van de RvC. Ook hierin kan de controller -wiens rol de komende beleidsperiode
expliciet aan orde komt- van betekenis zijn.
de voors en tegens van een tweehoofdig bestuur te bespreken. Dit onderwerp zal op
zowel op de agenda van de directie als op die van de RvC worden opgevoerd.
passende oplossingen te zoeken voor de huisvesting van zeer kwetsbare doelgroepen. Wij
hebben inmiddels onder de noemer 'magie mix' concrete oplossingen geboden aan de
begeleidende partijen van kwetsbare mensen en onderzoeken samen met deze partijen
hoe wij met ons aanbod kunnen aansluiten bij de behoefte aan passende huisvesting.
de belanghebbenden nog meer in het proces van het vaststellen van het beleid
betrekken. Wij zullen hier zeker aandacht aan besteden. Wellicht moeten wij ons daarbij
ook beraden op de wijze waarop wij de belanghebbenden betrekken. Dit kan van nog
groter betekenis zijn dan het moment waarop zij worden betrokken.
Gepast maar niet te bescheiden trots te zijn op wat wij hebben bereikt. Wij zijn
vanzelfsprekend altijd bereid om ons verhaal ter inspiratie van anderen uit te dragen.

Wij herkennen ons in deze aanbevelingen en zijn bereid om onze voelhoorns nog dieper in de
samenleving te steken en ons tegelijk te laten inspireren door goede voorbeelden elders. Ook
zullen wij er zorg voor dragen dat de raad t.b.v. al haar taken zo optimaal mogelijk wordt
gefaciliteerd. We verwachten daarmee nog steviger verankering in de samenleving te
bewerkstelligen.
We gebruiken deze aanbevelingen om onze nieuwe ondernemingsstrategie verder uit te werken
en uit te dragen. Ons doel is en blijft om dicht bij onze huurders en andere stakeholders te blijven
en samen met hen zorgen voor dat de doelgroepen zo optimaal mogelijk worden gehuisvest, in
goed onderhouden en energiezuinige woningen, in veilige prettige woonbuurten, en dat het
vestigingsklimaat van de stad aantrekkelijk genoeg is voor huidige inwoners om te blijven en voor
anderen om er te komen wonen.
Dankwoord
Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit rapport. Dat is de visitatiecommissie
van Raeflex, bestaan de uit mevrouw Wajer (voorzitter), de heer Hendriks en mevrouw Bomhof;
de commissie voerde een zeer gedegen onderzoek uit en legde het resultaat daarvan neer in een
glasheldere rapportage. Onze dank betreft ook onze externe en interne belanghouders die met de
visitatiecommissie in gesprek gingen en in alle openheid hun ervaringen met onze organisatie met
de commissie deelden. Tenslotte maar niet in het minst, betreft onze dank onze medewerkers.
Hun grote betrokkenheid bij onze organisatie maakt dat wij onze maatschappelijke taak op zo'n
voortreffelijke wijze kunnen vervullen en heeft mede geleid tot de klinkende beoordeling van de
visitatiecommissie.
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