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Voorwoord

De maatschappelijke visitatie
De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een
woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om woningcorporaties zelf, de raad van
commissarissen (RvC), de huurders, de gemeente(n) en andere belanghebbenden en
belangstellenden inzicht te geven in de prestaties van een woningcorporatie. De maatschappelijke
visitatie is een vorm van verantwoording van de corporatie naar haar belanghebbenden over haar
maatschappelijke prestaties, en uitdrukkelijk bedoeld om daarvan - met elkaar - te leren. Een
maatschappelijke visitatie wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek. Momenteel is dat
‘Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties 6.0.
De maatschappelijke visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het
gaat hierbij steeds om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.
De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal perspectieven:
•

Presteren naar Opgaven en Ambities;

•

Presteren volgens Belanghebbenden;

•

Presteren naar Vermogen;

•

Governance van maatschappelijk presteren.

Bij de start van de maatschappelijke visitatie stelt de bestuurder een position paper op waarin wordt
aangegeven waar de corporatie voor staat, wat de corporatie wil bereiken, waar de corporatie nu
staat en hoe hij/zij het maatschappelijk functioneren van de corporatie en de lokale driehoek
beoordeelt.
Aan het einde van de maatschappelijke visitatie schrijft de visitatiecommissie een reflectie op de
corporatie, de zogenoemde ‘recensie’. De recensie bevat een reflectie van de visitatiecommissie op
de maatschappelijke prestaties van deze corporatie en de lokale context. Daarin komt onder meer
naar voren wat de corporatie heeft geleerd van het verleden, of de corporatie de goede dingen
doet, hoe de corporatie dat doet en hoe het maatschappelijk presteren in relatie tot de identiteit, de
missie, de ambities en de context van de corporatie staat. Verder wordt aangegeven wat dat
betekent voor de toekomst. De maatschappelijke visitatie resulteert daarnaast in een kwantitatieve
scorekaart en een toelichting op de beoordeling.
Na het afronden van het rapport voor de maatschappelijke visitatie formuleert de bestuurder samen
met de raad van commissarissen, in overeenstemming met verplichtingen uit methodiek en de
herziene Woningwet, een reactie op de beoordeling en de aanbevelingen uit het rapport.
Visitatieperiode
Provides heeft Ecorys in 2020 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke
visitatie. De voorgaande visitatie besloeg de jaren 2012 tot en met 2015. Provides heeft gebruik
gemaakt van de generieke uitstelmogelijkheid, zodat het jaar 2020 in zijn geheel beoordeeld kan
worden en de visitatie aan actueel gehalte zou winnen. De maatschappelijke visitatie beslaat
zodoende de jaren 2016 tot en met 2020. Het jaar 2016 is onder meer aan de hand van het
betreffende jaarverslag en kwartaalrapportages en in overeenstemming met methodiek 6.0 op
bijzonderheden beoordeeld. Enkele prestaties uit 2016 zijn in het hoofdstuk Presteren naar
Opgaven en Ambities meegenomen. Echte bijzonderheden zijn niet aangetroffen.
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De visitatiecommissie
De visitatiecommissie bestond uit Maarten Nieland, Erik van Ossenbruggen en Frank de Gouw.
De meetschaal
De visitatiecommissie gebruikt voor de beoordeling cijfers op onderstaande meetschaal van 1 tot
en met 10. De meetschaal wordt tevens voorgelegd aan de belanghebbenden om hun beoordeling
uit te spreken. De kwalitatieve prestaties worden eveneens in het licht van deze schaal beoordeeld.
De corporatie scoort een voldoende als de prestaties in belangrijke mate de opgaven evenaren.
Cijfer

Prestatie

Cijfer

1.

Zeer slecht

6.

Voldoende

2.

Slecht

7.

Ruim voldoende

3.

Zeer onvoldoende

8.

Goed

4.

Ruim onvoldoende

9.

Zeer goed

5.

Onvoldoende

10.

Uitmuntend

In het beoordelingskader van methodiek 6.0 is per meetpunt aangegeven wat minimaal
noodzakelijk is om een voldoende te scoren: het ijkpunt voor een 6. De visitatiecommissie
beoordeelt in eerste instantie of de corporatie aan het ijkpunt voldoet. Vervolgens beoordeelt de
visitatiecommissie in hoeverre de corporatie in positieve of negatieve zin afwijkt van het ijkpunt. Om
richting te geven aan de mate waarin de corporatie een hogere of lagere score krijgt, zijn in het
beoordelingskader handvatten of criteria voor plus- respectievelijk minpunten aangegeven.
Leeswijzer
Het rapport voor de maatschappelijke visitatie is opgebouwd uit drie delen:
1. Beoordeling van de maatschappelijke prestaties, in het kort
2. Toelichtingen op de beoordelingen, per perspectief
3. Bijlagen bij het rapport
Het eerste deel bevat de recensie, een scorekaart, een samenvatting van de beoordeling vanuit de
vier perspectieven, een korte schets van de corporatie en een terugblik op de vorige
maatschappelijke visitatie.
Het tweede deel vormt het hart van het rapport: een uitgebreide toelichting op de beoordeling
vanuit de vier perspectieven.
Het derde deel bevat de bijlagen bij het rapport, waaronder de onafhankelijkheidsverklaringen, de
position paper met factsheet, cv’s van de visitatoren, een overzicht van de betrokken personen, de
bronnenlijst en een uitwerking van het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’.
Tot slot
De leden van de visitatiecommissie danken alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan
de maatschappelijke visitatie. In het bijzonder bedankt de visitatiecommissie Rikkert van Heerde
voor de prettige samenwerking.
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Deel 1:
Beoordeling van de maatschappelijke
prestaties, in het kort
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A. Recensie

Provides heeft een lange historie die meer dan 100 jaar teruggaat. In 1913 werd namelijk al de
IJsselsteinsche Rooms Katholieke Bouwvereniging opgericht. Deze vereniging is in 1966
overgegaan in de IJsselsteinse Woningbouwvereniging en in 2010 uiteindelijk in Provides. Provides
is de enige woningcorporatie in IJsselstein en is in combinatie met de lange historie sterk verankerd
in de IJsselsteinse samenleving. De vereniging is sinds 1 januari 2020 overgegaan in een stichting.
De ruim 3.600 woningen van Provides maken deel uit van de woningmarktregio Utrecht. Deze
wordt gevormd door de U16-gemeenten: dit zijn naast IJsselstein en Utrecht verder nog De Bilt,
Bunnik, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht,
Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist. Een regio met in totaal circa
115.000 sociale huurwoningen. De 20 corporaties in de woningmarktregio zijn verenigd in het
Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), welke wordt voorgezeten door Provides.
Voorgaande visitatie
In het vorige visitatierapport wordt Provides getypeerd als een ‘bouwende en lerende corporatie’. Er
is in die periode een organisatieontwikkeling geweest met reorganisatie en richting een lean model.
Ook gaf de corporatie aan nog behoorlijke ruimte voor uitbreiding van de voorraad te zien. De
toenmalige visitatiecommissie waarschuwde weliswaar voor een te optimistisch zelfbeeld.
Samenvattend zijn volgende verbeterpunten geformuleerd:
•

Stevig (bij)sturen om in de komende jaren een voldoende betaalbare aanbod te kunnen
presenteren;

•

Voldoende verbetering van de gemiddelde energieprestatie van de woningvoorraad, in relatie
tot de sector brede opgave voor 2020;

•

In overleg treden met de huurders, naar aanleiding van hun ontevredenheid over de invloed op
het huurbeleid;

•

Betere onderbouwing van de transformatie naar een stichting en wat dit de huurder oplevert;

•

Opnemen van de toekomstige rol en positie van de bestuurder in trajecten van schaalvergroting
en samenwerking;

•

Meer samenhangend presenteren van opgaven, doelen, resultaten en middelen in rapportages
– zodat de maatschappelijke ‘outcome’ van Provides duidelijker wordt;

•

Verder aandacht geven aan haar eigen en toekomstgerichte ontwikkeling van de Raad van
Commissarissen, in het licht van de toen al ingezette reorganisatie van de Raad.

De visitatiecommissie constateert dat de meeste punten zijn verbeterd. Er is dan ook adequaat
opvolging gegeven aan de benoemde verbeterpunten. Alleen de ontevredenheid van de huurders
over invloed op het huurbeleid speelt als het gaat om de jaarlijkse huurverhogingen (deels) nog
steeds. Alhoewel het zeker te begrijpen is dat de huurdersvertegenwoordiging insteekt op
gematigdere huurverhogingen, is het in de ogen van de visitatiecommissie ook wellicht een kwestie
van te hoge verwachtingen gezien de huidige druk op de vermogensruimte bij corporaties.
Huidige visitatie
De visitatiecommissie heeft Provides leren kennen als een toegankelijke en lokaal verankerde
corporatie. De lijntjes tussen de corporatie en haar stakeholders zijn kort en men investeert
nadrukkelijk in méér korte lijntjes. In 2017 heeft Provides ervoor gekozen om te verhuizen vanuit
haar eigen pand naar het stadhuis van IJsselstein. De nieuwe locatie, waar geen vaste
werkplekken en afgesloten kamers voor de medewerkers meer zijn, zorgt niet alleen voor meer
verbondenheid en samenwerking tussen de medewerkers. Het maakt ook de contacten met de
overige belanghebbenden een stuk makkelijker, want de corporatie is nu in hetzelfde pand
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gevestigd als de gemeente, het Sociaal Team, de Politie, welzijnsorganisatie Stichting Pulse en
Vluchtelingenwerk. Sindsdien is er duidelijk nog meer afstemming met deze partijen zichtbaar.
Ook met de collega-corporaties in de U16-regio worden nauwe banden onderhouden, bijvoorbeeld
voor het samen versnellen van de nieuwbouwproductie. Dat is zichtbaar in de toegewijde
nevenfunctie van de bestuurder als voorzitter van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht
(RWU). Verder wordt sinds een aantal jaren een concern controller gedeeld met de corporaties BoEx en het Gooi en Omstreken. Dit stelt Provides als neveneffect in staat om op laagdrempelige
wijze te leren van collega-corporaties. En last but not least zijn de banden aangehaald met
GroenWest, waarmee een fusie voorbereid wordt – meer hierover in het onderdeel ‘Richting de
toekomst’.
Tegelijkertijd herkent de visitatiecommissie de typering ‘lerende corporatie’ uit de vorige
visitatieperiode. Het lezen van het door de bestuurder geschreven position paper wekt de indruk
dat Provides bovengemiddeld veel aandacht besteedt aan de organisatieontwikkeling. Onder de
behaalde resultaten die genoemd worden vallen met name interne zaken. Onder meer de transitie
van een vereniging naar een stichting, investeringen in meer ‘lean’ worden en het behalen van de
green belt door de meeste medewerkers, het AVG-proof zijn, de inrichting van een nieuwe
organisatiestructuur met twee in plaats van drie managers, nadruk op zelfsturing, en het inrichten
van een nieuwe afdeling Control, voor beter risicomanagement en implementatie van de ‘three lines
of defence’.
En het maatschappelijk presteren dan? Het is een bijna logische vervolgvraag op de hierboven
geschetste typering. Toch ziet de visitatiecommissie een duidelijke omwenteling in grofweg de
tweede helft van de visitatieperiode naar een meer maatschappelijk gedreven Provides. De
maatschappelijke oriëntatie van Provides komt nu goed op stoom. Weliswaar heeft men al sinds
het begin van de visitatieperiode benadrukt dat er een gemeentelijke woonvisie moet komen – dit is
door politieke instabiliteit pas in 2019 gebeurd – maar in de meer recente jaren ziet de
visitatiecommissie ook fors toegenomen praktische inzet van Provides voor het maatschappelijk
presteren.
De belangrijkste opgave om daarbij te noemen is zonder twijfel de inspanningen voor uitbreiding
van de woningvoorraad. Dit is (naast betaalbaarheid, doorstroming, verduurzaming en vergroting
van de leefbaarheid) een van de belangrijkste opgaven voor Provides, zoals terecht ook uit de door
de bestuurder geschreven position paper blijkt. Provides en de gemeente IJsselstein willen hiermee
bijdragen aan verlichting van de druk op de Utrechtse woningmarkt. De ambitie is om tot 2030 ruim
2.500 woningen toe te voegen aan de voorraad, waarvan minimaal 750 sociale huurwoningen. Dat
is een ambitieuze doelstelling, waarmee Provides ook aanloopt tegen de beperkingen van het rode
contourenbeleid. De visitatiecommissie heeft bewondering voor de strijdbaarheid waarmee de
bestuurder hier tegen ageert, ook richting de Provincie Utrecht en het Rijk.
Ook op het gebied van de woningkwaliteit en duurzaamheid heeft Provides stappen gezet. Een
onderwerp dat gezien de gemiddeld genomen hoge ouderdom van het bezit zeer belangrijk is,
maar ook hierdoor geen eenvoudige opgave. Toch heeft Provides de handschoen duidelijk
opgepakt. De corporatie was al trekker van het project ‘Watt levert mijn dak op?’. Hiermee willen de
20 RWU-corporaties samen een integrale aanpak (laten) ontwikkelen voor het betaalbaar CO2neutraal worden in 2050. Daarin gaat het niet alleen om het zo goedkoop mogelijk aanleggen van
zonnepanelen, maar ook het zoeken naar een oplossing voor de lange termijn, waarbij ook naar
optimale afstelling en onderhoud gekeken wordt, evenals hoe de huurders verleid kunnen om zelf
een steentje bij te dragen. Naast dit project heeft Provides in 2020 ook met GroenWest, SSW, BoEx en Mitros en hun onderhouds- en installatiebedrijven een aanvraag gedaan voor het landelijke
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project De Renovatieversneller. De Utrechtse Renovatieversneller moet extra gaan bijdragen aan
de verduurzaming van het bezit.
In 2019 heeft Provides een Maatschappelijke Adviesraad (MAR) in het leven geroepen. Deze
besteedt aandacht aan belangrijke maatschappelijke trends met een (middel)lang
termijnperspectief, zoals demografische ontwikkelingen, zelfredzaamheid en sociale cohesie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierover geeft de MAR gevraagd en ongevraagd
advies aan het bestuur. Met deze stap zorgt het bestuur ervoor dat zij scherp gehouden wordt ten
aanzien van de maatschappelijke impact van Provides. Dat scherp gehouden worden is in zekere
mate ook verbeterd door de ontwikkeling die de Raad van Commissarissen laat zien naar een meer
positief-kritische Raad die meer naar de maatschappelijke kant van Provides wil gaan kijken, met
wat de Raad noemt ‘waardengericht toezicht’.
Andere voorbeelden van de maatschappelijke inspanningen van Provides zijn te vinden in de
factsheet die als bijlage 1 is toegevoegd aan het rapport.
Richting de toekomst
Provides heeft haar doelen voor de komende jaren vastgelegd in de Koers 2025. Belangrijke
aspecten daarin zijn beschikbaarheid en betaalbaarheid, betrokkenheid bij de samenleving
(investeringen in leefbaarheid), bieden van profijt en keuzevrijheid aan de huurder, klantgerichte
dienstverlening en duurzaamheid. De bestuurder gaat in zijn position paper in op deze doelen. De
visitatiecommissie is van mening dat dit passende doelen zijn voor de verdere doorontwikkeling van
Provides. Met name leefbaarheid is een welkome aanvulling, want hoewel de corporatie hier wel
degelijk activiteiten op heeft ondernomen kan de zichtbaarheid van Provides op dit thema vergroot
worden.
Een cruciaal punt de komende jaren wordt de beoogde fusie met collega-corporatie GroenWest.
Deze corporatie heeft een goed track record op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid.
Gezien de eigen ambities van Provides biedt een fusie vanuit dat perspectief veel kansen.
Tegelijkertijd vraagt een fusie met een corporatie die meer dan drie keer zo veel verhuureenheden
bezit om aandacht voor de (huidige en toekomstige) huurders in IJsselstein en waarborging van
hun belangen in het beleid van de nieuw te ontstane corporatie.
Voor de toekomst wil de visitatiecommissie aan Provides de volgende aandachtspunten meegeven:
•

Zet de inspanning voor uitbreiding van de voorraad en verduurzaming door en blijf hierin
coalities smeden voor meer daadkracht.

•

Organisatieontwikkeling en voorraaduitbreiding zijn belangrijk, maar zorg eveneens dat
Provides niet alleen “van de stenen” is. Blijf het sociale gezicht van Provides ontwikkelen,
bijvoorbeeld met wijk- en leefbaarheidsprojecten.

•

Wees transparanter over gemaakte beleidskeuzes. Dit heeft in ieder geval betrekking op de
huurdersvertegenwoordiging, die nog steeds ongenoegen uit over het proces rondom de
huurverhoging. Door duidelijker uit te leggen waarop deze gebaseerd is en waarom dit nodig is,
kan meer draagvlak gecreëerd worden.

•

Leg in de prestatievorming en (met name) in de prestatiesturing meer de link met de
prestatieafspraken, zodat het maatschappelijk presteren nog prominenter op het netvlies komt.
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B. Scorekaart

7,5

Eindcijfer

Thema 5

7,0

Weging

Thema 4

7,3

Gemiddeld
cijfer

Thema 3

Thema 2

Thema 1

Perspectief

Presteren naar Opgaven en Ambities
Prestaties in het licht van
de prestatieafspraken

7,7

6,7

7,2

75%
7,4

Ambities in relatie tot de

8,0

25%

7,5

50%

Relatie en communicatie

7,3

25%

Invloed op beleid

7,7

25%

7,0

100%

7,0

33%

7,0

33%

7,0

33%

opgaven
Presteren volgens Belanghebbenden

Prestaties

7,4

7,6

7,7

7,4

7,4

7,5

Presteren naar Vermogen

Vermogensinzet

7,0

Governance van maatschappelijke presteren
Strategievorming en

Strategievorming

7,0

prestatiesturing

Prestatiesturing

7,0

Maatschappelijke oriëntatie
raad van commissarissen
Externe legitimatie en

Externe legitimatie

7,0

openbare verantwoording

Openbare verantwoording

7,0

7,0

Thema 1: betaalbaarheid
Thema 2: beschikbaarheid
Thema 3: doelgroepen
Thema 4: kwaliteit en duurzaamheid
Thema 5: leefbaarheid
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C. Samenvatting
Provides krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende perspectieven van de
maatschappelijke visitatie.
Tabel 1.1: Beoordeling Provides
Perspectief

Eindcijfer

Presteren naar Opgaven en Ambities

7,4

Presteren volgens Belanghebbenden

7,5

Presteren naar Vermogen

7,0

Governance van maatschappelijk presteren

7,0

Presteren naar Opgaven en Ambities
Provides heeft gedurende de visitatieperiode op een passende wijze invulling gegeven

7,4

aan de prestatieafspraken over de verschillende thema’s. Provides heeft oog gehouden
voor de betaalbaarheid en heeft de huurachterstanden laten dalen. Daarnaast heeft

Provides nieuwe woningen opgeleverd, de doorstroming bevorderd en zijn diverse
renovatieprojecten uitgevoerd. Op sociaal vlak heeft Provides oog voor de kwetsbare doelgroepen
in het werkgebied en wordt intensief samengewerkt met zorg- en welzijnspartijen. Tot slot heeft
Provides nadrukkelijk aandacht voor de leefbaarheid, worden wijkstrategieën opgesteld en heeft de
corporatie een breed scala aan activiteiten opgezet, gefaciliteerd of aan meegewerkt.
De ambities van Provides zijn passend ten aanzien van de opgaven in het werkgebied. Provides
heeft lokale kennis en weet wat er speelt en leeft. Deze kennis komt terug in de opgestelde
ambities. Provides heeft daarnaast input van uit beleidsdocumenten en input vanuit medewerkers
als belanghebbende gebruikt om de doelstellingen vorm te geven.
Het proces om tot prestatieafspraken te komen wordt door de betrokken partijen als goed
beoordeeld. Ook de kwaliteit van de afspraken voldoet. De afspraken zijn bijvoorbeeld dekkend,
voldoende concreet en laten ook ruimte voor ontwikkeling. De afspraken zijn bovendien in
voldoende mate wederkerig.
Presteren volgens Belanghebbenden
De belanghebbenden zijn over de gehele breedte tevreden over de zowel de

7,5

volkshuisvestelijke prestaties van als de samenwerking en relatie met Provides. De
cijfers fluctueren allen rond de 7,5. De belanghebbenden geven aan dat Provides

aandacht heeft voor de betaalbaarheid, dat zij zich ondanks de beperkingen heeft ingezet voor de
beschikbaarheid van woningen en dat zij nadrukkelijk aandacht heeft voor de leefbaarheid in het
werkgebied. Provides faciliteert daarnaast kwetsbare doelgroepen in het werkgebied en zet
stappen om de voorraad te renoveren en te verduurzamen. Een punt van aandacht dat de
huurdersvertegenwoordiging aangeeft, is wel de als te weinig ervaren invloed op de jaarlijkse
huurverhoging.
Ten aanzien van de onderlinge relatie en samenwerking spreken de belanghebbenden uit dat
Provides een fijne samenwerkingspartner is. De corporatie is benaderbaar, staat open voor het
gesprek en is zichtbaar in zowel het lokale als regionale netwerk. Aandachtspunten zijn dat de
samenwerking met partners ten aanzien van bepaalde thema’s als beschikbaarheid en wonen en
zorg wat kan worden geïntensiveerd, zodat gezamenlijk naar iets gewerkt kan worden.
De huurdersvertegenwoordiging en de gemeente zijn tevreden over het proces om tot
prestatieafspraken te komen. Er is sprake van een goede en constructieve samenwerking. Ook de
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inhoud van de prestatieafspraken is in de ogen van de huurdersvertegenwoordiging en de
gemeente goed.
Presteren naar Vermogen
De visitatiecommissie heeft beoordeeld dat Provides ten aanzien van de

7,0

vermogensinzet ruim voldoende heeft gepresteerd. Provides laat bijvoorbeeld de
begrotingen aansluiten op het ondernemingsplan en heeft binnen investeringsstatuten

meerdere toetsen vastgelegd. Dit betreffen de strategische-, organisatorische-, technisch- en
financiële toets. Provides weegt daarnaast op goed onderbouwde wijze de inzet voor diverse
maatschappelijke opgaven tegen elkaar af en heeft hierbij de consequenties voor haar huurders
centraal staan. In de Aedes-benchmark heeft Provides een C-score behaald. Dit geeft aan dat de
corporatie nog ruimte heeft om haar bedrijfslasten te verlagen en hierdoor de beschikbaarheid van
vermogen voor de inzit voor de opgaven nog te vergroten.
Governance van maatschappelijk presteren
Provides scoort ruim voldoende ten aanzien van governance van maatschappelijk

7,0

presteren. De organisatieontwikkeling richting zelfsturende teams heeft tot betere
benutting van de kennis in de organisatie geleid, wat de strategievorming ten goede

komt. De strategievorming is inmiddels geen momentopname meer bij Provides, maar een
dynamisch proces waarin regelmatige reflectie en herijking een grote rol spelen. De professioneel
ingerichte prestatiesturing met heldere en passende KPI’s past hierbij. De visitatiecommissie
constateert dat er wordt bijgestuurd indien nodig. Ook de Raad van Commissarissen draagt hieraan
bij met haar waardengericht toezicht. Provides is duidelijk een netwerkorganisatie die veel
investeert in het samen met andere belanghebbenden toewerken naar een woningmarktregio
Utrecht waar voldoende, betaalbare en duurzame woonruimte beschikbaar is. Provides legt
hierover ruim voldoende verantwoording af aan de samenleving.
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D. Korte schets van de corporatie
Algemeen
Provides heeft een lange historie die meer dan 100 jaar teruggaat. In 1913 werd namelijk al de
IJsselsteinsche Rooms Katholieke Bouwvereniging opgericht. Deze vereniging is in 1966
overgegaan in de IJsselsteinse Woningbouwvereniging en in 2010 uiteindelijk in Provides. Provides
is de enige woningcorporatie in IJsselstein en is in combinatie met de lange historie sterk verankerd
in de IJsselsteinse samenleving. De vereniging is sinds 1 januari 2020 overgegaan in een stichting.
Provides profileert zich als een maatschappelijke ondernemer met een visie. Deze visie wordt
vormgegeven in de missie: “Provides bouwt aan sociaal wonen. Wij vinden betaalbaarheid,
beschikbaarheid en kwaliteit het belangrijkste”.
Provides verhuurt binnen de gemeente IJsselstein eind 2019 ruim 3.600 woningen. Bijna 40% van
het woningbezit van Provides betreffen portiekwoningen en ruim 30% zijn grondgebonden
eengezinswoningen.
Tabel 1.2: Woningbezit Provides
Type woningen

Provides

Landelijk

Eengezinswoningen

31,4%

40,4%

Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen

13,6%

25,5%

Meergezinsetagebouw met lift

36,4%

14,9%

Hoogbouw

15,0%

12,4%

Onzelfstandige overige wooneenheden

3,6%

6,8%

100,0%

100,0%

Totaal
Bron: CiP, Provides, Aedes

Organisatiestructuur
Provides wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door
de Raad van Commissarissen (RvC). Zij houdt toezicht op het gevoerde beleid en toetst besluiten
vanuit de organisatie. De RvC wordt eind 2020 gevormd door drie leden.
Provides werkt daarnaast met zelfsturende teams. Deze teams zijn betrokken bij het opstellen van
de jaarlijkse begroting en verschillende doelstellingen en hebben regie over het eigen werk. Het
managementteam, bestaande uit de manager Klant, manager Bedrijfsvoering en de
Bedrijfsadviseur, vormt de schakel tussen deze teams en de directeur-bestuurder. Eind 2020 waren
er 30 fte (35 medewerkers) in dienst bij Provides.
Huurdersvereniging IJsselstein (hierna: HVIJ) komt op voor de belangen van de huurders van
Provides en overlegt hierover regelmatig met de corporatie. HVIJ houdt de leden op de hoogte van
huurderszaken via de website en via andere contactmomenten. De vereniging telt ongeveer 1.300
leden.
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Figuur 1.1: Organogram Provides
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Deel 2:
Toelichtingen op de beoordelingen, per
perspectief
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1

Presteren naar Opgaven en Ambities
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1.1

Inleiding
Het eerste perspectief van waaruit het presteren van Provides wordt beoordeeld is ‘Presteren naar
Opgaven en Ambities’. De visitatiecommissie beoordeelt de feitelijke maatschappelijke prestaties in
de afgelopen vier jaar primair in het licht van de prestatieafspraken zoals die zijn vastgesteld in het
lokale (tripartite) overleg met de lokale overheid en de huurdersorganisatie(s). Ook wordt een
beschouwing gegeven op het proces waarlangs de prestatieafspraken zijn opgesteld en de
inhoudelijke kwaliteit van deze afspraken.

1.2

Beoordeling door visitatiecommissie
De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en
Ambities’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling.
Tabel 1.1

Presteren naar Opgaven en Ambities

-

7,2

75%

8,0

25%

Eindcijfer

Gemiddeld
cijfer

Weging

-

Thema 5

Thema 4

Thema 3

Thema 2

Thema 1

Perspectief

Perspectief 1: Presteren naar Opgaven en Ambities
Prestaties in het licht van
de prestatieafspraken

7,7

6,7

7,3

Ambities in relatie tot de
opgaven

7,0

7,5

7,4

Thema 1: betaalbaarheid
Thema 2: beschikbaarheid
Thema 3: doelgroepen
Thema 4: kwaliteit en duurzaamheid
Thema 5: leefbaarheid

1.3

Beschrijving van de prestatieafspraken
Provides heeft voor de periode 2016 tot en met 2020 prestatieafspraken opgesteld met gemeente
IJsselstein en HVIJ. Provides geeft aan dat zij, samen met de gemeente IJsselstein en de HVIJ,
staat voor grote opgaven op het gebied van volkshuisvesting in IJsselstein. Het vergroten van de
sociale voorraad, het werken aan gedifferentieerde wijken, het borgen van betaalbaarheid voor
huurders en de verduurzaming van de woningvoorraad zijn voorbeelden hiervan. De rijksprioriteiten
volkshuisvesting zijn meegenomen bij het bepalen van de thema’s die in de prestatieafspraken
worden behandeld.
Provides is gezamenlijk met de gemeente en HVIJ in 2016 gestart met het opstellen van
prestatieafspraken voor 2017. Voor 2016 bleven hierbij de prestatieafspraken over 2015 van kracht.
Vanaf 2017 tot met 2019 hebben de partijen gekozen om jaarlijkse prestatieafspraken op te stellen.
Deze afspraken waren grotendeels gebaseerd op het portefeuillebeleid van Provides en het
gemeentelijk woonbeleid.
Vanaf medio juli 2019 staan de gemeentelijke volkshuisvestelijke opgaven in de woonvisie
IJsselstein 2019 – 2030. Deze woonvisie vormt vanaf 2019 de basis voor de prestatieafspraken.
Vanaf het moment van implementatie is door de partijen besloten om over te gaan op meerjarige
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prestatieafspraken. De prestatieafspraken van 2020 zijn daardoor vier jaar geldend, tot en met
2023. Deze keuze is gemaakt, omdat de benoemde opgaven in de woonvisie vragen om een
meerjarige inzet die verder reikt dan de werkingsduur van de jaarlijkse prestatieafspraken. Deze
afspraken vormen een dynamisch pakket aan maatregelen die erop gericht zijn om de
doelstellingen uit de woonvisie gestalte te geven.
Doordat opgaven en doelstellingen worden opgesteld met de kennis van nu worden de meerjarige
afspraken jaarlijks geconcretiseerd met actuele informatie en ontwikkelingen. Tussentijdse
bijstelling van de afspraken uit de overeenkomst is daarnaast mogelijk als alle partijen daarmee
instemmen.
De partijen beogen met de meerjarige afspraken dat inwoners van IJsselstein de beschikking
hebben over voldoende, betaalbare woningen en een goede kwaliteit van hun woning en
leefomgeving ervaren. Hierbij ligt de focus van Provides op mensen met een laag inkomen die tot
de primaire doelgroep behoren.

1.4

Beschouwing van de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces
De visitatiecommissie is op basis van de documentatie van mening dat de prestatieafspraken van
Provides, de gemeente IJsselstein en HVIJ onderbouwd en compleet zijn. De prestatieafspraken
raken alle voorname volkshuisvestelijke thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit,
duurzaamheid en leefbaarheid. Daarmee bieden de afspraken goed inzicht in het
uitvoeringsprogramma van de verschillende partijen.
De prestatieafspraken zijn per volkshuisvestelijk thema opgesteld als doelstellingen. Deze
doelstellingen worden geconcretiseerd aan de hand van voorname acties en specifieke plannen.
Met name in de nieuwe prestatieafspraken 2020 – 2023 is een aanzienlijke bijlage opgenomen
waarin de prestatieafspraken geconcretiseerd worden. Zo is de prestatieafspraak: ‘beperken
huurachterstanden’ onderbouwd met een breed scala aan afspraken voor de betrokken partijen.
De prestatieafspraken zijn zo onderbouwd, dat duidelijk wordt waarom bepaalde afspraken zijn
opgesteld. Elk voornaam volkshuisvestelijk thema wordt namelijk onderbouwd met een korte
analyse van het betreffende thema uit de ‘Woonvisie IJsselstein 2019 – 2030’ en aanvullend met de
eigen ambities van Provides. Ten aanzien van de beschikbaarheid wordt bijvoorbeeld ingegaan op
de woningbouwplannen en ontwikkelingen uit de woonvisie en de ambities van Provides ten
aanzien van de sociale huurvoorraad. Op basis van dergelijke analyses worden vervolgens de
afspraken opgesteld. Op deze wijze wordt duidelijk waarom afspraken zijn opgesteld en waarvoor
zij dienen.
Provides, de gemeente en HVIJ weten dus de link te leggen tussen de prestatieafspraken en
andere beleidsdocumenten. Voordat de Woonvisie haar intrede deed baseerden de partijen de
prestatieafspraken op het toen vigerende woonbeleid van de gemeente en het portefeuilleplan van
Provides. Daarnaast werd en wordt ook de inspraak van de huurdersvereniging als input van de
prestatieafspraken gebruikt. Momenteel zijn er nog geen andere partijen betrokken bij het opstellen
van de prestatieafspraken. Provides doet in de praktijk echter wel input op bij belanghebbenden en
neemt deze input mee bij het maken van de afspraken.
Door het meenemen van de input van de huurdersvereniging is de wederkerigheid in de
prestatieafspraken geborgd. De afspraken zijn in nauwe samenwerking tot stand gekomen, waarbij
wordt benadrukt dat de partijen de overeenkomst sluiten vanuit het besef van een gezamenlijke
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verantwoordelijkheid voor de volkshuisvestelijke opgaven in IJsselstein. De inspanningsverplichting
ligt daarin met name bij Provides en de gemeente IJsselstein. De rol van de huurdersvereniging is
vooral het ondersteunen en uitdragen van de afspraken. Ook kan de huurdersvereniging bij het
monitoren of evalueren van de afspraken de gemeente of Provides aanspreken op de resultaten.
De partijen maken tot slot gebruik van een vrij uitgebreid pakket aan monitorings- , voortgangs- en
evaluatietrajecten van de prestatieafspraken. Op deze wijze houden de partijen scherp de
voortgang en resultaten van de afspraken in de gaten en kunnen zij elkaar aanspreken. Het
bestuurlijke overleg over de uitvoering van de prestatieafspraken vindt tweemaal per jaar plaats. De
uitvoering van de afspraken wordt echter continu gemonitord.

1.5

Beoordeling van de maatschappelijke prestaties in relatie tot de prestatieafspraken
De prestaties van de corporatie worden geordend op basis van de onderwerpen of thema’s zoals
die in de lokale prestatieafspraken zijn benoemd. Voor de maatschappelijke visitatie van Provides
zijn derhalve de prestatieafspraken binnen de gemeente IJsselstein als uitgangspunt genomen. De
rijksprioriteiten zijn op diverse plaatsten in de prestatieafspraken verwerkt. Onder meer bij de
thema’s die gaan over betaalbaarheid, duurzaamheid en doelgroepen.
De beoordelingen zijn gebaseerd op deelcijfers op de opgaven per thema, die terug te vinden zijn
in de prestatietabel in bijlage 7. Tevens is in deze bijlage op sommige opgaven ook een meer
uitgebreide toelichting te vinden dan opgenomen in onderstaande hoofdtekst.
De visitatiecommissie heeft per opgave een geheel punt toegekend, het middelen van de cijfers per
opgave resulteert in een cijfer per thema op een decimaal nauwkeurig. Bij het toekennen van cijfers
is de in visitatiemethodiek 6.0 beschreven werkwijze gehanteerd. Deze methodiek werkt met een
zogenoemd ijkpunt voor een voldoende dat is bepaald op een 6 en plus- of minpunten. Voldoen
aan het ijkpunt betekent dat er in belangrijke mate aan de prestatieafspraken afspraken is voldaan.
Daarbovenop kan de corporatie een of meer pluspunten toegekend krijgen die zich in een hoger
cijfer vertalen. Het cijfer 7 wordt toegekend als de corporatie volledig aan de afspraken heeft
voldaan. Het cijfer 8 of hoger wordt toegekend als er daarnaast ook nog sprake is van anderszins
bijzondere omstandigheden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het positief handelen in het kader
van het bevorderen van het bereiken van de maatschappelijke doelen, het bedenken van creatieve
oplossingen of zeer ambitieuze of moeilijke/complexe opgaven die (grotendeels) zijn gerealiseerd.
Bij het niet voldoen aan het ijkpunt volgt in principe een onvoldoende. Ook kunnen minpunten
worden toegekend naarmate de afwijking van de realisatie ten opzichte van de afspraak groter is.
De minpunten kunnen tot lagere cijfers leiden.
Als aanvulling op de in dit hoofdstuk beschreven prestaties die samenhangen met de
prestatieafspraken, is in bijlage 1 een door Provides opgestelde factsheet gevoegd die in
vogelvlucht ingaat op de prestaties van Provides in de jaren van de visitatie.

1.5.1 Thema 1: Betaalbaarheid
De visitatiecommissie oordeelt dat Provides, ten aanzien van thema

7,7

‘betaalbaarheid’, ruim voldoende heeft gepresteerd. Provides heeft nadrukkelijk
aandacht voor de primaire doelgroep en weet een significant deel van de

voorraad betaalbaar en bereikbaar te houden voor de doelgroep. Provides voert daarnaast
een gedifferentieerd huurbeleid waarin zij aandacht heeft voor de gelijkheid in huurprijzen.
Hierbij weet Provides de jaarlijkse huursomstijging vaak onder inflatieniveau door te voeren.
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Provides heeft tot slot de huurachterstanden laten dalen door met samenwerkingspartners
vroegtijdig te acteren om betalingsproblematiek te voorkomen
Provides zorgt voor voldoende betaalbaar aanbod
Om voldoende betaalbare woningen te kunnen bieden aan de primaire doelgroep heeft Provides de
opgave dat bij toewijzing 70% van de sociale huurwoningen een huur tot maximaal de tweede
aftoppingsgrens (categorie betaalbaar) heeft en daarmee beschikbaar is voor
huurtoeslaggerechtigden. Provides heeft daar op volgende wijze invulling aan gegeven:
Tabel 1.2: Aangeboden woningen tot de 2e aftoppingsgrens
Jaar

Tot de 2e aftoppingsgrens

2017

89%

2018

84%

2019

74%

2020

83%

Provides heef daarnaast de opgave dat ook 70% van de zittende huurders een huur heeft tot de
tweede aftoppingsgrens. Provides heeft op onderstaande wijze invulling gegeven aan de opgave:
Tabel 1.3: huurders van Provides met een huur tot de aftoppingsgrenzen.
Jaar

Tot 1e aftoppingsgrens

Tot 2e aftoppingsgrens

Totaal tot grenzen

2017

60%

15%

75%

2018

60%

16%

76%

2019

59%

16%

75%

2020

58%

18%

76%

Provides heeft volledig voldaan aan beide opgaven en heeft ruim beter gepresteerd dan is
afgesproken. Provides heeft zodoende ruimschoots woningen beschikbaar gesteld voor de
doelgroep en woningen passend toegewezen. Hier worden twee pluspunten voor toegekend.
Provides voert een gedifferentieerd en inkomensafhankelijk huurbeleid
Provides voert voor de primaire doelgroep een gedifferentieerd huurbeleid, waarin gelijkheid in
huurprijzen voor de doelgroep voorop staat. De huur die wordt gevraagd is gebaseerd op de
beleidshuur. Om een gelijke huur te realiseren, wordt voor sommige huurders de huur boven inflatie
verhoogd. Andere huurders kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een
huurverlaging. Daarnaast past Provides jaarlijks een inkomensafhankelijke huurverhoging toe,
waarbij huurders met een inkomen boven de inkomensgrens (€ 43.574; prijspeil 2020) een hogere
huurverhoging krijgen.
De gemiddelde huursomstijging, voor de primaire doelgroep en inclusief Inkomens afhankelijke
huurverhoging, die Provides gedurende de visitatieperiode heeft gekend betreft:
Tabel 1.4: Gemiddelde huursomstijging exclusief harmonisatie.
Jaar

Gemiddelde huursomstijging

Inflatie

2016

0,60%

0,6%

2017

0,96%

1,38%

2018

1,60%

1,70%

2019

1,60%

2,63%

2020

2,70%

1,28%
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Provides heeft voldaan aan de opgave, heeft oog voor de gelijkheid in huurprijzen en weet de
huurprijzen, behoudens in 2020, onder de inflatie te laten stijgen. Provides krijgt hiervoor een
pluspunt toegekend.
Provides beperkt de betalingsachterstanden en voert een intensief huurincasso beleid
In de prestatieafspraken geeft Provides aan dat de betaalbaarheid van wonen al langere tijd onder
druk staat. In de afgelopen jaren is het aantal en aandeel huurders met betaalrisico’s toegenomen.
In dat kader heeft Provides de opgave om de betalingsachterstanden te beperken tot maximaal
0,90% en om daarnaast het aantal huisuitzettingen te beperken.
Om invulling te geven aan de opgaven heeft Provides een intensief huurincasso proces opgezet,
waarop preventief wordt ingezet op het voorkomen van huurachterstanden. Provides heeft met het
Sociaal Team en WIL erop ingezet om huurders met betalingsproblemen vroegtijdig te helpen om
ontruimingen te voorkomen. Dit is onder meer uitgevoerd aan de hand van de aanpak ‘Vroeg
Eropaf’. De inspanningen van Provides resulteerde in onderstaande resultaten:
Tabel 1.5: Huurachterstanden en aantal ontruimingen
Jaar

Huurachterstand

Ontruimingen

2016

1,0%

-

2017

0,98%

3

2018

0,92%

3

2019

0,80%

3

2020

0,7%

4

Provides heeft volledig invulling gegeven aan de opgave en heeft de huurachterstanden zelfs
consequent weten te laten dalen. De nieuwe aanpak werpt dus haar vruchten af. Voor deze omslag
en daarmee gemoeide inzet zijn twee pluspunten toegekend.
1.5.2 Thema 2: Beschikbaarheid
De visitatiecommissie oordeelt dat Provides, ten aanzien van thema

6,7

‘beschikbaarheid’, ruim voldoende heeft gepresteerd. Provides heeft zich ingezet
om nieuwbouw op te leveren en heeft hierbij momenteel de nodige projecten in

uitvoering of in de pijplijn. Provides heeft daarnaast het verkoopprogramma passend vorm
gegeven en heeft zich tevens sterk ingezet om de doorstroming in het werkgebied te
verbeteren. Dit is met name vormgegeven aan de hand van een regionale voorrangsregeling.
Provides werkt aan vastgoedontwikkeling
Gezien de behoefte aan woningen in de gemeente heeft Provides de opgave dat 30% van de totale
uitbreidingsopgave binnen de gemeente voor haar rekening komt. Dit betreft tot 2030 ongeveer 750
woningen in het sociale segment. In de planning tot en met 2023 is een uitbreiding voorzien van
minimaal 40 woningen.
In de prestatieafspraken worden de volgende projecten benoemd:
•

Clinckhoeff: Provides heeft de intentie om 33 huurwoningen af te nemen van firma Bunnik.

•

Poortdijk/ Jan v.d. Wijngaard: Provides was in beeld voor het afnemen van 60 woningen in het
sociale segment. Uiteindelijk is besloten dat Provides deze woningen niet afneemt, maar dat
een GGZ-instelling deze zal afnemen. Deze locatie wordt dus niet meegeteld als opgave.

•

Hitteschild/ Boka: haalbaarheidsstudie in 2018 naar het vernieuwen van 30 woningen.

•

Europakwartier/ Randdijk: haalbaarheidsstudie in 2018 naar mogelijkheden voor woningbouw.

•

Aleida van Culemborgstraat: nieuwbouw van 36 woningen

•

Weegbree: nieuwbouw van 10 woningen.
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Tabel 1.6: Woningen opgeleverd door Provides
Jaar

Nieuwbouwwoningen

2016

60 sociale huurappartementen en 64 koopappartementen

2017

0 woningen

2018

0 woningen

2019

0 woningen

2020

10 woningen (Weegbree)

Ten aanzien van de projecten zijn de woningen aan de Weegbree in 2020 opgeleverd. Aan de
Aleida van Culemborgstraat worden bewoners in 2020 geïnformeerd over het voornemen
sloop/nieuwbouw. Voor het Europakwartier is in het najaar van 2020 een stedenbouwkundig plan
uitgevoerd. De vertraging in het project is opgetreden door onder andere de discussies met
grondeigenaren (gemeente en particulier).De woningen aan de Hitteschild worden naar
verwachting in 2022 opgeleverd. Voor de woningen aan de Clinckhoeff zijn nog geen concrete
afspraken gemaakt. Voor de woningen aan de Poortdijk is overeenstemming bereikt over de
invulling van de toe te voegen van woningen voor starters, ouderen en zorgbehoevenden. Provides
is echter nog in gesprek over het feit of zij daadwerkelijk woningen gaan afnemen.
Provides heeft daarnaast in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om 30 tot 50
tijdelijke woningen voor 2022 te realiseren, ten behoeve van renovatie- en
herstructureringsprojecten. Provides verwacht in 2021 de resultaten. De gemeente en Provides zijn
daarnaast bezig met een onderzoek naar woningbouwmogelijkheden op de Zuid-Zuid locatie. De
ambitie is om hier 2.500 woningen te realiseren, waarbij minimaal 30% sociale woningbouw betreft.
In de visitatieperiode blijven de nieuwbouwprestaties van Provides wat achter bij de
nieuwbouwopgaven. Echter ondervindt de corporatie de nodige hinder aan een gebrek aan
bouwgronden in de gemeente. Desondanks heeft de corporatie 70 woningen voor de doelgroep
toegevoegd en zitten er de nodige projecten in de pijplijn. Hierdoor worden geen pluspunten maar
ook geen minpunten toegekend.
Provides verkoopt woningen
Provides heeft de opgave om jaarlijks tussen de 10 en 15 woningen te verkopen. De uiteindelijke
verkoop is afhankelijk van de mutatiegraad. Provides wil met de verkoop onder meer de
concentratie van sociale huurwoningen in IJsselveld-Oost en Nieuwpoort in 2037 verlagen.
Tabel 1.7: Verkochte woningen door Provides
Jaar

Verkochte woningen

2016

12 woningen

2017

11 woningen

2018

0 woningen

2019

15 woningen

2020

8 woningen

Provides heeft tevens in 2018 haar verkoopbeleid geactualiseerd. Hierin is onder meer vastgesteld
dat het product Koopgarant wordt afgebouwd. Alleen in de wijk Nieuwpoort wordt nog steeds
verkocht via koopgarant om jonge koopstarters op de woningmarkt een kans te geven. Na
terugkoop worden deze woningen wel op de vrije markt verkocht. De overige woningen uit de
verkoopportefeuille gaat Provides alleen nog via vrije verkoop verkopen.
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In het project Greenview neemt Provides, op basis van het nieuwe verkoopbeleid, woningen die zijn
teruggekocht terug in de sociale verhuur. Dit project betreft een jongerencomplex, waarbij op
termijn alle woningen sociale huurwoningen zullen zijn. In praktijk worden deze woningen veelal
verlaten door starters die een grotere woning zoeken. In 2018 betrof dit 3 woningen, in 2019 4
woningen en in 2020 3 woningen.
Provides heeft in grote mate voldaan aan de verkoopopgaven en heeft in de wijken IJsselveld-Oost
en Nieuwpoort aanzienlijke hoeveelheden woningen verkocht. Hiervoor is een pluspunt toegekend.
Provides bevordert de doorstroming
Provides heeft de opgave om zich in te zetten voor het bevorderen van doorstroming op de sociale
huurmarkt, zodat de schaarse sociale huurwoningen worden verhuurd aan de doelgroep waarvoor
deze bedoeld zijn.
Om invulling te geven aan deze opgave heeft Provides gedurende de visitatieperiode de pilot
doorstroom project uitgevoerd. Deze pilot stagneerde echter wegens een gebrek aan nieuwbouw.
De regionale voorrangsregel Van Groot naar Beter is in de plaats gekomen van het
doorstroomproject. Met deze regeling, opgenomen in de regionale huisvestingsverordening, krijgt
elke huurder die een grote sociale huurwoning (minimaal vierkamers) achterlaat voorrang bij de
toewijzing van kleine woningen (maximaal drie kamers).
Aanvullend hierop hebben de corporaties in de regio afgesproken dat hun huurders nooit meer dan
€ 50 per maand extra gaan betalen wanneer zij gebruik maken van Groot naar Beter. Deze korting
op de nieuwe huur is bedoeld om doorstroming nog meer te bevorderen. Na een pilot van een jaar
is eind 2020 besloten om de kortingsregeling voor onbepaalde tijd te verlengen. Provides heeft
daarnaast de pilot ‘behoud inschrijfduur jongeren’ uitgevoerd. Deze pilot is in 2018 geëvalueerd, is
voortgezet en is opgenomen in de lokale beleidsregels.
Provides heeft passend invulling gegeven aan de opgave en heeft aan de hand van een pilot en
een regeling getracht de doorstroming te bevorderen. Voor deze inzet is een pluspunt toegekend.
1.5.3

Thema 3: Doelgroepen
De visitatiecommissie oordeelt dat Provides, ten aanzien van thema

7,3

‘doelgroepen’, ruim voldoende heeft gepresteerd. Provides weet de kwetsbare
doelgroepen te faciliteren door in samenwerking met diverse zorg- en

welzijnspartners te zorgen voor verschillende vormen van huisvesting en ondersteuning.
Provides heeft daarnaast in grote mate voldaan aan de huisvesting van statushouders en
heeft er hierbij voor gezorgd dat de druk op de huisvesting voor de primaire doelgroep
beperkt bleef. Provides is tot slot de afgelopen jaren bezig geweest om het aantal
toegankelijke woningen in de woningvoorraad uit te breiden. Hiervoor lopen momenteel
diverse projecten.
Provides zet zich in voor de bijzondere doelgroepen
Provides en de gemeente hebben de opgave om zich in te zetten op passende huisvesting te
bieden aan bijzondere doelgroepen, welke aansluit op de zorg- en woonbehoeften van deze groep.
Om invulling te geven aan deze opgave biedt Provides in samenwerking met een diverse
(zorg)partners aan specifieke doelgroepen woningen aan. Provides biedt de volgende woningen
aan voor specifieke doelgroepen:
•

Vijf wmo woningen die in overleg met de gemeente worden toegewezen;
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•

18 drie- en vierkamerwoningen in de Schakelflats voor mensen met een beperking samen met
Stichting Fokus;

•

Appartementen in verschillende wijken voor cliënten van Stichting Reinaerde;

•

Een woning aan het Eurovisieplein wordt aan verhuurd aan Lister als MOG en wordt als
kantoor- en gespreksruimte gebruikt ten behoeve van Lister

•

22 onzelfstandige en zeven zelfstandige wooneenheden voor volwassenen met een
verstandelijke beperking samen met ZOMO Zorg;

•

De BOKA woningen aan Stichting Tussenvoorziening voor regionale dak- en thuislozen opvang;

•

Drie doorstroomplekken voor dak- en thuislozen die worden geëxploiteerd door Stichting
Tussenvoorziening.

Provides heeft volledig invulling gegeven aan de opgaven en heeft aan de hand van verschillende
projecten en in samenwerking met diverse partners woningen beschikbaar gesteld voor kwetsbare
doelgroepen. Hiervoor worden twee pluspunten toegekend.
Provides huisvest statushouders
Provides dient te voldoen aan de taakstelling omtrent het huisvesten van statushouders en heeft
daarnaast de opgave om de beschikbaarheid van woningen voor overige doelgroepen te
waarborgen. Hierdoor wordt maximaal 10% van de mutaties per jaar ingezet voor de huisvesting
van statushouders. Provides biedt huisvesting aan statushouders in samenwerking met de
gemeente, COA en Vluchtelingenwerk Nederland. Provides heeft de volgende statushouders weten
te huisvesten.
Tabel 1.8: Gehuisveste statushouders door Provides
Jaar

Taakstelling

Statushouders gehuisvest

2016

90 statushouders

47 statushouders

2017

56 statushouders

70 statushouders

2018

82 statushouders

56 statushouders

2019

28 statushouders

30 statushouders

2020

24 statushouders

33 statushouders

Provides heeft daarnaast de opgave dat het aantal verhuurde woningen aan statushouders niet
meer dan 10% van het totaal aantal verhuurde woningen bedraagt. Provides heeft, zoals in
onderstaande tabel duidelijk wordt, in alle jaren voldaan aan de opgave.
Tabel 1.9: Verhuurde woningen aan statushouders in percentage van het totaal aantal verhuurde
woningen
Jaar

Aantal woningen

% van totaal

2016

19 woningen

7,1%

2017

18 woningen

10,0%

2018

16 woningen

8,8%

2019

13 woningen

8,0%

2020

13 woningen

7,5%

Provides is er in grote mate in geslaagd om te voldoen aan de jaarlijkse taakstellingen en heeft
hierbij tevens aandacht gehouden voor de druk op de huisvesting voor de primaire doelgroep. Voor
deze inzet wordt een pluspunt toegekend.
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Provides faciliteert de oudere doelgroep
Provides ziet dat de vergrijzing van de doelgroep vraagt om toegankelijke woningen. Hierdoor heeft
Provides de opgave om tot en met 2023 de voorraad uit te breiden met toegankelijke woningen.
Om invulling te geven aan de opgave is Provides in het nieuwbouwprogramma bezig geweest met
het opleveren van toegankelijke woningen. Het project Hitteschild heeft 30 toegankelijke woningen
opgeleverd en het project Weegbree 5. Daarnaast gaat Provides aan de hand van het splitsen van
woningen nog 18 toegankelijke woningen in IJsselveld-Oost opleveren. Hiervan zijn er momenteel
bijna twee gerealiseerd. Provides wil daarnaast woningen aan de Aleida van Culemborg slopen om
34 nieuwe, toegankelijke appartementen te bouwen.
Provides heeft op passende wijze invulling gegeven aan de opgave en is in verschillende projecten
bezig om de woningvoorraad uit te breiden met toegankelijke woningen. Hiervoor is een pluspunt
toegekend.

1.5.4

Thema 4: Kwaliteit en duurzaamheid
De visitatiecommissie oordeelt dat Provides, ten aanzien van thema ‘kwaliteit en

7,0

duurzaamheid’, ruim voldoende heeft gepresteerd. Provides heeft gedurende de
visitatieperiode de woningvoorraad weten te renoveren en weten te

verduurzamen aan de hand van diverse projecten en initiatieven. Hierbij heeft Provides de
woningvoorraad vrijwel volledig opnieuw voorzien van een energielabel en maakt stappen
om de energetische status van de voorraad te verbeteren.
Provides renoveert de woningvoorraad
Provides heeft de opgave om een kwalitatief goede en comfortabele woningvoorraad na te streven,
waar bewoners naar tevredenheid wonen. Vanwege het gemiddelde genomen relatief oude bezit, is
dit geen eenvoudige opgave. Provides kende daarom in de gevisiteerde jaren hiervoor
verschillende renovatieopgaven, variërend van projectmatige woningverbetering, het verbeteren
van energie-labels en het aanpakken van interieur. Een overzicht van de opgaven is weergegeven
in bijlage 7. In de visitatieperiode heeft Provides de volgende renovaties uitgevoerd:
Tabel 1.10: Renovatieproject Provides
Jaar

Projecten

2017

Groot onderhoud van 8 woningen in Nieuwpoort naar label A.

2018

•

Verduurzaming van 70 woningen naar gemiddeld label B;

•

Renovatie en verduurzaming van 30 woningen in Nieuwpoort en 42 woningen in
Dissel.

2019

Renovatie en verduurzaming van 105 woningen in Europakwartier naar tenminste
label A, waarbij onder meer zonnepanelen zijn geplaatst en het interieur van de
woningen is opgeknapt.

2020

•

Voorbereiding van renovatie 211 woningen IJsselveld Oost en vervanging 600
keukens. Uitvoering in 2021.

•

Besluit genomen om bij 1.200 woningen PV-panelen te plaatsen. Uitvoering in
2021.

Provides heeft invulling gegeven aan de opgave en heeft in de visitatieperiode diverse
renovatieprojecten uitgevoerd. Wegens het aantal uitgevoerde renovaties en de getoonde inzet in
2020 voor de voorbereiding van de grootschalige projecten die in 2021 worden uitgevoerd worden
twee pluspunten toegekend.
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Provides heeft geen verbetering in de energetische index van de woningvoorraad bereikt
Provides heeft de opgave om een gemiddeld energielabel A te bezitten bij al haar woningen in
2030. Op kortere termijn wil Provides in 2021 de woningvoorraad op gemiddeld label B (energieindex 1,2 – 1,4) hebben. Provides heeft hiervoor in 2019 96% van het bezit van een geldig
energielabel voorzien. Eind 2020 bedroeg het percentage van gelabelde woningen 99,7%. De
energetische index van de woningvoorraad van Provides betreft over de gevisiteerde jaren:
Tabel 1.11: Gemiddelde energie-index van de woningvoorraad van Provides.
Jaar

Energie-index

2017

-

2018

-

2019

1,48

2020

1,48

Provides is aan de hand van renovatieprojecten bezig de woningvoorraad te verduurzamen en de
energetische index te verbeteren. Dit heeft echter nog niet het verwachte effect gehad. Dit resultaat
kan voortkomen, doordat Provides richting eind 2020 vrijwel de volledige voorraad heeft weten te
labelen. Het is hierbij mogelijk dat Provides in 2019 en 2020 woningen heeft gelabeld welke ten
aanzien van de labels van mindere kwaliteit zijn. Dit heft vervolgens de progressie van de index op
door woningen die wel kwalitatief verbeterd zijn aan de hand van renovaties, waardoor van 2019 tot
2020 geen voortgang in de gemiddeld energie-index is bereikt. Vanwege de geringe vooruitgang
van de energetische index wordt geen pluspunt toegekend.

1.5.5

Thema 5: Leefbaarheid
De visitatiecommissie oordeelt dat Provides, ten aanzien van thema

7,5

‘leefbaarheid’, goed heeft gepresteerd. Provides heeft nadrukkelijk aandacht voor
de leefbaarheid in de wijken en stelt voor verschillende wijken strategieën op om

de leefbaarheid te verbeteren. Provides is daarnaast zichtbaar in de wijken door de
wijkbeheerders en heeft de afgelopen jaren een breed scala aan activiteiten opgezet of aan
activiteiten deelgenomen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de gemeente of met
andere organisaties.
Provides werkt aan een wijkenstrategie
De gemeente en Provides hebben de opgave om in 2020 een wijkenstrategie op te leveren, waarin
wordt beschreven hoe de variatie in de wijken kan worden verbeterd en hoe de maatschappelijke
opgaven per wijk opgepakt kunnen worden.
Om invulling te geven aan de opgave zijn de gemeente en Provides in 2020 van start gegaan met
het opstellen van de wijkenstrategie. De planning is dat in april 2021 de wijkstrategie voor
IJsselveld-Oost wordt opgesteld en vervolgens voor twee andere wijken.
Provides heeft volledig invulling gegeven aan de opgave een wijkenstrategie op te leveren en gaat
de wijkenstrategie voor drie wijken toepassen. Hiervoor is een pluspunt toegekend.
Provides verbetert de leefbaarheid in de wijken
Provides heeft de opgave om de leefbaarheid in de wijken te waarborgen en ervoor te zorgen dat
de bewoners hun wijken als prettig ervaren. Om invulling te geven aan de opgave zijn door
Provides de volgende activiteiten uitgevoerd:
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•

De wijkbeheerders van Provides zetten zich voor kennismaking van nieuwe bewoners en het
zijn van het aanspreekpunt in de wijken ten aanzien van overlast, schone leefomgeving en
groenvoorziening voor de bewoners.

•

Provides zet zich in voor de bestrijding van woonoverlast, opvang van dak- en thuislozen en het
tweede kans beleid.

•

Partijen werken vanuit een wijkgerichte aanpak. Provides levert hiervoor jaarlijks een bijdrage
voor verschillende activiteiten in de wijken, welke een positieve bijdrage leveren aan de
leefbaarheid.

•

Verschillende partijen nemen deel aan een integraal wijkteam, met als doel de
leefbaarheidsproblemen in wijken effectief en integraal op te lossen. Provides is als partner
onderdeel van deze wijkteams

•

De gemeente en Provides nemen deel aan het project Pleinportiers in IJsselveld Oost; een
project waarbij met name jongeren gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te nemen.

•

De gemeente en Provides bekostigen gezamenlijk Buurtbemiddeling.

•

Het opzetten van een ontmoetingsruimte in Zenderpark samen met de gemeente en een
welzijnspartij.

•

Gemeente en Provides werken samen bij het opsporen, aanpakken en oplossen van
onrechtmatige bewoning en illegale hennepteelt.

•

Gemeente en Provides werken samen aan de naleving van het correct aanbieden van huisvuil
door de bewoners en het tegengaan van zwerfafval. Provides heeft hierbij een signalerende
functie.

Provides heeft volledig invulling gegeven aan de opgaven en verdient vanwege het brede pakket
aan activiteiten twee pluspunten.

1.6

Beschrijving van de ambities
Provides heeft haar ambities vastgelegd in twee bedrijfsplannen. Dit betreft de bedrijfsplannen:
‘2015 – 2019: Provides bouwt aan sociaal wonen’ en ‘2020 – 2022: Koersvast de toekomst in’.
Bedrijfsplan 2015 – 2019: Provides bouwt aan sociaal wonen
Gedurende het grootste gedeelte van de visitatieperiode was het beleidsplan ‘Provides bouwt aan
sociaal wonen’ geldend. In het plan benoemt Provides zich als een maatschappelijk ondernemer
met een visie, waarbij zij bouwt aan sociaal wonen. Hierbij zijn de thema’s beschikbaarheid,
betaalbaarheid en kwaliteit het belangrijkste. Provides werkte vanuit de volgende missie:
Provides, betrokken en efficiënt, biedt in de regio Utrecht een passend en betaalbaar aanbod woningen
voor huishoudens met een lager inkomen.

Bij Provides staan niet de stenen of de eigen organisatie, maar de huurders centraal. Provides
luistert naar haar klanten, de belanghouders en de medewerkers. Provides hanteert in dat kader de
kernwaarden: professioneel, proactief en progressief. In het belang van de eigen klanten wordt
daardoor op volgende wijze de maatschappelijke rol ingevuld:
•

Het bieden van huisvesting met een laag inkomen die betaalbaar willen huren of kopen:

•

Het leveren van een passend pakket aan woondiensten;

•

Het werken aan een gedifferentieerd aanbod woningen;

•

Het investeren in betaalbare en duurzame oplossingen.

Om bovenstaande punten te kunnen verwezenlijken heeft Provides de visie verwoord in zeven
ankerpunten:
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1. Focus op kwetsbare groepen;
2. Betrokken bij de samenleving;
3. Bouwen op lokale verankering;
4. Bieden van profijt en keuzevrijheid;
5. Klantgerichte dienstverlening;
6. Duurzaamheid en toegankelijkheid;
7. Transparantie.
Bedrijfsplan 2020 – 2022: Koersvast de toekomst in
Het nieuwe bedrijfsplan: ‘Koersvast de toekomst in’ bouwt voort op het voorgaande bedrijfsplan.
Provides blijft hierbij bouwen aan het sociaal wonen. Naast betaalbaarheid, beschikbaarheid en
kwaliteit zet Provides ook de thema’s leefbaarheid en duurzaamheid nadrukkelijker in het beleid.
De strategische doelstellingen zijn vervolgens gebaseerd op deze pijlers. Provides zet hierbij in op
het realiseren van voldoende betaalbare woningen met een goede kwaliteit. Ook de woonomgeving
en duurzaamheid zijn hierbij van groot belang.
In het bedrijfsplan zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd:
•

Betaalbaarheid: voldoende betaalbare woningen voor de primaire doelgroep.

•

Beschikbaarheid: voldoende beschikbare woningen voor de primaire doelgroep:

•

Kwaliteit: goede kwaliteit woningen en dito dienstverlening.

•

Duurzaamheid: in de toekomst zijn alle woningen CO2 neutraal.

•

Leefbaarheid: Provides zet zich samen met huurders en andere belanghouders in voor leefbare
wijken en buurten.

•

Bedrijfsvoering: Provides werkt effectief en efficiënt en presteert naar vermogen.
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1.7

Ambities in relatie tot de opgaven
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de

8,0

corporatie eigen ambities en doelstellingen voor de maatschappelijke prestaties
heeft en deze bij de externe opgaven in het werkgebied passen. De
visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de extra inzet die
Provides heeft gepleegd, onder meer door gebruik te maken van haar lokale verankering, om
te zorgen dat de ambities concreet zijn, goed zijn onderbouwd en actueel blijven. Provides
heeft daarnaast ook haar medewerkers intensief berokken bij het opstellen van het
bedrijfsplan, waardoor goede aansluiting op de opgaven verder is vormgegeven. De
opgenomen ambities zijn verder ambitieus te noemen, zeker op het gebied van
duurzaamheid.
Provides heeft een sterke verankering in de IJsselsteinse samenleving. Hierdoor weet Provides wat
er speelt en leeft in het werkgebied en in de wijken. Door deze lokale kennis weet Provides haar
doelstellingen en ambities aan te laten sluiten en op de lokale, volkshuisvestelijke opgaven. Om
deze lokale kennis verder te waarborgen heeft Provides intensief geluisterd naar zowel de eigen
werknemers en medewerkers bij het opstellen van de bedrijfsplannen. De mensen en partijen die
de dagelijkse praktijk vormgeven hebben hierdoor een stem gekregen in de doelstellingen.
Voor de medewerkers zijn in dat kader zes meepraattafels georganiseerd, waarbij is
gediscussieerd over de rol van Provides. Voor de belanghouders zijn bijeenkomsten
georganiseerd, waar het maatschappelijk middenveld en de politiek de kans konden pakken om
samen met Provides in gesprek te gaan. Daarnaast worden ook in de nieuwe bedrijfsplanperiodes
tweemaal per jaar themabijeenkomsten georganiseerd en is het concept van het nieuwe
bedrijfsplan voorgelegd aan de belanghouders. Zo is, voor het inmiddels oude bedrijfsplan,
specifiek aan belanghouders naar de mening gevraagd op gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en
IJsselstein. Uit deze thema’s kwamen punten naar voren die Provides heeft meegenomen in de
ambities.
Op basis van de eigen missie en visie, de kernwaarden, de verwachtingen van belanghouders en
medewerkers en een opgestelde SWOT analyse heeft Provides de ambities voor de komende jaren
gemaakt. Deze keuzes focussen zich op de thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit
en werden in het nieuwe bedrijfsplan uitgebreid met duurzaamheid en leefbaarheid. De ambities
worden jaarlijks geconcretiseerd en geactualiseerd in een kaderbrief die de basis vormt voor de
jaarlijkse begroting en het meerjaren- en jaarprogramma, waarin doelstellingen en maatregelen zijn
geformuleerd. Op deze wijze is het bedrijfsplan dus ‘dynamisch’. Dit maakt het mogelijk dat
Provides, waar noodzakelijk, doelstelling bij kan stellen of scherper kan formuleren.
De ambities binnen de thema’s zijn goed onderbouwd en uitgewerkt in concrete activiteiten.
Provides biedt bij elk thema een toelichting over de stand van zaken, ontwikkelingen en
uitdagingen. Zo geeft Provides ten aanzien van de betaalbaarheid aan dat deze verder onder druk
komt te staan, doordat andere (noodzakelijke) opgaven en ambities waargemaakt moeten worden.
Op basis van onder meer deze ontwikkeling stelt Provides haar activiteiten op. Zo wordt
aangegeven dat de nieuwbouw- en duurzaamheidsopgaven uit de Woonvisie vragen om een
jaarlijkse herijking van het huurbeleid en wordt de ambitie uitgesproken om samen met
verschillende partners het risico op huurachterstanden te verkleinen. Provides weet op deze wijze
de ambities met de huidige situatie te koppelen.
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Provides laat daarnaast zien ambitieus te zijn en vooruit te willen. Zo heeft Provides ten aanzien
van de nieuwbouwopgaven en haar eigen ambities gedurende de visitatieperiode de nodige druk
moeten uitoefenen op zowel de gemeente IJsselstein als de provincie Utrecht om de
woningbouwopgave te agenderen en hiervoor de ruimte te krijgen. Hierbij heeft Provides ook haar
geluid laten horen jegens de gemeente om werk te maken van de gemeentelijke woonvisie, welke
uiteindelijk in 2019 van kracht is gegaan. Provides heeft hierbij de ambitie om tot 2025 150
woningen toe te voegen, maar geeft aan dat een gebrek aan bouwlocaties progressie belemmert.
Hierdoor gaat Provides op zoek naar creatieve manieren van bouwen. Zo wordt gekeken naar
verdichting met gepaste hoogbouw, wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd om sloop/nieuwbouw
mogelijk te maken en wordt de doorstroom vergroot door het aanbod in de middenhuur en sociale
koop te vergroten. Ook worden met het project van Groot naar Beter huurders gestimuleerd om
door te stromen.
Provides heeft daarnaast stevige ambities op gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Zo wil
Provides van 2020 tot en met 2022 circa 20% van de gehele voorraad, wat nog niet op een label A
zit, naar een A label brengen en worden daarnaast 650 woningen kwalitatief verbeterd. De algehele
ambitie is om in 2030 gemiddeld label A te hebben en in 2050 alle woningen op een label A te
hebben. Provides wenst daarnaast de leefbaarheid in de wijken op pijl te houden en spreekt hier de
ambitie bij uit om voor verschillende wijken in het werkgebied wijkenstrategieën op te stellen om te
kijken wat er speelt en wat er nodig is.
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2

Presteren volgens Belanghebbenden
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2.1

Inleiding
Het tweede perspectief van waaruit het presteren van Provides wordt beoordeeld is ‘Presteren
volgens Belanghebbenden’. In het hoofdstuk Presteren volgens Belanghebbenden geven de
belanghebbenden een oordeel over de mate waarin zij tevreden zijn over de maatschappelijke
prestaties van Provides, de relatie en de wijze van communicatie met de corporatie en de invloed
op het beleid van de corporatie. Daarnaast geven belanghebbenden aan wat de corporatie nog
kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te voldoen dan wel de verwachtingen te overtreffen.
Als laatste geven de gemeente(n) en de huurders hun mening over de kwaliteit van de
prestatieafspraken en het proces in de lokale driehoek.
In het hoofdstuk ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ wordt de beoordeling van de
belanghebbenden weergegeven. Het gaat hierbij om het oordeel van de belanghebbenden en niet
om het oordeel van de visitatiecommissie.

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling door de
belanghebbenden.

2.2

Beschrijving van de belangrijkste belanghebbenden
De visitatiecommissie heeft gesproken met de bestuursleden van huurdersvereniging IJsselstein,
de gemeente IJsselstein en overige belanghebbenden. Met de gemeente is gesproken met de
wethouder volkshuisvesting en een beleidsmedewerker wonen.
Daarnaast is een brede groep van acht overige belanghebbenden geïnterviewd. Het gaat hierbij om
collega-corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en diverse maatschappelijke instanties die zich
bijvoorbeeld bezighouden met kwetsbare groepen, duurzaamheid en wijkgericht werken. Ook is
een delegatie van de door Provides opgerichte maatschappelijke adviesraad (MAR) geïnterviewd.
Wegens restricties en maatregelen omtrent Covid-19 zijn alle belanghebbenden van Provides
telefonisch en/ of via MS Teams gesproken. Van de gesprekken zijn verslagen opgesteld die ter
beoordeling aan de gesproken belanghebbenden zijn gestuurd.
In bijlage 3 is een overzicht met de betrokken belanghebbenden opgenomen.

2.3

Beoordeling door belanghebbenden
De visitatiecommissie heeft de belanghebbenden gevraagd om hun oordeel weer te geven in een
rapportcijfer van 1-10. In onderstaande tabel is het oordeel van belanghebbenden op de
verschillende onderdelen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huurders,
gemeente(n) en overige belanghebbenden. Het gemiddelde cijfer komt tot stand door weging van
de scores van de huurders (1/3), gemeente (1/3) en overige belanghebbenden (1/3). Het
eindoordeel komt als volgt tot stand:
•

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie (50%);

•

Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie (25%);

•

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie (25%).
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De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren volgens
Belanghebbenden’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de
beoordeling.
Tabel 2.1

Presteren volgens Belanghebbenden

Thema

Huurders

Gemeente(n)

Overig

Eindcijfer

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie
Thema 1: betaalbaarheid

7,0

8,3

7,0

7,4

Thema 2: beschikbaarheid

8,0

8,0

6,8

7,6

Thema 3: doelgroepen

8,0

8,0

7,0

7,7

Thema 4: kwaliteit en duurzaamheid

7,0

7,5

7,8

7,4

Thema 5: leefbaarheid

7,5

7,7

Extra
prestatieveld
- corporatie
Tevredenheid
over de relatie en wijze van communicatie
met de
Relatie en communicatie

7,5

8,0

7,0
-

7,5

7,4
-

7,7

7,7

6,5

7,3

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie
Invloed op beleid

7,5

8,0

Gemiddeld

7,5

Thema 1: Betaalbaarheid
De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van thema

7,4

betaalbaarheid met een ‘ruim voldoende’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ is tevreden over de inzet van Provides ten aanzien van de betaalbaarheid. Provides probeert
namelijk de betaalbaarheid van de woningen te waarborgen voor de primaire doelgroep en probeert
tevens tegenwoordig middeninkomens te faciliteren. Daarnaast hebben ze oog voor
betalingsachterstanden en proberen met het incassobeleid huisuitzettingen te voorkomen. Bij de
inzet tegen betalingsproblematiek kunnen huurders hulp krijgen van stichting Pulse en Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL) en kan een beroep worden gedaan op schuldhulpverlening. Er worden
dus voldoende kansen geboden ter ondersteuning van mensen die in de problemen zijn gekomen.
Gemeente
De gemeente is van mening dat Provides zich goed inzet voor de betaalbaarheid van wonen in
IJsselstein. De gemeente monitort bijvoorbeeld het aantal woningen tot de aftoppingsgrens en het
passend toewijzen. Provides zet zich zelfs in voor huurverlaging, ook omdat de huur en
woningkwaliteit in overeenstemming moeten zijn. Het passend toewijzen wordt door Provides ook
goed uitgevoerd. Soms is er een reden waarom het streefgetal niet gehaald wordt, maar dan wordt
toelichting gegeven.
Ten aanzien van het voorkomen betalingsachterstanden wordt opgemerkt dat de lijnen met het
sociaal team heel kort zijn, ook doordat Provides en de gemeente in hetzelfde pand gevestigd zijn.
Het voorkomen van huisuitzettingen is daarmee redelijk goed geslaagd volgens de gemeente. Ook
in deze coronatijd wordt erop gelet of er nu ook meer problemen ontstaan. Daarover zijn goede
afspraken gemaakt.
Overige belanghebbenden
De belanghebbenden zijn tevreden over de inzet van Provides ten aanzien van de betaalbaarheid.
Provides toont hierbij een sociaal gezicht en gaat goed om met betalingsregelingen.
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Een belanghebbende geeft aan dat de koers van Provides ten aanzien van de huurverhoging ook
wat gematigder is geworden. Voorheen is vrij lang ingezet op een forser huurbeleid. Het was hierbij
volgens de belanghebbende onduidelijk wat de precieze oorzaak van dit beleid was. Zodoende is
het lastig geweest om het beleid te verklaren.

Thema 2: beschikbaarheid
De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van thema

7,6

beschikbaarheid met een ‘goed’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ is positief over de inzet van Provides voor de beschikbaarheid van woningen. Hoewel het in
het werkgebied lastig is om woningen te realiseren wegens een gebrek aan bouwgronden en het
rode contourenbeleid heeft de HVIJ bewondering voor de wijze waarop Provides hier mee bezig is.
HVIJ is echter wel van mening dat wanneer kansen zich voordoen de corporatie deze ook direct
moet grijpen. Momenteel wordt echter veel tegen barrières aangelopen. Desondanks is Provides
toch bezig geweest met een aantal projecten.
Gemeente
De gemeente is tevreden over de inzet van Provides ten aanzien van de beschikbaarheid. Binnen
de beperkte mogelijkheden probeert Provides namelijk creatief te zijn om toch woningen op te
leveren. Zo heeft Provides een aantal 5-kamer-woningente weten te splitsen, wat de
beschikbaarheid ten goede komt. Daarnaast is Provides creatief met doorstroommogelijkheden
De uitbreiding van de voorraad is volgens de gemeente in bredere zin lastig geweest, maar het is
de laatste twee jaar stuk beter geworden vanuit de ambities van Provides. Nu wordt ingestoken
vanuit de vraag ‘hoe kunnen we meters maken’. De gemeente merkt wel op dat ze bij Provides last
van voortschrijdend inzicht bespeuren. Als er een nieuwbouwproject wordt opgestart, dan wordt er
soms teruggekomen op eerder gemaakte keuzes. Dat maakt het proces met aannemers
ingewikkeld. Dit wordt als een verbeterpunt benoemd. Tegelijkertijd vindt de gemeente de keuze
voor samenwerking (fusie, red.) met GroenWest is wel fijn, want die bouwen veel in de omgeving.
De inzet van Provides om de doorstroming te verbeteren is op zich goed volgens de gemeente,
hoewel getemperd door de nieuwbouwmoeilijkheden. Daarnaast heerst tevredenheid over het feit
dat Provides werkt met verhuiscoaches. Tot slot geeft de gemeente aan trots te zijn op het
bestemmingsplan wat samen met Provides is gemaakt, zonder zienswijze.
Overige belanghebbenden
Ook de overige belanghebbenden zien dat de beschikbaarheid voor Provides een ingewikkeld
thema is door voornamelijk een gebrek aan bouwgronden. Bepaalde belanghebbenden uitten
tevredenheid over de inzet die Provides toch toont om binnen de mogelijkheden zich in te zetten
voor de beschikbaarheid. Waardevol is ook het feit dat er een woonvisie in een turbulente periode
is opgeleverd. Provides had in dit traject een aanzienlijke inbreng.
Andere belanghebbenden zijn iets minder positief en geven aan dat Provides wel de intentie heeft,
maar dat nieuwbouw wegens verschillende oorzaken toch niet van de grond komt. Deze
belanghebbenden zien graag dat Provides meer de regie naar zich toetrekt, afspraken maakt en
verantwoordelijkheid neemt om toch meer van de grond te krijgen.
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Thema 3: doelgroepen
De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van thema

7,7

doelgroepen met een ’goed’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ geeft aan Provides oog heeft voor specifieke doelgroepen en zich hier goed voor inzet. Zo zijn
er Fokus woningen (wmo), is men bezig om woningen te labelen voor jongeren, heeft Provides
woningen gesplitst om jongeren te huisvesten en heeft de corporatie wooneenheden voor tijdelijke
huisvesting gerealiseerd. Provides zet zich daarnaast in om statushouders te huisvesten. Hier heeft
zich echter het probleem voorgedaan dat er soms een te lage instroom van statushouders was om
aan de taakstelling te voldoen.
Gemeente
De gemeente is tevreden over de getoonde inzet van Provides ten aanzien van de verschillende
doelgroepen. Die inzet is ook noodzakelijk, want kijkend naar de sociale huurmarkt lopen de
wachtlijsten volgens gemeente op, waarbij IJsselstein te maken heeft met diverse opgaven
betreffende onder meer aangaande statushouders en ambulante zorgvraag.
In het begin kampte de gemeente met een achterstand op de taakstelling voor statushouders. Dat
is inmiddels teruggelopen, dus daar is goed gepresteerd. Maar dat zorgt weer voor wachtlijsten
voor anderen. Er heeft overigens overleg plaatsgevonden tussen Vluchtelingenwerk, Provides en
de gemeente om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.
De gemeente geeft hierbij aan Provides de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en
huisvesting voor statushouders goed wil opvullen. Er wordt ook gekeken naar locaties voor tijdelijke
woningen. De corporatie is zich bewust van de spagaat met de reguliere doelgroep.
Overige belanghebbenden
De overige belanghebbenden zijn tevreden over de inzet van Provides ten aanzien van de
doelgroepen in het werkgebied. Provides weet kwetsbare en bijzondere doelgroepen te faciliteren
en heeft nadrukkelijk aandacht hiervoor. Acties worden altijd aandachtig en passend uitgevoerd en
opgaven zijn helder in beeld. Provides weet daarnaast huisvesting voor doelgroepen te faciliteren.
Anderen belanghebbenden geven echter aan dat Provides in de praktijk soms wat doortastender
kan zijn en op casusniveau meer maatwerk kan leveren. Per casus kan soms beter worden
beoordeeld wat nodig is om het geheel tot een passend eind te krijgen. Zo wordt een voorbeeld
aangedragen van een sloopprogramma waarbij een kwetsbaar persoon verhuist moest worden. Dit
is volgens de belanghebbende toen niet goed verlopen.

Thema 4: kwaliteit en duurzaamheid
De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van thema kwaliteit en

7,4

duurzaamheid met een ‘ruim voldoende’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ geeft aan dat Provides hier zichtbaar mee bezig is en stappen maakt. Voor Provides is het
echter een probleem dat ze een oudere woningvoorraad hebben waardoor kwaliteitsverbetering of
verduurzaming lastig kan zijn. Ze zijn echter wel goed bezig met woningonderhoud en zijn bij
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woningen het energielabel aan het verlagen door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De
HVIJ geeft aan dat over het algemeen sterk wordt gerenoveerd en dat berichten op achterstallig
onderhoud sporadisch zijn.
Gemeente
De gemeente is tevreden over de kwaliteit en duurzaamheidsmaatregelen van Provides. Zo is de
gemeente te spreken over de ambities uit het positon paper en over het voornemen om
wisselwoningen te plaatsen, zodat een flatgebouw gerenoveerd kan worden. De gemeente geeft
daarnaast aan dat zij tot voor kort minder zicht hadden op hetgeen de corporatie presteerde op dit
vlak. Dit is echter bijgedraaid. De gemeente ziet dat Provides werkt aan de uitstraling van
gebouwen en complexen aan de hand van wijk- en woningverbeteringen en dat Provides investeert
in duurzaamheidsinitiatieven. Bij deze renovaties is label A het uitgangspunt. Dit levert voor de
bewoners een toekomstbestendige en betaalbare woning op.
Met name in de wijk IJsselveld-Oost, waar het sociale woningbezit 60% bedraagt, is wijkverbetering
volgens de gemeente gewenst. Provides zet zich vervolgens goed in om dit te bewerkstelligen.
Overige belanghebbenden
De belanghebbenden zijn tevreden over de wijze waarop Provides zich inzet voor de kwaliteit en
duurzaamheid. Zo wordt nieuwbouw duurzaam opgeleverd en worden zonnepanelen geplaatst.
Provides is daarnaast ambitieus op gebied van duurzaamheid en spreekt dit ook uit. Provides
renoveert de woningvoorraad, houdt daarbij de vooruitgang op duurzaamheid nauwlettend in het
oog en heeft aandacht voor de woonlasten. Wel wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de
bestaande, soms wat verouderde, voorraad.

Thema 5: leefbaarheid
De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van thema

7,4

leefbaarheid met een ‘ruim voldoende’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ is tevreden over de inzet van Provides ten behoeve van de leefbaarheid. Zo wordt opgemerkt
dat de corporatie goed samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, de politie, Stichting Pulse en
het sociale team. Ook wordt met de gehandicaptenorganisatie (PoG) samengewerkt om de kwaliteit
en toegankelijkheid van woningen te waarborgen of te verbeteren. Daarnaast hebben ze ten
aanzien van de leefbaarheid in de wijken ook verschillende acties op touw gezet. Provides beheert
de openbare ruimte en houdt de complexen schoon en netjes.
HVIJ geeft daarnaast aan dat Provides in IJsselveld-Oost veel inspanningen heeft verricht om
samen met de politie en de gemeente de wijk een positieve impuls te geven en op te knappen. Dit
hebben ze goed opgepakt.
Gemeente
De gemeente is positief over de wijze waarop Provides zich inzet voor de leefbaarheid in het
werkgebied. De gemeente refereert naar de wijkenstrategie van Provides die in 2020 is begonnen
voor IJsselveld-Oost. Dit is een coproductie met de gemeente. De gemeente vindt het goed dat
Provides kijkt naar differentiatie in de wijk.
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De gemeente benadrukt dat het sociaal beleid en portiekbeleid van groot belang is. De gemeente is
van mening dat Provides zich hier goed voor inspant en zo leefbaarheidsproblematiek weet te
voorkomen. In dergelijke processen verloopt de samenwerking met de gemeente goed.
Overige belanghebbenden
De belanghebbenden geven aan tevreden te zijn over de inzet van Provides ten behoeve van de
leefbaarheid. Provides heeft aandacht voor de leefbaarheid in het werkgebied, werkt met
wijkbeheerders in de wijken en is zichtbaar in de buurten. Provides weet wat er speelt en zit er
bovenop. Ze weten verbeteringen teweeg te brengen en komen positief in het nieuws. Rondom
nieuwbouw en ten aanzien van groen is leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Dit pakt
Provides goed op.

2.3.1

Relatie en communicatie
De belanghebbenden beoordelen de relatie en communicatie met Provides als

7,7

‘goed’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ is tevreden over de relatie en samenwerking met Provides. Zo wordt aangegeven dat HVIJ de
corporatie altijd kan benaderen en dat altijd een reactie wordt gegeven. Beide partijen kunnen
prima door een deur en ook buiten kantoortijden kan, wanneer noodzakelijk, contact worden
gezocht. Aanvullend zijn er meerdere contactmomenten per jaar met de directeur-bestuurder en
kunnen er eventueel meerdere contactmomenten worden georganiseerd.
HVIJ geeft daarnaast aan dat Provides een sociale corporaties is en dat ze dit in de uitvoering ook
laten zien. Als verbeterpunt of aandachtspunt geeft HVIJ mee dat bepaalde processen soms wat
stroperig verlopen en dat de organisatie tegen het ‘systeem’ aanloopt. In de meeste gevallen gaat
het snel, maar toch geven de huurders aan dat het soms lang kan duren voordat antwoord wordt
gekregen op een vraag vanuit de huurders.
Gemeente
De gemeente is positief over de samenwerking met Provides. De gemeente geeft aan dat de
samenwerking de afgelopen jaren professioneler is geworden, waardoor beide partijen beter in
beeld hebben gekregen wat men aan elkaar heeft en hoe beide partijen elkaar kunnen
ondersteunen. Als voorbeeld wordt hierbij flexwonen genoemd: Provides verwachtte van de
gemeente dat zij geschikte locaties aanwees, terwijl Provides daar ook een voorstel voor mag
doen. Provides en de gemeente zijn het niet overal mee eens, maar kunnen wel altijd het gesprek
aangaan.
Overige belanghebbenden
De overige belanghebbenden zijn erg tevreden over de samenwerking en relatie met Provides. Zo
wordt aangegeven dat zowel op bestuurlijk- als op operationeel niveau de samenwerking goed
verloopt. Het contact met de belanghebbenden vindt hierbij op regelmatige basis plaats, waarbij de
belanghebbenden het gevoel uitspreken dat Provides een benaderbare partij is. Provides is
aanspreekbaar, luistert en gaat het gesprek aan. Ook worden korte lijnen onderhouden.
Diverse belanghebbenden geven daarnaast aan dat Provides in regionaal verband een actieve
partner is. Provides neemt hierbij initiatief en initieert en werkt samen met de partijen aan regionale
vraagstukken.
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Enkele belanghebbenden geven een iets ander beeld weer en geven aan dat de samenwerking wat
formeler is vormgegeven en dat de samenwerking wat geïntensiveerd kan worden op verschillende
gebieden als vastgoed en wonen en zorg. Op die wijze kan meer kennis worden gedeeld waar all
partijen van profiteren. Ook wordt aangegeven dat de corporatie wat voorzichtig kan zijn en dat op
sommige vlakken wat meer doorgepakt kan worden en de regie naar zich toegetrokken kan
worden.

2.3.2

Invloed op beleid
De belanghebbenden beoordelen de invloed op het beleid van Provides als ‘ruim

7,3

voldoende’.

Huurdersvertegenwoordiging
HVIJ is over het algemeen tevreden over de invloed op het beleid van Provides. Zo wordt
aangegeven dat voor hen mogelijk is om input te leveren en hun mening te geven. Waar jaarlijks
echter wel tegenaan wordt gelopen is de huurverhoging als onderdeel van het bredere huurbeleid.
HVIJ geeft aan dat ze ten aanzien van de huurverhogingen hun verhaal niet kwijtkunnen en maar
beperkt invloed kunnen uitoefenen. De meningen en standpunten zijn erg verschillend op dit vlak.
Sommige voorstellen worden echter wel aangenomen, zoals het gelijktrekken van de huren. Dat is
goed ontvangen door HVIJ.
Gemeente
De gemeente is tevreden over de invloed op het beleid van Provides. Zo zijn er een aantal
casussen geweest waarbij Provides heeft aangegeven dat zij zaken wil aanpassen in haar
uitvoeringsbeleid en heeft gevraagd hoe de gemeente daar tegenover staat. Bijvoorbeeld bij
flexwonen. Een ander voorbeeld is de middenhuur. Provides gaf aan daarin iets te willen
betekenen; toen antwoordde de gemeente dat Provides uitgenodigd is om met een voorstel te
komen en dat daarover gesproken kan worden. De invloed op beleid bij Provides is goed.
Overige belanghebbenden
De belanghebbenden geven aan tevreden te zijn over de invloed op het beleid van Provides. De
corporatie organiseert belanghebbendenbijeenkomsten voor stakeholders en laat daarmee zien dat
ze input willen ophalen en waarde hechten aan meningen van partners. Bepaalde
belanghebbenden geven echter aan dat in het operationele, dagelijkse contact de samenwerking
en invloed wat verbetert kan worden. Daarin ontbreekt, soms vanuit beide kanten, wat initiatief.
In regionaal verband is men tevreden over de invloed. In regionaal verband proberen partijen
afstemming te vinden en met elkaar over diverse onderwerpen te sparren en na te denken.

2.4

Boodschap
De visitatiecommissie heeft de belanghebbenden, aan de hand van een aantal open vragen, in
staat gesteld om leer- en verbeterpunten en een boodschap aan de corporatie mee te geven.

2.4.1

Goede punten
Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘goede punten’ mee, waarmee zij de
corporatie een compliment willen geven:
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Huurdersvertegenwoordiging
•

Dat HVIJ richting de fusie ruim van tevoren is meegenomen in de plannen.

Gemeente
•

Professionalisering in de aanpak; afspraken maken en goede verslaglegging.

•

Helder wat Provides wil bereiken; deze corporatie staat echt ergens voor.

•

Provides heeft bijgedragen aan een ambitieuze woonvisie. In IJsselstein heerst de uitdaging dat
de jongeren uitvliegen (omdat er voor hen geen geschikte huisvesting is) en dat er weinig
gezinnen voor terug komen. Daarom gaat de gemeente IJsselstein uit van +2.500 woningen tot
2030, meer dan wat men zou mogen realiseren vanuit het rode contourenbeleid. Boodschap 2

Overige belanghebbenden
•

Provides is een proactieve organisatie. Ze nemen initiatief en participeren in regionaal verband.
Daarnaast nemen ze hun verantwoordelijkheid om zaken op te pakken.

•

De relatie met Provides in het bijzonder met de contactpersoon verloopt erg goed.

•

Provides is sociaal en lokaal betrokken.

•

De bestuurder zorgt voor continuïteit en heeft een consistent beleid. Provides zit aan de juiste
tafels en is aanwezig.

•

Hoe ze de nieuwbouw aanpakken dat doen ze echt goed. in kwaliteit in uitstraling. Krijgen we
de ruimte om in mee te denken.

•

De beheersing van de bedrijfslasten is door Provides erg goed opgepakt. Daar hebben ze nu
ook meer aandacht voor. Daar is in combinatie met de opgaven hard aan gewerkt, waarbij
tevens de organisatie anders is ingericht.

•

Provides heeft erg hard gewerkt om IJsselstein Zuid eindelijk van de grond te krijgen. Hier
verdienen ze een compliment voor.

2.4.2

Leer- en verbeterpunten
Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘leer- en verbeterpunten’ mee, waarmee zij
aangeven op welke wijze de corporatie nog kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te
voldoen.
Huurdersvertegenwoordiging
•

De communicatie naar de huurders kan volgens HVIJ worden verbeterd. Soms is niet helemaal
duidelijk wat Provides precies wil of wat de bedoeling is. Dit betreft bijvoorbeeld matregelen in
complexen of woningen. Hierbij mist soms detailinformatie. Huurders kunnen dan lastig
inschatten wat een ingreep voor hen betekent. Het verschaffen van informatie met tijdfasering
kan dus beter.

Gemeente
•

Voortschrijdend inzicht leidt te veel tot meanderen op operationeel niveau. Wijzigingen zou de
gemeente eerder willen vernemen.

•

T.a.v. fusie: neem de gemeente daarin heel nadrukkelijk in mee. Organisatorisch is het heel
ingrijpend. De gemeente IJsselstein is nu gewend om makkelijk zaken met Provides te doen,
dat wil zij in de toekomst ook doen. En om de wensen richting het nieuwe beleid ook kenbaar te
kunnen blijven maken.

Overige belanghebbenden
•

Provides is samen met GroenWest aan het kijken naar een mogelijke fusie. Wat de
belanghebbenden mee wil gegeven is dat ze hopen dat Provides een gewaardeerde partner
blijft in IJsselstein. Probeer de lokale verankering te behouden en zorg dat je zichtbaar blijft in
het lokale netwerk.
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•

De strategische betrokkenheid kan worden verbeterd op sommige momenten. Zo kan scherper
worden gedeeld wat Provides voornemens is te gaan doen met betrekking tot bijvoorbeeld het
vastgoed. Wat zijn de ambities en de fasering? Door een sterkere betrokkenheid kan ook beter
kennis worden gedeeld. Dit kan vanuit beide partijen beter worden opgepakt.

•

Provides kan bij bepaalde casussen meer maatwerk leveren om te bepalen wat nodig is om de
situatie passend op te lossen. Deze opmerking heeft betrekking op een casus waarbij een
kwetsbaar persoon vanwege een sloopprogramma haar appartement moest verlaten. De
praktische uitvoering verliep hierbij niet soepel.

•

Provides kan bij de nieuwbouwvraagstukken meer de regie naar zich toe trekken en meer
verantwoordelijkheid nemen. Ga toch creatief om binnen de beperkte mogelijkheden.

•

Het position paper en de doelstellingen van Provides kunnen wat aan kracht winnen als deze
wat concreter en daarmee meer SMART worden geformuleerd. Wat zijn de beoogde resultaten
en de doelstellingen precies? Er kan duidelijker naar voren komen waar Provides voor gaat en
wat ze precies bedoelen.

2.4.3

Boodschap of advies
Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende 'boodschappen' mee.
Huurdersvertegenwoordiging
•

Ga zo door!

•

Blijf na de fusie zo open en toegankelijk als Provides nu is.

Gemeente
•

Laten we de relatie goed houden en uitbouwen.

•

De ambities lopen goed parallel. De gemeente hoopt dat ambitieuze nieuwbouwplannen
uitgevoerd zullen worden.

Overige belanghebbenden
•

De doelen in het positon paper zijn mooi, maar wat intrigeert is dat het voornamelijk intern
gericht lijkt. We hebben dit of willen dat bijvoorbeeld. Het externe gebeuren lijkt een beetje te
missen.

•

Er is door Provides gekozen voor een intensievere samenwerking en mogelijke fusie met
Groenwest. De belanghebbende hoopt dat dit de huidige relatie met Provides niet schaadt of
negatief beïnvloed en dat op dezelfde wijze kan worden gewerkt aan de opgaven.

2.5

Beoordeling kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces
De visitatiecommissie heeft de huurders en de gemeente(n), aan de hand van een aantal open
vragen, gevraagd om hun mening te geven over de kwaliteit van de prestatieafspraken en het
proces om te komen tot prestatieafspraken in de lokale driehoek.
Kwaliteit van de prestatieafspraken:
Zowel de gemeente als HVIJ is tevreden over de kwaliteit van de prestatieafspraken. HVIJ geeft
aan dat de afspraken volledig zijn en dat deze samen met Provides goed worden voorbereid en
uitgewerkt.
De gemeente geeft aan dat de prestatieafspraken een levendig document zijn geworden, waarbij
tussentijdse voorstellen voor aanvulling kunnen worden gedan. Hier is de gemeente tevreden over.
Beide partijen hebben daarnaast afspraken op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid opgesteld
en hebben een prioritering opgenomen. Beide partijen werken er ook aan om de kwaliteit van de
afspraken te verbeteren.
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De gemeente is daarnaast tevreden dat de prestatieafspraken nu voor lange termijn zijn opgesteld,
waardoor de jaarlijkse rompslomp voor nieuwe afspraken bespaard blijft. Hierbij worden afspraken
jaarlijks gemonitord en geëvalueerd, wat volgens de gemeente een goed proces is.
Proces van de prestatieafspraken
De gemeente en HVIJ zijn tevreden over het doorlopen proces tot het komen van de
prestatieafspraken. HVIJ geeft aan dat Provides goed het voortouw neemt en zich goed opstelt. De
huurders worden door de corporatie voorbereid op het gesprek, zodat ze als één stem naar de
gemeente optreden. Dit gebeurt in meerdere sessie. Wanneer HVIJ er niet uitkomt kunnen ze
daarnaast de hulp van de woonbond inschakelen, waarbij Provides een financiële bijdrage levert.
De gemeente geeft aan dat het nieuwe proces met het opstellen van meerjarige afspraken met
jaarlijkse monitoring en evaluatiemoment een goede verandering is. Daarnaast spreken zij
tevredenheid uit over het onderlinge proces met Provides en huurders.
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3

Presteren naar Vermogen
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3.1

Inleiding
Het derde perspectief van waaruit het presteren van Provides wordt beoordeeld is ‘Presteren naar
Vermogen’. De visitatiecommissie beoordeelt de vermogensinzet, dat wil zeggen of de corporatie
voor het realiseren van maatschappelijke prestaties haar vermogen verantwoord inzet en optimaal
gebruik maakt van haar financiële mogelijkheden, gebaseerd op een onderbouwde visie en zonder
het voortbestaan op het spel te zetten.

3.2

Beoordeling voor visitatiecommissie
De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Vermogen’
weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling.
Tabel 3.1

Presteren naar Vermogen
Eindcijfer

Weging

Gemiddeld
cijfer

Perspectief

Perspectief 3: Presteren naar Vermogen

Vermogensinzet

3.3

7,0

100%

7,0

Vermogensinzet
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de

7,0

corporatie de inzet van haar beschikbare vermogen voor maatschappelijke
prestaties passende bij de externe opgaven en de vermogenspositie
verantwoordt en motiveert. De visitatiecommissie constateert dat wordt voldaan

aan het ijkpunt voor 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd
vanwege de goed onderbouwde wijze waarop Provides de inzet voor diverse
maatschappelijke opgaven tegen elkaar afweegt en hierbij de consequenties voor de
huurders centraal bijstelt.
Provides heeft begrotingen die aansluiten op haar ondernemingsplan
Provides stelt jaarlijks een jaarplan en begroting op waarin duidelijk een relatie wordt gelegd met de
ontwikkelingen in de omgeving en de bovenliggende strategie en beleidsvoornemens ten aanzien
van bijvoorbeeld betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Provides heeft daarnaast een
voortschrijdende meerjarenbegroting met een horizon van 10 jaar die jaarlijks wordt geactualiseerd.
Met het opstellen van het portefeuillebeleid heeft Provides een strategisch sturingskader ontwikkeld
waarin de gewenste meerjarenontwikkeling van Provides is uitgewerkt. Hiermee wordt de
verbinding gelegd tussen de missie en visie en de inzet die wordt gepleegd op de
vastgoedportefeuille. Het sturingskader, gebaseerd op vastgoedsturing, is door middel van
het normenkader geconcretiseerd in de eerder genoemde begroting.
De visitatiecommissie is van mening dat Provides hierdoor in beginsel een goede visie heeft op de
wijze waarop zij haar vermogen in relatie tot de maatschappelijke opgaven wil inzetten.
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Provides heeft verschillende toetsen vastgelegd in het investeringsstatuut
Het investeringsstatuut geeft gestructureerd aan op welke wijze investeringen en desinvesteringen
door Provides worden voorbereid, beoordeeld en uitgevoerd. Hierbij is het aansluiten van de (des-)
investeringen op de strategische koers en de prestatieafspraken een belangrijk onderdeel. In
februari 2019 heeft Provides het investeringsstatuut voor het laatst geactualiseerd
Provides hanteert een viertal criteria voor het beoordelen van een investering:
1. Strategische toetsen;
2. Organisatorische toets;
3. Technische toets;
4. Financiële toetsen.
Figuur 3-1: toetsingskader investeringen Provides

Bron: Provides
Strategische toets
De eerste voorwaarde voor een (des)investering is dat deze moet passen binnen het strategisch
kader dat wat betreft de woningvoorraad is uitgewerkt in het portefeuilleplan. Concreet dient
vastgesteld te worden of het project past binnen het ondernemingsplan, portefeuilleplan en
complexplan(nen).
Provides onderbouwt in haar portefeuilleplan dat de opzet van een investering zodanig moet zijn
dat ook op langere termijn een behoefte kan worden ingevuld. Er wordt getoetst in welke mate de
investering past binnen de ondernemingsstrategie en de uitwerking daarvan in het portefeuilleplan
en de complexstrategieën. Daarmee borgt men dat de investering past binnen de huidige en
toekomstige ontwikkeling van de vastgoedportefeuille en daarmee bijdraagt aan de realisatie van
de wensportefeuille.
Maatschappelijke toets
De maatschappelijke doelstellingen zijn verankerd in het bedrijfsplan, het portefeuilleplan en de
prestatieafspraken die met de gemeenten en de huurdersvereniging zijn. Indien een investering niet
pas innen de gestelde kaders wordt gemotiveerd waarom hiervan wordt afgeweken, wat de
verwachte consequenties hiervan zijn en wat de acties zijn om de afwijkingen te beperken.
Concreet dient te worden vastgesteld dat het project past binnen de gestelde kaders.
Markttoets
De markttoets beslaat de ontwikkeling van de vraag naar het type te ontwikkelen vastgoed. In het
geval van woningen wordt getoetst of op korte, middellange en lange termijn voldoende vraag (in
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product, kwaliteit en in aantallen) bestaat naar het product dat we wil ontwikkelen of renoveren. In
deze kwalitatieve toets wordt minimaal omschreven welke invloed de volgende factoren hebben op
de vraag naar het betreffende type vastgoed:
•

demografische ontwikkelingen;

•

economische ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau, en;

•

locatie van het project ten opzichte van voorzieningen en/of de ontwikkeling van toekomstige

voorzieningen.
Concreet dient antwoord op de vraag te worden gegeven of de vraag naar het project, beoordeeld
aan de hand van een analyse van demografische, economische en locatie specifieke
ontwikkelingen, op korte, middellange en lange termijn blijft bestaan.
Provides toets ook alternatieven
Voor investeringen in bestaand bezit dient voldoende onderzoek te zijn gedaan naar een
alternatieve ontwikkeling of aanpak voor de betreffende locatie of het betreffende product. Er wordt
door middel van een kwalitatieve onderbouwing duidelijk gemaakt waarom bijvoorbeeld bij een
voorgestelde project sloop-nieuwbouw vanuit het perspectief van de prestatieafspraken beter is dan
de renovatie (of vice versa).
Provides weegt meerdere belangen goed af bij haar vermogensinzet
Uit het voorgaande blijkt dat Provides bij het investeren in projecten uitgebreide toetsen uitvoert en
haar afwegingen goed onderbouwt. Ook bij de bredere inzet van het vermogen voor de
verschillende doelen is hier sprake van. Onder meer door de belangen van de huurders en de
inhoud van de prestatieafspraken duidelijk mee te nemen in de interne discussie en deze af te
wegen tegen de strategische doelen wordt geborgd dat de te maken keuzen ook een
maatschappelijk effect sorteren dat past binnen de opgaven. Uit de gesprekken met RvC, bestuur
en MT blijkt hierdoor ook dat Provides goed onderbouwd keuzen maakt op maatschappelijke
opgaven als betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
De visitatiecommissie is van mening dat Provides bij het selecteren van passende investeringen in
projecten of de inzet van vermogen voor de bredere maatschappelijke opgaven deze
maatschappelijke en volkshuisvestelijke aspecten goed betrekt en toelicht.
Provides monitort de vrije bestedingsruimte
Provides monitort het voldoen aan de door de externe toezichthouders vastgestelde normen voor
kasstromen en vermogen aan de hand van haar periodieke rapportages.
Voor het weergeven van de financiële continuïteit van Provides aan het einde van 2020 gebruiken
we de volgende ratio’s:
•

Loan-to-Value (beleidswaarde):

42 %

(norm Aw ≤ 75%)

•

Interest Coverage Ratio (ICR):

1,5

(norm Aw ≥ 1,4)

•

Solvabiliteit (beleidswaarde):

53%

(norm Aw ≥ 20%)

De Loan-to-value (LTV) is een maatstaf om de schuldenlast van de corporatie in relatie tot de
waarde van de woningen te beoordelen. Het is uiteraard gunstiger als woningen met minder hoge
leningen kunnen worden aangetrokken. Daarom is een lagere score beter op dit onderdeel. De ICR
is een maatstaf om te bepalen hoe makkelijk de corporatie in staat is de rentelasten te betalen uit
de operationele kasstroom. Het is daarmee ook een kengetal dat inzicht geeft in de liquiditeit van
de corporatie. Een hogere score is beter bij dit kengetal. De solvabiliteit geeft aan of de corporatie
op de middellange tot lange termijn haar verplichtingen kan voldoen. Een hogere score is beter.
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Uit de beoordeling tijdens de huidige visitatie blijkt dat Provides op alle onderdelen aan de goede
kant van de norm zit, de ICR ontwikkelt zich de komende jaren naar verwachting ook nog naar
boven. Dit betekent in principe dat er ruimte is voor extra bestedingen. Dit is ook in de
meerjarenprognose voor de komende 5 jaar het geval.
Provides houdt haar bestedingsruimte via de managementrapportages goed in te gaten en heeft
ingespeeld op de nieuwe woonvisie van de gemeente. Doordat de woonvisie in 2019 is uitgegeven
en dit ruimte geeft voor nieuwbouw ontwikkeling in de nabije toekomst, is het investeringsniveau in
2019 echter nog laag geweest. Liquiditeiten zijn gebruikt voor verduurzaming,
kwaliteitsverbeteringen en het aflossen van de leningenportefeuille.
Provides heeft opmerkingen ontvangen over de financiële continuïteit
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft in de oordeelsbrieven de financiële continuïteit van
Provides beoordeeld. In de Oordeelsbrief over 2019 wordt een opmerking gemaakt over het niet
voldoen van de kengetallen in de meerjarenbegroting aan de norm van de toezichthouders. Aw
heeft hierop Provides verzocht een verbeterplan op te stellen met kengetallen die wel binnen de
normen blijven van Aw. Dit plan is eind 2020 opgesteld en goedgekeurd door Aw. Inmiddels
voldoen de kengetallen in de meerjarenbegroting weer aan de norm. De kwestie is niet van invloed
geweest op de daadwerkelijke maatschappelijke prestaties van Provides.
Provides scoort in de Aedes-benchmark op het onderdeel Bedrijfslasten in de jaren 2016, 2017,
2018 en 2019 een C-score. In 2020 is een B-score behaald. Een C-score is de laagste klassering,
een A-score de hoogste haalbare. Ondanks de redelijk gelijkblijvende classificatie heeft Provides
de afgelopen jaren wel inzet gepleegd voor het verlagen van de bedrijfslasten. Deze lasten zijn
gedaald van 1.131 euro per vhe in 2017 tot 900 euro per vhe in 2020. De visitatiecommissie
waardeert de door Provides geleverde inspanningen om haar bedrijfslasten te verlagen, maar
constateert tegelijkertijd dat deze nog aan de hoge kant zijn. Hierdoor heeft Provides minder
mogelijkheden haar volkshuisvestelijke inzet te vergroten.
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4

Governance van maatschappelijk presteren
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4.1

Inleiding
Het vierde perspectief van waaruit het presteren van Provides wordt beoordeeld is ‘Governance
van maatschappelijk presteren. De visitatiecommissie beoordeelt drie onderdelen:

4.2

•

Strategievorming en sturing op prestaties;

•

Intern toezicht;

•

Externe legitimatie en verantwoording.

Beoordeling door visitatiecommissie
De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Governance van
maatschappelijk presteren’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de
beoordeling.
Tabel 4.1: Governance van maatschappelijk presteren
Eindcijfer

Weging

Gemiddeld
cijfer

Perspectief

Perspectief 4: Governance van maatschappelijke presteren
Strategievorming en

Strategievorming

7,0

prestatiesturing

Prestatiesturing

7,0

Maatschappelijke oriëntatie
raad van commissarissen

4.3

Externe legitimatie en

Externe legitimatie

7,0

openbare verantwoording

Openbare verantwoording

7,0

7,0

33%

7,0

33%

7,0

33%

7,0

Strategievorming en prestatiesturing
De visitatiecommissie beoordeelt de strategievorming van de corporatie als organisatie met een
maatschappelijke functie en positie in het lokale netwerk (plan) en kwaliteit en de resultaten van het
proces van prestatiesturing (check en act).

4.3.1 Strategievorming
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de

7,0

corporatie een actuele langetermijnvisie op haar eigen positie en toekomstig
functioneren voor het realiseren van maatschappelijke prestaties heeft en deze

zodanig vastgelegd en vertaald is naar doelen en activiteiten dat deze te monitoren zijn. De
visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De
visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de volledigheid en
concreetheid van de strategie, alsmede de onderbouwing en toetsing hiervan aan de
omgeving van Provides. Ook is Provides overgegaan op dynamische bedrijfsplannen,
waarmee zij nog beter in staat is haar beleid te matchen met de actualiteit.
Provides heeft haar langetermijnvisie vastgelegd in Koers 2025
Tijdens de visitatieperiode heeft Provides de Koers 2025 ontwikkeld. In dit document, dat overigens
ook als heldere video is uitgebracht, schetst Provides wat voor corporatie zij wil zijn in 2025. Het
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gestelde doel is ‘zorgen voor voldoende en betaalbare woningen voor mensen in een kwetsbare
positie’. De Koers 2025 benoemt de belangrijke onderwerpen waarop Provides een antwoord moet
formuleren om haar doel te bereiken. Die onderwerpen zijn: doelgroepen, doorstroming, moderne
dienstverlening en ontzorgen, duurzaamheid en samenwerking (met de gemeente, HVIJ,
onderhoudsbedrijven en wijkbeheerders). De Koers 2025 heeft richting gegeven aan de
strategische, tactische en operationele beleidskeuzes van Provides.
Provides heeft meerjarenplannen ontwikkeld op basis van haar langetermijnvisie
Provides wil een lean organisatie zijn die haar prestaties wil leveren op basis van een continu
verbeterproces. Daartoe brengt Provides dynamische bedrijfsplannen uit. Aan het begin van de
visitatieperiode was dat het bedrijfsplan 2015-2019, dat berustte op de drie pijlers Beschikbaarheid,
Betaalbaarheid en Kwaliteit. Hieraan zijn bedrijfsprincipes (‘ankerpunten’ en ‘kernwaarden’) aan
toegevoegd zoals lokale verankering, bieden van profijt en keuzevrijheid, transparantie, proactiviteit
en progressie.
Inmiddels wordt er gewerkt met driejarenplannen die nadrukkelijk gebaseerd zijn op de Koers 2025.
Het bedrijfsplan 2020-2022 kent vijf pijlers waarmee Provides strategische doelstellingen heeft
geformuleerd:
•

Betaalbaarheid: voldoende betaalbare woningen voor de primaire doelgroep.

•

Beschikbaarheid: voldoende beschikbare woningen voor de primaire doelgroep.

•

Kwaliteit: goede kwaliteit woningen en dito dienstverlening.

•

Duurzaamheid: in de toekomst zijn alle woningen CO2 neutraal.

•

Leefbaarheid: samen met huurders en andere belanghouders inzet voor leefbare wijken en
buurten.

•

Bedrijfsvoering: effectief en efficiënt werken en presteren naar vermogen.

Per strategische doelstelling is een activiteitenoverzicht gemaakt voor 2020-2022.
Provides heeft SMART-geformuleerde jaarplannen afgeleid uit de meerjarenplannen
Er is een duidelijke lijn herkenbaar vanuit de langetermijnvisie van Provides, via de
meerjarenplannen naar jaarlijkse plannen. Met de jaarplannen waarborgt de corporatie de actualiteit
en relevantie van haar strategievorming. De jaarplannen nemen het vigerende driejarenplan als
uitgangspunt, samen met een beschouwing van de belangrijkste trends en ontwikkelingen inclusief
externe bedreigingen. Per strategische doelstelling worden KPI’s in de vorm van zogenaamde
“strategische succesfactoren” benoemd (zie bijvoorbeeld figuur 4.1). Deze zijn SMART-geformuleerd,
maar het valt op dat er in de begeleidende tekst meer genoemd worden dan in de tabellen.
Figuur 4.1: Voorbeeld van kritische succesfactoren bij de doelstelling Betaalbaarheid

Bron: jaarplan 2019 Provides

Provides heeft haar omgeving zo veel mogelijk betrokken bij de strategievorming
Provides heeft zich ingespannen om zo veel mogelijk informatie in te winnen als basis voor haar
strategie. Hier kunnen meerdere voorbeelden van genoemd worden:
•

Er is gebruik gemaakt van informatie over de lokale woningmarkt. Er is met name uit
beschikbaar woningmarktonderzoek geput. Provides wilde ook graag gebruik kunnen maken
van de te verschijnen woonvisie van de gemeente, maar deze is pas in 2019 verschenen.
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•

De concept bedrijfsplannen zijn uitgebreid getoetst aan de belanghouders. Hiervoor zijn
interactieve sessies georganiseerd met HVIJ, de gemeente en overige samenwerkingspartners.

•

De bedrijfsplannen zijn het resultaat van meerdere interne dialoogsessies met de medewerkers.

4.3.2 Sturing op prestaties
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de

7,0

corporatie periodiek en systematisch de vorderingen van de voorgenomen
maatschappelijke prestaties volgt en indien zij afwijkingen heeft geconstateerd

bijstuurt. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De
visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege het inrichten van
een uitgebreid stoplichtmodel en de aandacht voor het doorvertalen naar
bijsturingsmogelijkheden op een laag niveau in de organisatie.
Provides monitort frequent en samenhangend haar strategische doelen
Provides werkte tijdens de visitatieperiode met kwartaalrapportages. Deze beginnen met een
bestuursverslag van de directeur-bestuurder, gevolgd door de monitoring van de strategische
doelstellingen (dat wil zeggen: de vijf pijlers van het bedrijfsplan). Per KPI wordt de huidige status
besproken. Dit zijn dezelfde KPI’s als in het bedrijfsplan, waardoor er samenhang zichtbaar wordt
tussen gestelde doelen en realisatie. Weergave gebeurt in de vorm van een stoplichtmodel (figuur
4.2). Indien de realisatie van een KPI in gevaar is of wanneer een doel niet behaald is/wordt, volgt
een korte toelichting.
Figuur 4.2: Voorbeeld van monitoring strategische doelen

Bron: Kwartaalrapportage (Q4-2019) Provides.

Na het stoplichtmodel volgt nog een hoofdstuk met uitgebreidere kwalitatieve toelichtingen op de
vijf pijlers van het bedrijfsplan. Het monitoring- en rapportage systeem is voldoende compleet. Wel
geeft de visitatiecommissie ter overweging mee om ook te monitoren op de prestatieafspraken.
Het monitorings- en rapportagesysteem wordt breed in de organisatie gebruikt
De kwartaalrapportages worden gebruikt als basis voor de gesprekken met het MT. Ook worden ze
gebruikt door de corporate controller, financial controller en business controller voor de
risicobeheersing. De Raad van Commissarissen gebruikt de kwartaalrapportages bovendien om
het gesprek met het bestuur aan te gaan over de financiële en maatschappelijke prestaties van de
corporatie.
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Provides werkt met zelfsturing toe naar meer verantwoordelijkheid in de organisatie
Sinds 2018 is Provides begonnen met de transitie naar een meer zelfsturende organisatie met
minder management en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk binnen de organisatie (bij de
teams en medewerkers). Er is met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) een onderzoek
verricht naar de kansen en belemmeringen die in de organisatie werden ervaren. Ook zijn in
inspiratiesessies met de medewerkers beelden van zelfsturing verkend, en zijn medewerkers
geïnterviewd over hun eigen bijdrage aan een zelfsturend Provides. Er is met een projectteam
gekeken wat er met de uitkomsten gedaan kon worden. In 2019 is met de medewerkers een
groeipad opgesteld voor verdere implementatie van het zelfsturingsprincipe. Concreet heeft dit tot
de volgende uitgangspunten geleid:
•

Doelstellingen komen vanuit de teams. In samenhang met andere ontwikkelingen bepalen een
team en MT samen wat Provides wil bereiken;

•

De resultaatverantwoordelijkheid ligt bij de teams;

•

Medewerkers hebben regie over het werk (regelruimte) en richten zich op zelfredzaamheid en
zelfregie van de klant (wat mis je om de doelstellingen te bereiken).

•

Dus: zelf regelen, zelf problemen oplossen als team of met hulp, als dat nodig is.

Provides stuurt – indien nodig – tijdig bij
Wanneer Provides constateert dat de gestelde doelen niet gehaald worden, zoekt de corporatie in
de eerste instantie naar slimme oplossingen en compensatiemaatregelen (1 e orde sturing). Zo kon
in 2017 een renovatieproject niet doorgaan en moest dit verlegd worden naar 2018 door
leveringsproblemen van de benodigde kozijnen. Provides heeft dit gecompenseerd door andere
onderhoudsprojecten naar voren te halen. Zo zijn veertig hydrofoorinstallaties vernieuwd. Bij 205
woningen, de zogenaamde Schakelflats, is het sluitplan van de openbare ruimten vernieuwd. Bij
389 woningen zijn de individuele cv-installaties vernieuwd. Voor meer dan 100 woningen
betekende dit een verbetering van label B naar label A.
En in het kader van beschikbaarheid was één van de doelstellingen om 30% van de nieuwe
verhuring toe te wijzen aan niet-huurtoeslaggerechtigden. Toen werd geconstateerd dat dit binnen
het huidige huurbeleid niet gerealiseerd kon worden is een slimme oplossing bedacht om de
streefhuren van een aantal woningen met € 1,- te verhogen waardoor deze doelstelling wel
gerealiseerd kon worden.
Ook kijkt Provides kritisch naar haar doelstellingen en past die aan in het belang van de huurder (2 e
orde sturing). Ten aanzien van duurzaamheid was de oorspronkelijke doelstelling dat eind 2020 het
energielabel van alle woningen gemiddeld B moest zijn. Tijdig kwam Provides tot de conclusie dat
het niet zinvol is om gemiddeld B (voor eind 2020) als harde doelstelling aan te houden voor alle
woningen. De doelstelling is daarom een jaar opgeschoven. Dit had deels te maken met voor 2021
geplande ingrepen en deels met de aard van het bezit. Bij woningen die op termijn worden gesloopt
of worden verkocht wordt alleen verduurzaamd als de kosten kunnen worden terugverdiend. De
corporatie is daarom met gezond verstand gaan kijken of het zinvol is om woningen te
verduurzamen. Hierbij is men uitgegaan van het ‘no regret” principe. Woningen die toch gesloopt
worden, worden niet meegenomen bij de berekening van het gemiddelde.
Daarnaast heeft Provides naar het belang van de huurder gekeken door de verduurzaming parallel
te laten lopen met groot onderhoud. Provides zegt hier over: “We hebben onze doelstelling
bijgesteld in het belang van de huurder, waarbij we hebben voorkomen om te verduurzamen
zonder te kijken naar de effecten op lange termijn. Door slim te kijken naar de effecten hebben we
tevens geld bespaard”.
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4.4

Maatschappelijke oriëntatie raad van commissarissen
De visitatiecommissie beoordeelt hoe actief, zorgvuldig en transparant de raad van commissarissen
(of raad van toezicht) vorm geeft aan zijn functie als toezichthouder van een maatschappelijke
organisatie in het lokale netwerk.

4.4.1 Maatschappelijke oriëntatie van de raad van commissarissen
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de RvC zich

7,0

aantoonbaar bewust is van zijn maatschappelijke rol als toezichthouder van een
maatschappelijke organisatie in een lokaal netwerk en deze professioneel vorm

geeft. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De
visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd omdat de Raad haar
maatschappelijke oriëntatie met waardengericht toezicht goede invulling geeft. Bovendien is
de Raad lokaal goed verankerd in IJsselstein en benut de Raad dit om haar toezicht
effectiever invulling te geven.
De Raad van Commissarissen van Provides bestaat momenteel uit drie leden. Zij zijn commissaris
geworden vanuit maatschappelijke motivatie. Twee van de drie RvC-leden voelden na een carrière
in de financiële wereld een sterke behoefte om ‘iets terug te doen’ voor de maatschappij. Dat geldt
ook voor het derde RvC-lid, dat uit de sector zorg en welzijn komt. De RvC is zich ervan bewust dat
zij op dit moment minder expertise heeft op het terrein van vastgoedontwikkeling dan wenselijk is.
Daarom staat er een vacature open om deze lacune op te vullen.
De RvC heeft een visie ontwikkeld op haar maatschappelijke rol
Aan het begin van de visitatieperiode had de RvC meer het karakter van een Raad ‘op afstand’ –
dit is ook het beeld dat in het vorige visitatierapport als aandachtspunt werd geschetst. Gedurende
de visitatieperiode heeft de RvC hierin grote stappen gezet. In 2018 heeft de RvC een nieuwe
toezichtsvisie ontwikkeld, genaamd Toezicht 2025 (om aan te sluiten op de Koers 2025). Deze
toezichtsvisie is voortgekomen uit de standpuntbepalende discussie die de RvC heeft gehad over
de vraag waaróp men toezicht wil houden. Daartoe heeft de RvC onderscheid gemaakt tussen de
“run” en “change” fase van Provides. Provides bouwt aan de basisorganisatie voor de ‘run’ en aan
wat men noemt de “flexibele schil” om verder te ontwikkelen (‘change’). De RvC wil zich richten op
de “run” fase. Daarnaast ziet de RvC dat de “change” fase een ander toezicht behoeft. Hier past
volgens haar geen resultaatgericht toezicht bij, maar een continue open dialoog met de bestuurder,
de organisatie en de belanghebbenden.
De kern van de visie Toezicht 2025 is waardengericht toezicht. De RvC heeft met de Ist en Soll
methode bepaald waar zij ten aanzien van een groot aantal dimensies nu staat op de schaal tussen
informeel en ontluikend toezicht – geformaliseerd toezicht – resultaatgericht toezicht –
waardengericht toezicht. De conclusie is dat zij momenteel nog vooral handelt volgens de principes
van resultaatgericht toezicht, en om naar overwegend waardengericht toezicht te bewegen zich met
name moet ontwikkelen op de dimensies ‘waar staan wij voor’, ‘meer aandacht voor waarden en
maatschappelijke netwerken’, ‘cliënt-focus en innovatie’, en ‘empathisch luisteren (ander → ik)’. Op
de vraag vanuit de visitatiecommissie wat de specifieke maatschappelijke waarden zijn die de RvC
na wil streven, geeft de RvC aan dat duurzaamheid en digitalisering belangrijke pijlers zijn. Er wordt
echter ook aangegeven dat dit nog onderwerp van discussie is en dat de ontwikkeling hiervan door
de Coronacrisis vertraging heeft opgelopen.
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De RvC is betrokken bij de maatschappelijke doelen van Provides
Hoewel de RvC zich met name opstelt als klankbord, is de RvC ook wel degelijk betrokken bij de
strategievorming en -sturing. Over het algemeen delen bestuur en RvC dezelfde visie op de
strategie en maatschappelijke doelen van Provides, maar er zijn ook constructieve discussies
gevoerd. Zo heeft de RvC gedurende de visitatieperiode discussies gevoerd met de organisatie
over de vraag of Provides niet meer moet bijdragen aan gemengde wijken. De conclusie werd dat
hier inderdaad meer aandacht naar uit moet gaan. Eveneens heeft de RvC bijgedragen aan het
veranderen van de discussie rondom betaalbaarheid van richting huurverlaging wanneer daar
ruimte voor is.
De Raad geeft weliswaar aan dat zij nog moeite heeft om duurzaamheid en vastgoedsturing goed
te agenderen (ondanks dat zij dit zeer belangrijk vindt in het kader van waardegericht toezicht). Dit
komt met name door het gemis van een RvC-lid met deze portefeuille. Zoals eerder aangegeven
wordt hier inmiddels wel invulling voor gezocht. Eveneens was meer slagkracht op het gebied van
duurzaamheid één van de redenen voor de RvC om de fusie met GroenWest te onderzoeken,
omdat deze corporatie veel verder is op dit gebied.
Ten aanzien van de fusie heeft de RvC inmiddels ook een bijeenkomst met de RvC van GroenWest
georganiseerd, waarin is gesproken over hoe de fusiecorporatie er over 4-5 jaar uit zou moeten
zien in termen van maatschappelijke rol. Een thema wat de RvC daarbij nadrukkelijk heeft
geagendeerd is wat de fusiecorporatie specifiek voor IJsselstein c.q. het werkgebied van Provides
gaat betekenen; hoe wordt de voorraadontwikkeling en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in
IJsselstein gewaarborgd?
De RvC heeft aandacht voor de maatschappelijke kant in de besluitvorming
Tijdens de visitatieperiode heeft de RvC gekeken of het mogelijk is om nog meer te investeren in de
beschikbaarheid van woonruimte. Zij constateerde dat met name jongeren door het gebrek aan
goede en betaalbare huisvesting in toenemende mate verhuizen naar Utrecht, en vond deze
uitstroom vanuit maatschappelijk perspectief niet wenselijk. Er is toen contact gezocht met de
gemeente om extra mogelijkheden te onderzoeken. Door praktische beperkingen (met name
doordat de RvC destijds geen samenwerkingspartner vond in de gemeente) heeft dit niet tot
resultaat geleid.
De RvC heeft toen besloten om ter vervanging druk te zetten achter ‘nice to haves’, zoals de
volledig gasloze oplevering van geplande nieuwbouw, en het behoud van liften in bepaalde
complexen waar vanuit de organisatie werd onderzocht om hierop kosten te besparen.
Ten slotte heeft de RvC aan de organisatie meermaals om verantwoording gevraagd bij situaties
waarin de gestelde doelen (zoals nieuwbouw en onderhoud) niet conform plan zijn behaald. Omdat
het ging om redenen buiten de invloedsfeer van Provides – bijvoorbeeld leveranciersproblemen en
de rol van de gemeente IJsselstein – heeft de RvC hieraan geen consequenties verbonden.
De RvC is betrokken in het lokale netwerk
Tijdens de visitatieperiode heeft de RvC zich ruim voldoende ingespannen om voeling te houden
met het lokale netwerk van Provides. Twee van de drie RvC-leden zijn woonachtig in IJsselstein en
benutten dat om regelmatig contact te houden met de belanghouders. Er wordt met name veel
contact onderhouden met de gemeente IJsselstein en de huurdersorganisatie HVIJ. In 2019
verliepen de contacten met de HVIJ wat stroever, omdat de HVIJ van mening was dat de RvC nog
frequenter contact zou moeten onderhouden met de HVIJ. De RvC heeft deze kritiek ter harte
genomen. Er is een constructief overleg geweest in bijzijn van de directeur-bestuurder en er is
bepaald dat sindsdien altijd een commissaris aanwezig is bij de vergaderingen van de HVIJ.
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Behalve de gemeente en HVIJ behoort ook de maatschappelijke adviesraad tot de regelmatige
gesprekspartner van de RvC. Individuele medewerkers worden gesproken op de jaarlijkse
barbecue van Provides. De RvC heeft geen formeel vastgelegde visie op haar
belanghoudersmanagement. De visitatiecommissie geeft ter overweging mee om hieraan te
werken, want het kan het overzicht versterken van welke belanghebbenden belangrijk zijn om te
consulteren en welke input precies opgehaald moet worden om de toezichtsrol te vervullen.

4.5

Externe legitimatie en openbare verantwoording
De visitatiecommissie beoordeelt de wijze waarop de corporatie belanghebbenden betrekt bij
beleidsvorming en met hen een dialoog voert over de uitvoering van het beleid (externe
legitimering). Daarnaast beoordeelt de visitatiecommissie de wijze waarop de corporatie inzicht
geeft in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en hierover communiceert met relevante
belanghebbenden.

4.5.1 Externe legitimatie
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de

7,0

corporatie zich maatschappelijk verantwoordt en beleidsbeïnvloeding door
belanghebbenden mogelijk maakt. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt

voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering
gerechtvaardigd vanwege de schaal en mate van toenadering, dialoog en samenwerking die
Provides opzoekt met haar belanghebbenden. Provides gebruikt die relaties om haar beleid
te versterken.
Provides benut haar netwerken voor het maatschappelijk presteren
Het besef dat Provides de opgaven in het werkgebied, zoals voldoende nieuwbouw, maar ook
verduurzaamde en leefbare woonruimte, niet alleen kan realiseren leeft goed bij de corporatie.
Provides is een duidelijke netwerkorganisatie die alle kansen tot samenwerken benut. Niet alleen is
de bestuurder voorzitter van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) waarin de 20
corporaties in de U16-gemeenten verenigd zijn voor het samenwerken ten aanzien van de
maatschappelijke opgaven, ook draagt de corporatie bij aan Stichting Woonruimteverdeling Utrecht
(SWRU).
Bovendien worden er op thematisch niveau met individuele collega-corporaties allianties gesmeed
om antwoorden op maatschappelijke opgaven te geven. Genoemd moeten bijvoorbeeld worden het
project ‘Watt levert mijn dak op?’, wat door Provides getrokken is. Hiermee willen de 20 RWUcorporaties samen een integrale aanpak (laten) ontwikkelen voor het betaalbaar CO2-neutraal
worden in 2050. Naast dit project heeft Provides in 2020 ook met GroenWest, SSW, Bo-Ex en
Mitros en hun onderhouds- en installatiebedrijven een aanvraag gedaan voor het landelijke project
De Renovatieversneller. De Utrechtse Renovatieversneller moet extra gaan bijdragen aan de
verduurzaming van het bezit.
Ten slotte moet genoemd worden dat Provides in 2017 ervoor heeft gekozen om te verhuizen
vanuit haar eigen pand naar het stadhuis van IJsselstein. De nieuwe locatie, waar geen vaste
werkplekken en afgesloten kamers voor de medewerkers meer zijn, zorgt niet alleen voor meer
verbondenheid en samenwerking tussen de medewerkers. Het maakt ook de contacten met de
overige belanghebbenden een stuk makkelijker, want de corporatie is nu in hetzelfde pand
gevestigd als de gemeente, het Sociaal Team, de Politie, welzijnsorganisatie Stichting Pulse en
Vluchtelingenwerk. Sindsdien is er duidelijk nog meer afstemming met deze partijen zichtbaar.

54

Provides heeft gewerkt aan doorontwikkeling van het stakeholdermanagement
In het begin van de visitatieperiode is door Provides een visie op haar netwerk van
belanghebbenden ontwikkeld. Deze vond de corporatie niet voldoende effectief. Daarom is in 2020
een nieuwe visie geschreven. Hierin is een netwerkvisualisatie gemaakt van alle belanghebbenden,
die doorvertaald is in een krachtenveldanalyse. Daardoor weet Provides met welke
belanghebbenden zij de banden sterker moet aanhalen. Er zijn inmiddels ook goede concrete
plannen gemaakt over het verder versterken van de samenwerking met de belanghebbenden.
Provides betrekt haar belanghebbenden in de strategievorming
De twee bedrijfsplannen die tijdens de visitatieperiode van kracht waren zijn als conceptversie
besproken met de belanghebbenden van Provides. Tijdens dialoogsessies met de gemeente en
huurdersvertegenwoordiging is hun mening over de voorgestelde strategie getoetst. De
visitatiecommissie geeft ter overweging mee om ook nadrukkelijker de visie van de overige
belanghebbenden mee te nemen in de strategievorming.
De bestaande overlegvormen (waaronder met name de bijeenkomsten) werden benut om
terugkoppeling te geven over hoe Provides gevolg heeft gegeven aan de inbreng van de
belanghebbenden.
Provides organiseert belanghoudersbijeenkomsten
Gemiddeld tweemaal per jaar worden er belanghoudersbijeenkomsten georganiseerd door
Provides. Deze bijeenkomsten werden meestal rondom een specifiek thema gehouden.
Voorbeelden hiervan zijn: de toenemende invloed van digitalisering, de risicobeheersing van
Provides, de woonvisie van de gemeente, enzovoort. In 2019 vonden geen bijeenkomsten plaats
door een gering aantal aanmeldingen. Provides heeft daarop een enquête verzonden aan haar
huurders om te achterhalen wat de redenen hiervoor zijn en of er nog steeds animo is voor de
belanghoudersbijeenkomsten. De conclusie was dat er wel degelijk vraag naar is, maar dat
Provides de huurders eerder van tevoren moet informeren over de data van de bijeenkomsten.
Provides vraagt advies aan haar huurders en maatschappelijke adviesraad
Provides vraagt regelmatig aan haar belanghebbenden om advies. Dit betreft met name de
huurders (zoals bovengenoemde enquête, maar ook het reguliere tevredenheidsonderzoek door
KWH) en de maatschappelijke adviesraad (MAR). Deze raad is in 2019 opgericht om advies te
geven ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in IJsselstein. De MAR heeft
Provides advies gegeven over hoe zij om moet gaan met de gevolgen van de Coronacrisis in relatie
tot haar huurders. Meer adviezen zijn nog in ontwikkeling.
Bij Provides is de hele organisatie verantwoordelijk voor externe legitimatie
Provides noemt zich een communicatieve corporatie waar alle medewerkers medeverantwoordelijk
zijn voor het contact met klanten, belanghouders en zakelijke relaties. In 2019 is bovendien het
leefbaarheidsbeleid herijkt. Uitgangspunt daarbij is nog steeds dat de wijkbeheerders van Provides
de ogen en oren van de organisatie zijn en voor laagdrempelig contact met de huurder staan.
4.5.2 Openbare verantwoording
In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de
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gerealiseerde prestaties staan vermeld in een openbare publicatie, waarbij ook
belangrijke afwijkingen worden toegelicht. De visitatiecommissie stelt vast dat

wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering
gerechtvaardigd vanwege de verscheidenheid aan kanalen en de inspanningen van de
corporatie om de begrijpelijkheid van haar communicatie te vergroten.
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Provides verantwoordt haar maatschappelijke prestaties in heldere jaarverslagen
De gerealiseerde prestaties worden in samenhang met de voorgenomen prestaties gepresenteerd
in de jaarverslagen. Dit wordt op heldere en gestructureerde wijze gedaan, namelijk per pijler uit de
strategie (beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit). Onder iedere pijler worden de KPI’s
toegelicht. Wanneer een doelstelling niet behaald is, wordt hierop een toelichting gegeven.
Eveneens bevat het jaarverslag een vooruitblik waarbij stil wordt gestaan bij de nieuwe doelen voor
het komende jaar.
Provides zorgt voor optimale leesbaarheid van haar communicatie
Naast het reguliere jaarverslag is er ook een verkorte samenvatting in vereenvoudigde taal
beschikbaar. Ook is er een infographic gemaakt waarmee huurders snel en overzichtelijk
geïnformeerd worden over de totstandkoming van hun specifieke huurverhoging. Hiervoor kreeg
Provides veel waardering. Tot slot maakt Provides ook regelmatig infographics met de
gerealiseerde prestaties. In bijlage 1 is een samenvattende factsheet opgenomen ter illustratie.
Verder vindt Provides het belangrijk dat de brieven die worden verstuurd goed leesbaar zijn. In
2019 heeft de corporatie daarvoor een aantal brieven onder de loep genomen en samen met
laaggeletterden en taalcoaches gekeken hoe de brieven verbeterd konden worden. Provides is in
2019 begonnen om niet alleen brieven beter leesbaar te maken, maar ook de website. Specifiek
moeten in dit kader de opties genoemd worden voor slechtzienden en dyslectici. Zij kunnen een
schuifje omzetten waarmee de tekst op de website beter voor hen te lezen wordt door extra
contrast en een ander lettertype dat voor dyslectici beter te lezen is.
Figuur 4.3: Website van Provides met opties Contrast en Dyslexie ingeschakeld

Provides verspreidt informatie via verschillende kanalen
Naast de jaarverslagen zijn er ook andere media die Provides inzet ter openbare verantwoording.
De belanghouders ontvangen viermaal per jaar een nieuwsbrief, die hen informeert over belangrijke
ontwikkelingen waar Provides mee te maken heeft of krijgt, en hoe Provides haar beleid daarop
aanpast. Ook verschijnen er regelmatig video’s op internet (bijvoorbeeld YouTube) waarin de
corporatie op toegankelijke wijze haar beleid (o.a. Koers 2025) en prestaties (o.a. oplevering
nieuwbouw toelicht. Ook zijn er instructievideo’s voor huurders te zien, bijvoorbeeld voor het
woningonderhoud.
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Deel 3: Bijlagen
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Bijlage 1: Factsheet “Provides: geworteld in IJsselstein”
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Provides: geworteld in IJsselstein
In 1913 werd de Roomsch Katholieke Bouwvereeniging IJsselstein opgericht, dat was de start van wat later de IJsselsteinse
Woningbouw Vereniging werd en nu Provides is.

In die ruim 100 jaar had de corporatie een belangrijke rol in deze Baroniestad. Door er te ontwikkelen, te bouwen – én door
er te zijn. De medewerkers van Provides hebben zich altijd nauw verbonden gevoeld met deze stad, de stad waar velen van
hen ook wonen. Een bloemlezing van 2016 tot en met 2020.
Onlangs heeft Provides een aantal huurders uitgenodigd voor
een lunch bij Joris. Willekeurig is een aantal trouwe bewoners
gekozen waarmee de verhuurder weinig contact heeft. De
corporatie is nieuwsgierig naar hun ervaringen, wensen en tips
hoe ze zo’n goede huurder kunnen zijn. Het werd een gezellige
middag waar ervaringen zijn uitgewisseld. Een bijeenkomst die
zeker nog navolging verdient.

Uit onderzoek op Kameraplein
bleek dat de nummer één ergernis het afval op het plein
en in de portieken is. Dat is op
zaterdag 19 september vreedzaam opgepakt, dus mét elkaar!
Door een fantastische samenwerking met gemeente, bewoners en Provides.

De gemeenschappelijke bewonersruimte van Zenderstein,
waarvan Provides eigenaar is,
heeft dit jaar een impuls gekregen. Het is nu een ruimte voor
de hele wijk. Van de officiële
opening is door Corona nog niets
gekomen, maar vrijwilligers en
buurtbewoners popelen om er
een succes van te maken.

In coronatijd lanceerde Provides
samen met Pulse de Kletslijn.
Om te bellen of gebeld te worden om zo de eenzaamheid een
beetje te bestrijden.
De coronastilte werd bij de
Schakelflats doorbroken door
een olijke en vrolijke clown.
Wat vertier aangeboden door
Provides en de schoonmakers
van Knijn Damsma.

Op het scherm aan de Overtoom
geven wij aan dat ons kantoor
gesloten is. Daarnaast wensen
we - op luchtige wijze - iedereen
die in vitale beroepen werkzaam
is alle sterkte.

We willen het niet, maar ontkomen er niet altijd aan. Collega’s
van Provides hebben een huurder met een ontruiming geholpen. Toen ze was vertrokken bleek dat de kelderbox nog volstond. Dat hebben we apart gezet en teruggegeven. Als dank
ontvingen we een mooie bos bloemen.

Om de oplevering van de
appartementen aan Weegbree
in coronatijd toch wat kleur te
geven hebben we 100 buren
een bloemetje (met kaartje)
gebracht.

2020

De nieuwbouw voor de Boka, opvang van daklozen, is een feit.
Een regionale voorziening waar Provides achter staat. In 2021
wordt de oude onhandige school vervangen door comfortabele
en veilige appartementen. De sloop begon in oktober, zoals dat
anno 2020 hoort circulair.

Begin oktober ontving Provides
uit handen van Marion van Hoof
(links op de foto), vicevoorzitter
van Alzheimer Nederland, het
Certificaat Dementievriendelijk.
Een groot deel van de medewerkers van Provides heeft een training gevolgd zodat zij huurders
met dementie kunnen herkennen en hen op een juiste manier
tegemoet kunnen treden.

Om de huurders die te maken
kregen met een renovatie een
uitwijkplek te bieden opende
in Europakwartier een ‘Huiskamer’ als rust- en verblijfruimte
voor de bewoners. Gedurende
de renovatieperiode was het
meer dan dat en werd het een
ontmoetingsruimte.

Zorgen voor draagvlak en verbinding met de IJsselsteinse samenleving vindt Provides belangrijk.
In augustus startte een wervings
campagne voor leden van de
Maatschappelijke Adviesraad
Provides.
Op woensdag 7 augustus startten
Pulse en Provides met koffieochtenden voor de bewoners van
Zenderstein. Daar haalden we
wensen en ideeën op om in de
wijk meer activiteiten te organiseren. Met 24 bezoekers was de
eerste keer een groot succes.

De overlast van ratten neemt in IJsselstein en dus ook in de wijken waarin onze huizen staan toe. Daarom startten wij samen
met de gemeente IJsselstein
en de RMN een voorlichtingscampagne om te waarschuwen
voor het gevaar van ratten. In
alle portieken werden posters
opgehangen.
Huurverhoging: kort en krachtig
Waarom huurverhoging?

Investeren in
nieuwbouw

Wie bepaalt de huurverhoging?

Investeren in
kwaliteit

Overheid

1 juli
2019

Provides

Investeren in
duurzaamheid

01
07

Huurdersvereniging

Wat betekent dit voor u als huurder van Provides?
(Afhankelijk van inkomen 2017 en huishoudsamenstelling 2019)

< € 42.436

€

Huishoudinkomen tot en met € 42.436

(Wettelijk
toegestane
huurverhoging
4,1%)

> € 42.436

€
€

Huishoudinkomen boven € 42.436

(Wettelijk
toegestane
huurverhoging
5,6%)

Huishouden van 4
of meer personen
of AOW’er?

Dat betekent voor u een basishuurverhoging
(volgens onderstaande tabel)

80-90%
90-100%
100%

Ja

Nee

Dat betekent voor u een
inkomensafhankelijke
huurverhoging: 4,6%

Verhoging (in %)

3,6%
2,6%
1,6%
0,0%

Niet eens met de huurverhoging?
Situatie gewijzigd?
Bijvoorbeeld door:
€

Huishoudsamenstelling
Het aantal personen dat op een bepaalde datum op het
adres staat ingeschreven volgens de gemeentelijke
basisadministratie.

Inkomensdaling in 2018
(onder € 42.436)

Gezinssituatie op
1 juli gewijzigd

Chronische ziekte

€

Huishoudinkomen
Het gezamenlijk inkomen van alle personen die volgens
de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven
op het adres.
AOW leeftijd bereikt

©2019 provides.nl

Inkomen op inkomensverklaring onjuist

Bezwaar maken? Ga naar www.provides.nl

Om de enquête die de Huurdersvereniging IJsselstein samen met
de Woonbond hield een impuls te
geven verlootten wij met de HVIJ
een maand huur onder de deelnemers; die kwam goed terecht.
Op 18 maart 2011 opende het geheel vernieuwde Hospice
IJsselstein, een vernieuwing waarachter Provides en met name
bestuurder Henny van den Heiligenberg de motor was. Dat
schept een band. Dit jaar schonken we in overleg met alle
medewerkers de opbrengsten
uit de verkopen van oude computerapparatuur en meubels van
het kantoor aan de Zomerdijk
voor de heropening van een
verder verbeterd Hospice.
Provides gaat groen: voor de
kleine klussen in IJsselsein stappen de vaklieden in het vervolg
op de fiets.

Eind 2017 verhuisde Provides
van de Zomerdijk naar het
stadhuis van IJsselstein, omdat we van daaruit, samen
met gemeente, Pulse (welzijn),
politie en andere partners, onze
huurders gezamenlijk beter van
dienst kunnen zijn.
Wonen; dat lijkt niet zo ingewikkeld, totdat je op zoek gaat naar
een sociale huurwoning. WoningNet doet al veel aan voorlichting, wij informeren huurders en woningzoekenden over de
laatste ontwikkelingen. Met een animatiefilmpje leggen wij uit
wat Huursombenadering is.
Provides maakt werk van haar
informatievoorziening, daarom
werd de website uitgebreid met
een voorleeshulp.
Provides is een van de ambassadeurs van de het project Vreedzame Wijk in Europa/Oranjekwartier en IJsselveld-Oost. Dat
dat wordt gewaardeerd blijkt uit
het kunstwerk dat wij kregen
van kinderen uit deze wijken.
Nabij de nieuwbouw aan het
Kloosterplantsoen, waar in 2016
zestig sociale huurappartementen en 27 eengezinswoningen
worden opgeleverd, investeerde
Provides in Paviljoen De Monnik
bij de speeltuin in het Kloosterplantsoen. Een faciliteit voor de
bezoekers en bezoekertjes aan
de speeltuin. Waardoor zij er
veiliger kunnen spelen.
Met het project PleinPortiers
maken we kinderen bewust van
hun leefomgeving en geven we
hen een rol om de leefbaarheid
te helpen verbeteren. Onze
Wijkbeheerders begeleiden de
teams.

Op de website van Provides vindt een profielschets van de (toekomstige) leden
het concept reglement met meer over de kandidaatstelling.
Heeft u belangstelling om zitting te nemen in deze raad, stuur dan voor
9 oktober een mail met contactgegevens, motivatie en CV naar
a.wagemakers@provides.nl
Met vragen en voor meer informatie over de Maatschappelijke Adviesraad
kunt u mailen met Arnold Wagemakers: a.wagemakers@provides.nl

Postbus 72
3400 AB IJsselstein
www.provides.nl

In IJsselstein en eigenlijk in de
hele regio maken we ons zorgen
over de woningnood. We grijpen
alle kansen aan om dat uit te
venten. Jessie Bekkers-van Rooij
(bestuurder SSW) en Henny van
den Heiligenberg vertelden op
Radio 1 over de woningnood en
de noodzaak uit te wijken naar
buiten de rode contouren.

€

Begrippen/toelichting
Beleidshuur
De huur die we voor een woning vragen als deze
vrijkomt, onder andere gebaseerd op het woningwaarderingssysteem (WWS).

Ambitie begint hier!
In de Maatschappelijke Adviesraad zit straks een doorsnee van de inwoners uit
de gemeente IJsselstein. Verschillend in leeftijd, achtergrond, woonwijk, deskundigheid en ervaring, huiseigenaar of huurder.

2019

< 80%

Dé manier om actief te zijn in een inspirerend overlegorgaan. Een
leerschool voor jongeren, inspirerend voor iedereen!

Wat is passend toewijzen en wat
betekent dat voor woningzoekenden in 2019? Wij maakten er een
slim schema over om dat in- en
overzichtelijk duidelijk te maken.
De warme band met het Baanhuis
werd nog eens bevestigd door
een traktatie van de leerlingen
voor ons ter gelegenheid van het
12 jarig bestaan. Graag gedaan, al
die 12 jaar!
Provides is ieder jaar bij het
eindgala van de praktijkschool de
Baanbreker. Naast bloemen, hun
welverdiende Baanhuiscertificaten en diploma’s ontvangen de
schoolverlaters een gratis inschrijving bij WoningNet.
Om nog meer gebruikers van het
klantportaal te werven laten we in
een animatie zien hoe gemakkelijk deze 24/7 dienst van Provides
is.
We willen onze belanghouders en
huurders graag vertellen hoe wij
de komende jaren voor hen klaar
staan en met hen willen samenwerken. Dat laten we zien in de
animatiefilm Koers 2025.

2018

Huidige huur t.o.v. beleidshuur

Provides, woningcorporatie in IJsselstein, vindt verbinding met de IJsselsteinse
samenleving belangrijk. Daarom richten wij een Maatschappelijke Adviesraad
(MAR) op. Die adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over maatschappelijke thema’s en trends zoals migratie, vergrijzing, sociale cohesie, duurzaamheid, zorg, welzijn, veiligheid en armoede.

Jaarlijks gaat Provides met haar
belanghouders in gesprek. Dan
hebben we het uiteraard over
(sociaal) wonen in IJsselstein.
Omdat we steeds mee digitaliseren, en onze huurders en
relaties daar steeds meer in
meegaan, informeerden wij hen
dit keer ook over Cybersecurity
en de AVG.
Het Baanhuis, het praktijkhuis
van praktijkschool de Baanbreker bestaat 10 jaar. In het Baanhuis, gevestigd in een woning
van Provides, leren de leerlingen
om zelfstandig te wonen. Leerlingen boden ons een sleutel en
een herinneringsboekje aan.

2017

Bij de aankomende renovatie
van 107 woningen in Europa
kwartier staat het comfort van
de huurders centraal, zij krijgen
allemaal nieuwe keukens en
badkamers.

Ingangsdatum
nieuwe huur:

Wij accepteren geen agressie
en geweld tegen onze medewerkers, dat geldt ook voor een
groot aantal andere organisaties
in de regio. Samen met hen
tekende Provides het convenant
‘Samen staan we sterk tegen
agressie en geweld’.

De Raad van Commissarissen
toerde door IJsselstein en bracht
een inspirerend bezoek aan de
Zomo Zorg de groepswoningen
IJsselstede en Nassaustede.
De binnentuin bij het
jongerencomplex het Kruispunt
in het hartje IJsselstein hebben
we samen met de bewoners
opgeknapt.

2016

Samen met de Huurdersvereniging ontwikkelde Provides een
helder en eerlijk huurverhogings
systeem. Om het hoe en waarom ervan uit te leggen ontwikkelde Provides een heldere en
toegankelijke infographic.

Provides zoekt leden voor de

Na ▼

Voor ▲

Bijlage 2: Position Paper
Missie en visie
Provides bouwt, als toegelaten instelling, aan sociaal wonen, dit geeft de maatschappelijke
legitimatie aan van ons werk. Wij vinden beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid
en leefbaarheid daarbij de belangrijkste pijlers. Dat doen wij als lokale speler in IJsselstein samen
met onze belanghouders. Provides is ook actief op zoek naar samenwerking met andere
corporaties in de regio Utrecht. Wij voelen ons betrokken bij de samenleving en geloven in
inclusiviteit. Door ons in te zetten voor mensen met lage inkomens, mensen die een dak boven hun
hoofd nodig hebben, mensen op leeftijd, mensen met psychische of lichamelijke problemen,
mensen die voor het eerst een woning zoeken, et cetera.
Beschikbaarheid is alleen te realiseren met oog voor betaalbaarheid. Daar maken wij ons hard
voor. Wij willen voldoende betaalbare woningen bieden om mensen uit de primaire doelgroep
dezelfde kansen op een woning te bieden als ieder ander. Als gevolg van het tekort aan sociale
woningen is dit niet altijd mogelijk. Wij bieden onze huurders een goede prijskwaliteitverhouding.
Door naar hen te luisteren en waar mogelijk keuzevrijheid te bieden. We zijn innovatief bij
investeringen in de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad. Wij betrekken onze huurders bij
vernieuwing van wijken en buurten. Onze organisatie zet zich in met open vizier en is
aanspreekbaar op de resultaten.
Kortom, Provides staat voor het beschikbaar stellen van een fatsoenlijke, betaalbare woning en
biedt ruimte voor eigen keuzes. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen wonen, uitsluiting
willen wij voorkomen.
Onze doelen
In 2019 hebben we besloten om geen ‘statische’ begroting meer uit te brengen. In de
visitatieperiode is gebleken dat de veranderingen zo snel gaan en de dynamiek in de
corporatiewereld zo groot is, dat moeilijk te voorzien is hoe een organisatie – middenin de
maatschappij – zich over een langere periode ontwikkelt. We willen zo flexibel mogelijk zijn.
Daarom werken wij vanaf 2020 met een driejaarsbegroting. We hebben de plannen daaruit zoveel
mogelijk geconcretiseerd in onze Koers 2025.
Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Provides richt zich op de kwetsbare groepen in de samenleving. Een belangrijke uitdaging is het
zorgen voor voldoende betaalbare woningen. We stimuleren doorstroming van met name ouderen
naar een geschiktere woning en door onze koop- en middenhuurwoningen met voorrang toe te
wijzen aan sociale huurders. Uiteraard worden, waar en wanneer mogelijk, kansen benut om
nieuwe woningen aan de sociale huurwoningvoorraad toe te voegen of nieuwe woningen voor
potentiële doorstromers naar koop of middenhuur aan te wijzen. Ook verkopen we
koopgarantwoningen aan starters.
Provides speelde een actieve rol bij het opstellen van de gemeentelijke woonvisie die in 2019 is
vastgesteld (en tot 2030 loopt). Wij hebben ons sterk gemaakt voor uitbreidingslocaties voor
nieuwbouw. Gezien de ambitie van de gemeente, die gaat voor een groei van 750 sociale
huurwoningen tot 2030 zijn we daarin geslaagd, nu de locaties nog. Het is onze ambitie om deze
nieuwe woningen te realiseren. Bovendien benut Provides kansen om bijzondere doelgroepen te
huisvesten.
Betrokken bij de samenleving
Provides investeert ook in de fysieke omgeving. Een belangrijke richtinggever hierbij is de
leefbaarheidsmonitor die op basis van onderzoek onder bewoners inzicht geeft in het welbevinden
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in de IJsselsteinse wijken. Het sociaal woonbeleid richt zich op het oplossen en onder controle
houden van overlastproblemen, onrechtmatig wonen, schotelantennebeleid en tuinbeleid. Met
name in Noord-IJsselstein zijn onze Wijkbeheerders samen met de sociaal teams en politie actief.
Steeds vaker worden in gezamenlijkheid hennepplantages ontmanteld.
Bieden van profijt en keuzevrijheid
Huurders krijgen de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in hun woning. Bij renovatie- en
nieuwbouwactiviteiten biedt Provides keuzevrijheid bij de samenstelling van de keukens, toilet en/of
douche.
Klantgerichte dienstverlening
Provides heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. De lokale verankering is een
belangrijke waarde voor Provides. Ondanks de steeds verdergaande digitalisering staan onze
medewerkers altijd paraat om onze huurders fysiek bij te staan.
Duurzaamheid en toegankelijkheid
Door te investeren in duurzaamheid leveren we een positieve bijdrage aan de woonlasten en het
wooncomfort van onze huurders. De energielabels geven inzicht in de kwaliteit van investeringen
bij woningverbeteringen en renovatieprojecten. Voor 2030 gaan we voor gemiddeld A en in 2050
moet ons bezit energieneutraal zijn. Bij renovaties en nieuwbouw gebruiken we duurzame
materialen. Provides is trekker van het regionale initiatief ‘Watt levert mijn dak op’.
De gemeente IJsselstein vergrijst en daardoor neemt de vraag naar toegankelijke woningen
substantieel toe. Door de nieuwbouwmogelijkheden worden kansen benut om toegankelijke
woningen (nultreden) toe te voegen.
Waar staan we nu?
Terugkijkend naar de afgelopen vier jaar kom ik tot de conclusie dat we enorme stappen vooruit
hebben gemaakt. Ondanks het feit dat Provides meer betaalbare huurwoningen had willen bouwen
is een groot deel van de doelstellingen gerealiseerd, wat de maatschappelijke rol van Provides voor
haar huurders en voor IJsselstein alleen maar onderstreept.
Om die rol te verankeren en verantwoord waar te kunnen blijven maken zijn de afgelopen jaren
stappen gezet zie niet allemaal waren voorzien:
•

Transitie per 1 januari 2019 van een vereniging naar een stichting;

•

In 2019 hebben wij een Maatschappelijke Adviesraad geformeerd;

•

Wij zijn verhuisd naar het stadhuis. Hierdoor besparen wij kosten en kunnen we beter samen
werken met onze maatschappelijke partners de gemeente, politie, Vluchtelingenwerk en
welzijnsinstelling Pulse;

•

We hebben geïnvesteerd in lean. Een groot deel van de medewerkers heeft de ‘green belt’
gehaald. Hierdoor werken we efficiënter, maar het vergrootte ook onze kwetsbaarheid waardoor
we vaker een beroep moesten doen op onze flexibele schil;

•

We zijn ‘AVG-proof’;

•

We hebben een nieuwe organisatiestructuur ingericht, met twee in plaats van drie managers, en
een nadruk op zelfsturing;

•

Er is een nieuwe afdeling Control, waarmee risicomanagement en de ‘three lines of defence’ in
de hele organisatie zijn verankerd.

De samenwerking met collega-corporaties krijgt ook verder vorm in een nauwe samenwerking met
GroenWest te Woerden. Onderzoek en inzet in de afgelopen jaren leidde tot een wenkend
perspectief op weg naar een fusie. Dit konden wij in 2020 bekendmaken. Dit betekent dat we straks
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betaalbaar wonen nog verder kunnen verdiepen, meer betaalbare woningen kunnen bouwen, en de
klantoriëntatie nog verder kunnen versterken. Na een intensieve samenwerking zal in 2021 een
gezamenlijk besluit worden genomen om de kanteling te maken naar een fusie in 2022.
Reflectie op maatschappelijk functioneren
Provides is een lokaal gerichte woningcorporatie die de maatschappelijke vraagstukken niet uit de
weg gaat; hoe ingewikkeld processen of hoe weerbarstig het politieke krachtenveld ook kunnen
zijn. Onze medewerkers staan altijd klaar voor kwetsbare mensen in de wijken. Ook in situaties die
niet makkelijk zijn, zoals de toenemende instroom van nieuwe huurders met een rugzakje. In
bepaalde wijken neemt de kwetsbaarheid verder toe door de instroom van statushouders, ouderen
met dementie, GGZ-cliënten en de import van grootstedelijke problemen. Provides loopt niet weg
voor deze problemen en blijft daarom een herkenbaar aanspreekpunt in kwetsbare wijken.
Ook zijn we trekker van Buurtbemiddeling en initiator van tal van projecten (klein en groot) om de
leefbaarheid te bevorderen. De bezuinigingen op het welzijnswerk en vluchtelingenwerk helpen ons
niet. Provides is geen systeemcorporatie, maar een maatschappelijke corporatie met zeer
betrokken medewerkers. Het complex van Zomo Zorg dat in 2016 is gerealiseerd en de nieuwbouw
voor de opvang van dak- en thuislozen die na een lange voorbereiding in 2021 start zijn prachtige
voorbeelden van de wijze waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoud geven.
In 2019 is het ons helaas niet gelukt om onze belanghouders te interesseren voor onze
belanghoudersbijeenkomsten. Die zijn jaren goed tot zeer goed bezocht, in 2019 kwam daar de
klad in terwijl uit een enquête bleek dat de bijeenkomsten wel gewaardeerd worden.
De lokale driehoek
Met bloed, zweet en tranen is het ons gelukt om het proces dat tot de nieuwe gemeentelijke
woonvisie moest leiden vlot te trekken. In de visitatieperiode was het zeer onrustig in het
gemeentebestuur. In vier jaar tijd heeft Provides te maken gehad met vier verschillende wethouders
volkshuisvesting, een naar binnen gekeerde gemeenteraad en een gemeentelijk organisatie die
veel tijd en energie kwijt was aan eerst de vervlechting en daarna de ontvlechting met de gemeente
Montfoort. Desalniettemin is eind 2019 de woonvisie vastgesteld met het perspectief dat binnen en
buiten de rode contouren ruimte wordt gemaakt voor 2.500 nieuwbouwwoningen, waarvan 30%
sociale huur. De relatie met het college en de wethouders is dit jaar sterk verbeterd. Met een stabiel
bestuur en heldere richting van de Woonvisie zijn de gesprekken constructief. De komende jaren
hebben we samen een flinke nieuwbouwopgave, dat sterkt onze band.
De samenwerking met de Huurdersvereniging IJsselstein is constructief maar kon wel een impuls
hebben. In 2020 hebben we daar stappen in gezet. Wij beseffen dat het de bestuurders van de
HVIJ veel energie kost om de complexe vraagstukken en veranderingen rond (sociaal) wonen te
blijven volgen. De relatie is vriendelijk en De HVIJ wordt Provides gesteund bij onder andere
volkshuisvestelijke vraagstukken. Dat geldt ook voor de prestatieafspraken. Wij proberen
gezamenlijk nieuwe bestuursleden te werven.
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Bijlage 3: Bestuurlijke reactie

Geachte heer Nieland,
We zijn als corporatie altijd gewetensvol met onze werkzaamheden bezig en hebben de belangen
van onze huurders steeds op het netvlies. Toch is het iedere keer weer spannend om een externe
en objectieve beoordeling te ondergaan van onze maatschappelijke prestaties. En wat zijn we trots
op de uitkomsten van de visitatie dit keer. We krijgen cijfers waar me mee thuis kunnen komen. En
we krijgen goede adviezen om ook in de toekomst verder te ontwikkelen.
Misschien zijn we nog wel het meest tevreden over de openingszin in uw recensie: “Wij hebben
Provides leren kennen als een toegankelijke en lokaal verankerde corporatie”. Dat is wat Provides
wil zijn en blijven. Ook als we een fusie aangaan met GroenWest. Hoewel het werkgebied sterk
vergroot, blijven we in de gemeente IJsselstein de lokale partner waar je op en mee kunt bouwen.
De visitatiecommissie constateert dat we op alle leerpunten uit de vorige visitatie flinke
verbeterstappen hebben gemaakt. Fijn is dat de visitatiecommissie herkent dat we de laatste jaren
een forse verandering hebben doorgemaakt die ertoe geleid heeft dat we steeds meer een
maatschappelijk oriëntatie hebben. Daarbij zetten we vooral in op meer nieuwbouw voor al die
woningzoekenden en anderen die een beroep doen op een woning in IJsselstein. Hiermee trekken
we samen op met de gemeente IJsselstein en andere corporaties in de regio Utrecht. U wijst ons
erop niet te veel te focussen op de “stenen” en ook oog te hebben voor wijk- en buurtprojecten ten
behoeve van leefbaarheid. Daar blijven we fors op inzetten, ook als we meer nieuw bouwen.
En we zetten fors in op het verduurzamen van onze woningen. Dat is niet alleen belangrijk voor
toekomstige generaties maar ook voor onze huidige huurders. Zij hebben voordeel bij minder
energiekosten en dus lagere woonlasten dan zonder de duurzaamheidsmaatregelen het geval zou
zijn. Het is goed te lezen dat de visitatiecommissie onze inspanningen op dit gebied herkent. De
oriëntatie op verduurzaming gaat niet ten onder in de mogelijke fusie. Ook GroenWest heeft hoge
scores op dit gebied en samen kunnen we sterker verder op dit gebied.
Onze stakeholders geven ons mooie complimenten voor onze prestaties en de manier waarop we
ons, met hen, inspannen voor goede sociale huisvesting in IJsselstein. Die banden zijn voor ons
heel natuurlijk en daar blijven we in investeren.
U vraagt aandacht voor de manier waarop we met onze bewonersorganisatie overleggen over
beleid en dan met name de jaarlijkse huurverhoging. Hiermee gaan we aan de slag door in het
reguliere overleg met onze huurdersverenging af te stemmen hoe we hen hier anders of beter bij
kunnen betrekken.
Uw laatste aandachtpunt heeft betrekking op het koppelen van prestatiesturing aan de
prestatieafspraken. In de opzet van de nieuwe corporatie die ontstaat na de fusie, besteden we hier
expliciet aandacht aan.
Wij danken de visitatiecommissie voor haar prettige en efficiënte werkwijze, ondanks alle
beperkingen in coronatijd, en voor het heldere rapport dat dit heeft opgeleverd.

Met vriendelijke groet
Directeur-bestuurder en RvC Provides
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Bijlage 4: Geïnterviewde personen
Provides
Naam

Functie

De heer H. van den Heiligenberg

Directeur-bestuurder

De heer J. Schepen

Voorzitter RvC

Mevrouw I. Strijp-Braanker

Lid RvC

De heer G. Jacobs

Lid RvC

Mevrouw M. Degger

Manager Klant

De heer M. van Blokland

Manager Bedrijfsvoering

De heer A. Wagemakers

Bestuursadviseur

De heer R. van Heerde

Secretaris SWRU

Belanghebbenden
Naam

Belanghebbende / organisatie

Gemeente IJsselstein
De heer C.A. Geldof

Wethouder Volkshuisvesting

De heer R. Walstra

Beleidsadviseur Wonen

Huurdersvereniging HVIJ
De heer J.A. Ruijsendaal

Voorzitter HVIJ

De heer W.N. Zevenbergen

Secretaris HVIJ

Overige belanghebbenden
Mevrouw Y. Huige

Directeur-bestuurder Stichting Pulse

De heer J. van Dam

Bestuurder Stichting Tussenvoorziening/ BOKA

Mevrouw. M. de Leeuw

Maatschappelijke adviesraad

De heer E. de Groot

Directeur-bestuurder LekstedeWonen

De heer M. Vos

Bestuurder Zomo Zorg

De heer B. Lipsch

Directeur-bestuurder Jutphaas Wonen

Mevrouw M. Eleveld

Directeur-bestuurder Bo-Ex

Mevrouw N. Esser

Reinaerde

De heer M. Palar

Reinaerde
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Bijlage 5: Onafhankelijkheidverklaring Ecorys en visitatoren
Onafhankelijkheidsverklaring Ecorys
Ecorys verklaart hierbij dat de visitatie van Provides in 2021 in volledige onafhankelijkheid heeft
plaatsgevonden.
Ecorys heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de twee kalenderjaren
voorafgaand aan de visitatie heeft Ecorys geen zakelijke relatie met de betreffende corporatie
gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Ecorys geen enkele
zakelijke relatie met Provides hebben.
Rotterdam, 1 januari 2021
Maarten Nieland
Principal consultant en coördinator maatschappelijke visitaties
Onafhankelijkheidsverklaring voorzitter
Maarten Nieland verklaart hierbij dat de visitatie van Provides in 2021 in volledige onafhankelijkheid
heeft plaatsgevonden.
Maarten Nieland heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren
voorafgaand aan de visitatie heeft Maarten Nieland geen zakelijke relatie met de betreffende
corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Maarten Nieland
geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Provides.
Rotterdam, 1 januari 2021
Maarten Nieland

Onafhankelijkheidsverklaring secretaris
Erik van Ossenbruggen verklaart hierbij dat de visitatie van Provides in 2021 in volledige
onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden.
Erik van Ossenbruggen heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier
kalenderjaren voorafgaand aan de visitatie heeft Erik van Ossenbruggen geen zakelijke relatie met
de betreffende corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal
Erik van Ossenbruggen geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Provides.
Rotterdam, 1 januari 2021
Erik van Ossenbruggen
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Onafhankelijkheidsverklaring commissielid
Frank de Gouw verklaart hierbij dat de visitatie van Provides in 2021 in volledige onafhankelijkheid
heeft plaatsgevonden.
Frank de Gouw heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren
voorafgaand aan de visitatie heeft Frank de Gouw geen zakelijke relatie met de betreffende
corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Frank de Gouw
geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Provides.
Rotterdam, 1 januari 2021
Frank de Gouw
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Bijlage 6: Curricula Vitae van de visitatoren
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Voorzitter
Maarten Nieland
Naam, titel, voorletters:
Nieland, Drs., RA, M.
Geboorteplaats en –datum:
Hilversum, 26 februari 1968
Huidige functie:
Principal Consultant
Onderwijs:
1994 – 1998

Postdoctoraal Registeraccountant, VU Amsterdam

1990 - 1994

Doctoraal Bedrijfseconomie, VU Amsterdam

Loopbaan:
Sinds april 2017 Principal Consultant Ecorys Regions & Cities, voorzitter en projectleider visitaties
woningcorporaties
2012 – 2016

Senior Manager EY, branchgroep Woningcorporaties

2011 - 2011

Senior Manager Deloitte Real Estate

1994 - 2011

Principal Manager PwC

Profielschets:
Na zijn afstuderen aan de faculteit Bedrijfseconomie is Maarten gaan werken bij
PricewaterhouseCoopers (PwC). Daar heeft hij ook de postdoctorale opleiding tot
Registeraccountant voltooid. In 1998 is Maarten overgestapt naar de adviespraktijk van PwC en
heeft zich daar gericht op met adviesopdracht bij instellingen in de gehandicaptensector. Hij was
betrokken bij een aantal landelijke benchmarks die in de gezondheidszorgsector en
woningcorporatiesector die door PwC werden uitgevoerd.
Sinds 2005 is Maarten betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van visitaties. Inmiddels heeft hij
ongeveer 70 visitaties uitgevoerd. Naast visitaties heeft Maarten zich gericht op beleidsmatige en
strategische vraagstukken bij woningcorporaties. In 2006 is hij verantwoordelijk geworden voor de
door PwC uit te voeren visitaties. In 2012 heeft hij deze rol bij EY ook op zich genomen en daar
ongeveer 30 visitaties begeleid. Sinds april 2017 is Maarten verbonden aan Ecorys, alwaar hij zich
ook op de maatschappelijke visitaties richt.
Bij Ecorys werkt Maarten als Principal Consultant op de afdeling Location Development. Met zijn
achtergrond in maatschappelijke visitaties en advieservaring met beleidsmatige, strategische en
financiële vraagstuk bij woningcorporaties vormt hij een belangrijke schakel in het uitvoeren van de
maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties. Maarten beheerst alle onderdelen van de
visitatie.
Kernvaardigheden waarover Maarten beschikt zijn onder andere het procesmatig begeleiden van
complexe processen, het optreden als facilitator bij verandertrajecten, het functioneren als
klankbord en sparringpartner voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.
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Secretaris
Erik van Ossenbruggen
Naam, titel, voorletters:
Ossenbruggen, MSc., E.K. van
Geboorteplaats en –datum:
Meppel, 27 september 1992
Huidige functie:
Consultant
Onderwijs:
2013 - 2015

Master Economische geografie, Universiteit Utrecht

2010 - 2013

Bachelor Sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht

2004 - 2010

Vwo, RSG Stad en Esch, Meppel

Loopbaan:
Sinds 2018

Consultant stedelijke en regionale ontwikkeling, Ecorys

2015 - 2018

Docent Economische en sociale geografie, Universiteit Utrecht

2014 - 2014

Onderzoeker Economie en Arbeidsmarkt, Economic Board Utrecht

Profielschets:
Erik van Ossenbruggen is afgestudeerd in de economische en sociale geografie (Universiteit
Utrecht) en als consultant werkzaam bij Ecorys Nederland. Erik startte zijn carrière bij de Economic
Board Utrecht als onderzoeker, waar hij onder andere de effectiviteit van economisch beleid
evalueerde. Van 2015 tot 2018 was hij verbonden aan de Universiteit van Utrecht als universitair
docent. Hij richtte zich daar vooral op de onderwerpen wonen in de stad, regionale economie en
methoden en technieken. Daarnaast begeleidde hij studenten bij afstudeeronderzoeken.
Momenteel is Erik bij Ecorys betrokken bij diverse studies, maar de thema’s wonen en werken
vormen de rode draad door deze onderzoeken. Tevens houdt hij zich bezig met
evaluatieonderzoeken. Tot zijn uitgevoerde onderzoeken behoren: evaluaties van organisaties
zoals woningcorporaties en universiteiten, woningmarktonderzoeken, economische
haalbaarheidsstudies, onderzoeken naar werkgelegenheidseffecten en werklocaties.
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Commissielid
Frank de Gouw
Naam, titel, voorletters:
de Gouw, ing./MSc, F.A.
Geboorteplaats en –datum:
’s-Hertogenbosch, 22-06-1993
Huidige functie:
Consultant
Onderwijs:
2016 – 2018

Radboud Universiteit, Nijmegen – Master Urban Geography

2015 – 2016

Radboud Universiteit, Nijmegen – Premaster Geography and Spatial Planning

2011 – 2015

HAS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch – Urban and Rural Development

2005 – 2011

d’Oultremontcollege, Drunen – Atheneum

Loopbaan:
2018 – Heden

Consultant Regions & Cities, ECORYS

2017 – 2018

Graduate Intern, ARCADIS BV

Profielschets:
Frank de Gouw is commissielid van deze visitatie en werkzaam als consultant bij Ecorys binnen de
afdeling Regions & Cities. Als afgestudeerd stadsgeograaf aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen is Frank in staat om de wederzijdse wisselwerking en dynamiek van geografische
(ruimtelijke) verschijnselen te doorgronden, zoals locatiegedrag van economische actoren, het
sociaal-ruimtelijk handelen van bedrijven, overheidsinstanties, huishoudens en individuen en de
sociaaleconomische ontwikkeling van steden en regio’s. Frank heeft daarnaast inhoudelijke kennis
van en vaardigheid in het actuele onderzoek omtrent het gebied van de stedelijke geografie
inclusief urbane/rurale- en regionale studies en volkshuisvesting.
Als consultant binnen de afdeling Regions & Cities is Frank betrokken bij verschillende
vraagstukken en onderzoek op het gebied van de woningmarkt, ruimtelijke gebiedsontwikkeling,
beleidsvraagstukken en bij de maatschappelijke visitaties van woningcorporaties. Visitaties waarbij
Frank betrokken is geweest omvatten onder andere Zeeuwland, Centrada en Wonen Zuid.
Kernwaarden waarover Frank beschikt zijn pro activiteit, enthousiasme, sociaalvaardigheid het
hebben van een kritische blik en oplossingsgerichtheid.
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Bijlage 7: Bronnenlijst
Onderdeel

Geraadpleegde documenten

Ambities en

Position Paper Provides

Presteren naar

Jaarverslagen + Jaarrekeningen 2016 t/m 2020

Opgaven

Prestatieafspraken 2017 t/m 2020
Evaluatie prestatieafspraken 2017 t/m 2020
Voortgang prestatieafspraken 2018
Monitoring prestatieafspraken 2020
Bedrijfsplan 2015 – 2019
Bedrijfsplan 2020 – 2022
Kwartaalrapportages 2017 t/m 2020
Woonvisie IJsselstein 2019
Aedes Benchmark 2017 t/m 2020
Leefbaarheidsbeleid 2019
Convenanten: Sociaal Team IJsselstein West, Veilige Publieke Taak, Vroeg Eropaf,
Hennep convenant

Presteren volgens

Verslagen van overleg met belanghebbenden

Belanghebbenden

Nieuwsbrief belanghouders 2016 t/m 2020

(PvB)
Presteren naar

Jaarverslagen + Jaarrekeningen 2016 t/m 2020

Vermogen (PnV)

Kwartaalrapportages 2017 t/m 2020
Aw Oordeelsbrief 2017 t/m 2020
Voorstel verbeterplan 2020
Begrotingen 2017 t/m 2020
Treasury jaarplan 2016 en 2019
Investering statuut 2018
WSW beoordeling 2017 en 2019
Aedes Benchmark 2017 t/m 2020

Governance van

Zelfevaluatie RvC 2017, 2018 en 2019

maatschappelijk

Toezicht kader 2018 RvC

presteren

Toezicht visie 2018 RvC
Jaarverslagen + Jaarrekeningen 2016 t/m 2020
Bedrijfsplan 2015 – 2019
Bedrijfsplan 2020 – 2022
Kwartaalrapportages 2017 t/m 2020
Begrotingen 2017 t/m 2020
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Bijlage 8: Prestatietabel
Thema 1: Betaalbaarheid
Opgaven

Prestaties

Provides heeft de opgave dat bij toewijzing 70% van de

Provides biedt woningen die beschikbaar komen

sociale huurwoningen een huur tot maximaal de tweede

betaalbaar aan:

aftoppingsgrens (categorie betaalbaar) heeft en

•

2017: 89% (JV 17, p.5)

daarmee beschikbaar is voor huurtoeslaggerechtigden

•

2018: 84% (JV 18, p.5)

(Pres 17 – 20).

•

2019: 74% (JV 19, p.9)

•

2020: 83%

Cijfer
8

Provides heef daarnaast de opgave dat ook 70% van de
zittende huurders een huur heeft tot de tweede

Provides bezit woningen tot en met de tweede

aftoppingsgrens. Hiervoor wordt onderstaande opbouw

aftoppingsgrens:

ten aanzien van de huurklassen gehanteerd.

•

2016: 74% (JV 16, p.4)

•

2017: 75%; 60% tot 1e aftoppingsgrens en 15%
tussen de 1e en de 2e aftoppingsgrens (JV 17, p.5).

•

2018: 76%; 60% tot 1e aftoppingsgrens en 16%
tussen de 1e en de 2e aftoppingsgrens (JV 18, p.6)

•

2019: 75%; 59% tot 1e aftoppingsgrens en 16%
tussen de 1e en de 2e aftoppingsgrens (JV 19, p.11)

•

2020: 76%; 58% tot 1e aftoppingsgrens en 18%
tussen de 1e en 2e aftoppingsgrens

Provides heeft volledig voldaan aan beide opgaven en
heeft in alle jaren beter gepresteerd dan is afgesproken.
Provides heeft zodoende ruimschoots woningen
beschikbaar gesteld voor de doelgroep en verdient twee
pluspunten.

Provides voert een gedifferentieerd huurbeleid, waarin

Provides heeft gedurende de visitatieperiode de

gelijkheid in huurprijzen voor de doelgroep voorop staat.

volgende gemiddelde huursomstijging gekend voor:

De huur die wordt gevraagd is gebaseerd op de

•

2016: 0,6% (JV 16, p.5)

beleidshuur. Om een gelijke huur te realiseren, wordt

•

2017: 0,96% (JV 17, p.5)

voor sommige huurders de huur boven inflatie verhoogd.

•

2018: 1,6% (JV 18, p.5)

Andere huurders kunnen, onder bepaalde voorwaarden,

•

2019: 1,6% (JV 19, p.9)

in aanmerking komen voor een huurverlaging (Pres 17-

•

2020: 2,2%

7

20).
Provides heeft in de gevisiteerde jaren een
gedifferentieerde huurverhoging voor de primaire
doelgroep toe te passen en een inkomensafhankelijke
huurverhoging voor de hoge inkomens.

Provides heeft voldaan aan de opgave, heeft oog voor
de gelijkheid in huurprijzen en weet de huurprijzen op
een jaar na onder de inflatie te laten stijgen. Provides
krijgt hiervoor een pluspunt toegekend.
Provides heeft de opgave om betalingsachterstanden te

Om invulling te geven aan de opgaven heeft Provides

beperken (maximaal 0,9%) en om huisuitzettingen te

met het Sociaal Team en WIL ingezet op om huurders

voorkomen (Pres 17-20).

met betalingsproblemen vroegtijdig te helpen om

7

ontruimingen te voorkomen. Dit is onder meer
uitgevoerd aan de hand van de aanpak ‘Vroeg Eropaf’.
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Provides voert hierbij een intensief huurincasso proces,

Deze preventieve aanpak heeft uiteindelijk geleid tot de

waarbij preventief wordt ingezet op het voorkomen van

volgende huurachterstanden:

huurachterstanden. Dit krijgt o.a. vorm door intensieve

•

2016: 1% (JV 16, p.6)

samenwerking met het Sociaal team en Werk en

•

2017: 0,98% (JV 17, p.5)

Inkomen Lekstroom (WIL) van de gemeente en

•

2018: 0,92% (JV 18, p.6)

maandelijkse huisbezoeken bij huurders.

•

2019: 0,8% (JV 19, p.9)

•

2020: 0,7%

Cijfer

Daarnaast zetten de partijen zich in om het aantal
ontruimingen te beperken en te voorkomen. Gedurende
de visitatieperiode hebben de volgende ontruimingen
plaatsgevonden:
•

2017: 3 ontruimingen (JV 17, p.5)

•

2018: 3 ontruimingen (JV 18, p.6)

•

2019: 3 ontruimingen (JV 19, p.9)

•

2020: 4 ontruimingen

Provides heeft volledig invulling gegeven aan de opgave
en heeft de huurachterstanden zelfs consequent weten
te laten dalen. De nieuwe aanpak werpt dus haar
vruchten af. Voor deze omslag en daarmee gemoeide
inzet zijn twee pluspunten toegekend.
Beoordeling visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Provides ten aanzien van de betaalbaarheid met een ruim voldoende. Provides
heeft nadrukkelijk aandacht voor de primaire doelgroep en weet een significant deel van de voorraad betaalbaar en
bereikbaar te houden voor de doelgroep. Provides voert daarnaast een gedifferentieerd huurbeleid waarin zij aandacht heeft
voor de gelijkheid in huurprijzen. Hierbij weer Provides de jaarlijkse huursomstijging vaak onder inflatieniveau door te voeren.
Provides heeft tot slot de huurachterstanden laten dalen door met samenwerkingspartners vroegtijdig te acteren om
betalingsproblematiek te voorkomen
Gemiddelde beoordeling

7,3

Thema 2: Beschikbaarheid
Opgaven

Prestaties

Cijfer

Vastgoedontwikkeling
Gezien de behoefte aan woningen in de gemeenten

Provides heeft nieuwbouwwoningen opgeleverd:

heeft Provides de opgave dat 30% van de totale

•

uitbreidingsopgave binnen de gemeente voor haar

Cape Kennedy, zijn 64 koopappartementen

rekening komt. Dit betreft tot 2030 over ongeveer 750

gebouwd. Teven zijn de laatste appartementen in

woningen in het sociale segment.

6

2016: 60 woningen. in het project Uptown, aan de

het eerste kwartaal van 2017 verkocht.
•

2017: 0 woningen

In de planning tot en met 2023 is een uitbreiding

•

2018: 0 woningen

voorzien van minimaal 40 woningen (Pres 20)

•

2019: 0 woningen

•

2020: 10 woningen

In de prestatieafspraken van 2018 worden de volgende
projecten benoemd:

Ten aanzien van de projecten zijn de woningen aan de

•

Clinckhoeff: Provides heeft de intentie om 33

Weegbree in 2020 opgeleverd. Aan de Aleida van

huurwoningen af te nemen van firma Bunnik.

Culemborgstraat worden bewoners in 2020

Poortdijk/ Jan v.d. Wijngaard: Provides is in beeld

geïnformeerd over het voornemen sloop/nieuwbouw.

voor het afnemen van woningen in het sociale

Voor het Europakwartier is in het najaar van 2020 een

•
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Prestaties

segment. In prestatieafspraken van 2020 worden 60

stedenbouwkundig plan uitgevoerd. De vertraging in het

woningen aangegeven.

project is opgetreden door onder andere de discussies

Hitteschild/ Boka: haalbaarheidsstudie in 2018 naar

met grondeigenaren (gemeente en particulier).

Cijfer

woningen te vernieuwen. In de prestatieafspraken
•

van 2020 worden 30 woningen aangegeven.

De woningen aan de Hitteschild worden naar

Europakwartier/ Randdijk: haalbaarheidsstudie in

verwachting in 2022 opgeleverd. Voor de woningen aan

2018 naar mogelijkheden voor woningbouw.

de Clinckhoeff zijn nog geen concrete afspraken

•

Aleida van Culemborgstraat: 36 woningen

gemaakt. Voor de woningen aan de Poortdijk is

•

Weegbree: 10 woningen.

overeenstemming bereikt over de invulling van de toe te
voegen van woningen voor starters, ouderen en
zorgbehoevenden. Provides is echter nog in gesprek
over het feit of zij daadwerkelijk woningen gaan
afnemen.

De woningen aan de Poortdijk zullen niet meer door
Provides worden afgenomen, maar door een GGZ
instelling.

Provides heeft gedeeltelijk voldaan aan haar
nieuwbouwopgaven, waarbij zij onder meer last hebben
gehad van een gebrek aan bouwgronden. Desondanks
heeft Provides de nodige plannen of in uitvoering of in
de pijplijn. Voor nu worden echter geen pluspunten
toegekend.
Provides heeft de opgave om jaarlijks tussen de 10 en

Provides heeft woningen verkocht:

15 woningen te verkopen. De uiteindelijke verkoop is

•

2017: 12 woningen;

afhankelijk van de mutatiegraad.

•

2018: 11 woningen;

•

2019: 15 woningen;

•

2020: 8 woningen.

Provides wil met de verkoop onder meer de concentratie

7

van sociale huurwoningen in IJsselveld-Oost en
Nieuwpoort in 2037 verlagen. In het kader van het

Provides heeft tevens in 2018 haar verkoopbeleid

programma IJsselveld-Oost was het doel om 110 sociale

geactualiseerd. Het product Koopgarant wordt

huurwoningen te verkopen.

afgebouwd. Alleen in de wijk Nieuwpoort wordt nog
steeds verkocht via koopgarant om jonge koopstarters
op de woningmarkt een kans te geven. Na terugkoop
worden deze woningen wel op de vrije markt verkocht.
De overige woningen uit de verkoopportefeuille gaat
Provides alleen nog via vrije verkoop verkopen.

In het project Greenview neemt Provides, op basis van
het nieuwe verkoopbeleid, woningen die zijn
teruggekocht terug in de sociale verhuur. Dit project
betreft een jongerencomplex, waarbij op termijn alle
woningen sociale huurwoningen zullen zijn. In praktijk
worden deze woningen veelal verlaten door starters die
een grotere woning zoeken. In 2018 betrof dit 3
woningen, in 2019 4 woningen en in 2020 3 woningen.

Eind 2020 heeft Provides daarnaast in IJsselveld-Oost in
totaliteit 71 woningen verkocht en in Nieuwpoort 84.
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Provides heeft in grote mate voldaan aan de
verkoopopgaven en heeft in de wijken IJsselveld-Oost
en Nieuwpoort aanzienlijke hoeveelheden woningen
verkocht. Hiervoor is een pluspunt toegekend.
Provides heeft de opgave om zich in te zetten voor het

Provides heeft de opgave om zich in te zetten voor het

bevorderen van doorstroming op de sociale huurmarkt,

bevorderen van doorstroming op de sociale huurmarkt,

zodat de schaarse sociale huurwoningen worden

zodat de schaarse sociale huurwoningen worden

verhuurd aan de doelgroep waarvoor deze bedoeld zijn.

verhuurd aan de doelgroep waarvoor deze bedoeld zijn.

7

Om invulling te geven aan deze opgave heeft Provides
gedurende de visitatieperiode de pilot doorstroom
project uitgevoerd. Deze pilot stagneerde echter wegens
een gebrek aan nieuwbouw. De regionale
voorrangsregel Van Groot naar Beter is in de plaats
gekomen van het doorstroomproject. Met deze regeling,
opgenomen in de regionale huisvestingsverordening,
krijgt elke huurder die een grote sociale huurwoning
(minimaal vierkamers) achterlaat voorrang bij de
toewijzing van kleine woningen (maximaal drie kamers).

Aanvullend hierop hebben de corporaties in de regio
afgesproken dat hun huurders nooit meer dan € 50 per
maand extra gaan betalen wanneer zij gebruik maken
van Van Groot naar Beter. Deze korting op de nieuwe
huur is bedoeld om doorstroming nog meer te
bevorderen. Na een pilot van een jaar is eind 2020
besloten om de kortingsregeling voor onbepaalde tijd te
verlengen.
Provides heeft daarnaast de pilot ‘behoud inschrijfduur
jongeren’ uitgevoerd. Deze pilot is in 2018 geëvalueerd,
is voortgezet en is opgenomen in de lokale
beleidsregels.

Provides heeft passend invulling gegeven aan de
opgave en heeft aan de hand van een pilot en een
regeling getracht de doorstroming te bevorderen. Voor
deze inzet is een pluspunt toegekend.

Beoordeling visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Provides ten aanzien van de beschikbaarheid met een ruim voldoende.
Provides heeft zich ingezet om nieuwbouw op te leveren en heeft hierbij momenteel de nodige projecten in uitvoering of in de
pijplijn. Provides heeft daarnaast het verkoopprogramma passend vorm gegeven en heeft zich tevens sterk ingezet om de
doorstroming in het werkgebied te verbeteren. Dit is met name vormgegeven aan de hand van een regionale
voorrangsregeling.
Gemiddelde beoordeling

6,7
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Thema 3: Doelgroepen
Opgaven

Prestaties

Provides en de gemeente hebben de opgave om zich in

Om invulling te geven aan de opgave biedt Provides in

te zetten om passende huisvesting te bieden aan

samenwerking met een aantal (zorg)partners aan

bijzondere doelgroepen, wat aansluit op de zorg- en

specifieke doelgroepen woningen aan.

Cijfer
8

woonbehoeften van deze groep.
Provides biedt de volgende woningen aan voor
specifieke doelgroepen:
•

5 wmo woningen die in overleg met de gemeente
worden toegewezen;

•

18 3- en 4-kamerwoningen in de Schakelflats voor
mensen met een beperking samen met Stichting
Fokus;

•

Appartementen in verschillende wijken voor cliënten
van Stichting Reinaerde;

•

Een woning aan het Eurovisieplein wordt aan
verhuurd aan Lister als MOG en wordt als kantooren gespreksruimte gebruikt ten behoeve van Lister

•

22 onzelfstandige en zeven zelfstandige
wooneenheden voor volwassenen met een
verstandelijke beperking samen met ZOMO Zorg;

•

De BOKA woningen aan Stichting
Tussenvoorziening voor regionale dak- en
thuislozen opvang;

•

Drie doorstroomplekken voor dak- en thuislozen die
worden geëxploiteerd door Stichting
Tussenvoorziening.

Provides heeft volledig invulling gegeven aan de
opgaven en heeft aan de hand van verschillende
projecten en in samenwerking met diverse partners
woningen beschikbaar gesteld voor kwetsbare
doelgroepen. Hiervoor worden twee pluspunten
toegekend.
Provides dient te voldoen aan de taakstelling omtrent

Provides werkt actief mee aan het bieden van

het huisvesten van statushouders en heeft daarnaast de

huisvesting aan statushouders. Dit doet de corporatie in

opgave om de beschikbaarheid van woningen voor

samenwerking met de gemeente, COA en

overige doelgroepen te waarborgen. Hierdoor wordt

Vluchtelingenwerk Nederland.

7

maximaal 10% van de mutaties per jaar ingezet voor de
huisvesting van statushouders.

Provides heeft statushouders gehuisvest:
•

2016: 47 statushouders

De jaarlijkse taakstelling betreft:

•

2017: 70 statushouders

•

2016: 90 statushouders

•

2018: 56 statushouders (JV 18, p.7);

•

2017: 56 statushouders

•

2019: 30 statushouders (JV 19, p.12);

•

2018: 82 statushouders

•

2020: 33 statushouders (tot nu toe)

•

2019: 28 statushouders

•

2020: 24 statushouders

Provides is onder de norm van 10% gebleven:
•

2016: 7,1%

•

2017: 10,0%

•

2018: 8,8%

•

2019: 8,0%
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2020: 7,5%

Provides is er in grote mate in geslaagd om te voldoen
aan de jaarlijkse taakstellingen en heeft hierbij tevens
aandacht gehouden voor de druk op de huisvesting voor
de primaire doelgroep. Voor deze inzet wordt een
pluspunt toegekend.
Provides ziet dat de vergrijzing van de doelgroep vraagt

Provides ziet dat de vergrijzing van de doelgroep vraagt

om toegankelijke woningen. Hierdoor heeft Provides de

om toegankelijke woningen. Hierdoor heeft Provides de

opgave om tot en met 2023 de voorraad uit te breiden

opgave om tot en met 2023 de voorraad uit te breiden

met toegankelijke woningen.

met toegankelijke woningen. Om invulling te geven aan

7

de opgave is Provides in het nieuwbouwprogramma
bezig geweest met het opleveren van toegankelijke
woningen.

Het project Hitteschild heeft 30 toegankelijke woningen
opgeleverd en het project Weegbree 5. Daarnaast gaat
Provides aan de hand van het splitsen van woningen
nog 18 toegankelijke woningen in IJsselveld-Oost
opleveren. Hiervan zijn er momenteel bijna twee
gerealiseerd. Provides wil daarnaast woningen aan de
Aleida van Culemborg slopen om 34 nieuwe,
toegankelijke appartementen te bouwen.

Provides heeft op passende wijze invulling gegeven aan
de opgave en is in verschillende projecten bezig om de
woningvoorraad uit te breiden met toegankelijke
woningen. Hiervoor is een pluspunt toegekend.

Beoordeling visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Provides ten aanzien van de verschillende doelgroepen in het werkgebied met
een ruim voldoende. Provides weet de kwetsbare doelgroepen te faciliteren door in samenwerking met diverse zorg- en
welzijnspartners te zorgen voor verschillende vormen van huisvesting en ondersteuning. Provides heeft daarnaast in grote
mate voldaan aan de huisvesting van statushouders en heeft er hierbij voor gezorgd dat de druk op de huisvesting voor de
primaire doelgroep beperkt bleef. Provides is tot slot de afgelopen jaren bezit geweest om het aantal toegankelijke woningen
in de woningvoorraad uit te breiden. Hiervoor lopen momenteel diverse projecten.
Gemiddelde beoordeling
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Thema 4: Kwaliteit en duurzaamheid
Opgaven

Prestaties

Provides heeft de opgave om een kwalitatief goede en

Provides heeft de volgende renovatieprojecten en

comfortabele woningvoorraad na te streven, waar

onderhoudsprojecten uitgevoerd:

Cijfer
8

bewoners naar tevredenheid wonen. Provides kent
hiervoor de volgende renovatieopgaven:

2017:
•

2017:

Groot onderhoud van 8 woningen in Nieuwpoort
naar label A.
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Prestaties

•

Bij 30 woningen vindt projectmatige verbetering

2018:

plaats, waarbij het streven is om het energielabel

•

minimaal op label B uit te laten komen.
•

Voorbereidingen voor grootschalige

Cijfer

Verduurzaming van 70 woningen naar gemiddeld
label B;

•

woningverbetering van 105 woningen in het

Renovatie en verduurzaming van 30 woningen in
Nieuwpoort en 42 woningen in Dissel.

Europakwartier.
2019:
2018 en 2019:

•

Renovatie en verduurzaming van 105 woningen in

•

Renovatieproject in Nieuwpoort van 30 woningen;

Europakwartier naar tenminste label A, waarbij

•

Start renovatie Europakwartier fase 2 van 105

onder meer zonnepanelen zijn geplaatst en het

woningen;

interieur van de woningen is opgeknapt.

•

Vervangen kozijnen bij 42 woningen bij Dissel;
2020:

2020:
•
•

•

Voorbereiding van renovatie 211 woningen

Tot en met 2023 worden daardoor bij 800 woningen

IJsselveld Oost en vervanging 600 keukens.

het interieurpakket vervangen.

Uitvoering in 2021.

In de periode tot en met 2023 worden 944 woningen

•

naar energielabel A gebracht.

Besluit genomen om bij 1.200 woningen PV-panelen
te plaatsen. Uitvoering in 2021.

Provides heeft invulling gegeven aan de opgave en
heeft in de visitatieperiode diverse renovatieprojecten
uitgevoerd. Wegens het aantal projecten en de
getoonde inzet bij de voorbereiding van de grootschalige
projecten die in 2021 worden uitgevoerd worden twee
pluspunten toegekend.

Provides heeft de opgave om een gemiddeld

De energetische index van de woningvoorraad van

energielabel A te bezitten bij al haar woningen in 2030.

Provides betreft over de gevisiteerde jaren:

Op kortere termijn wil Provides in 2021 de

•

2017: -

woningvoorraad op gemiddeld label B (energie-index 1,2

•

2018: -

– 1,4) hebben.

•

2019: 1,48 (JV 19, p.17);

•

2020: 1,48

6

Provides heeft in 2019 96% van het bezit van een geldig
energielabel voorzien. Eind 2020 bedroeg het
percentage van gelabelde woningen 99,7%.

Provides is aan de hand van renovatieprojecten bezig
de woningvoorraad te verduurzamen en de energetische
index te verbeteren. Ten aanzien van de vooruitgang
van de energetische index wordt voor nu geen pluspunt
toegekend.
Beoordeling visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Provides ten aanzien kwaliteit en duurzaamheid met een ruim voldoende.
Provides. Provides heeft gedurende de visitatieperiode de woningvoorraad weten te renoveren en weten te verduurzamen
aan de hand van diverse projecten en initiatieven. Hierbij heeft Provides de woningvoorraad vrijwel volledig opnieuw voorzien
van een energielabel en maakt stappen om de energetische status van de voorraad te verbeteren.
Gemiddelde beoordeling
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Thema 5: Leefbaarheid
Opgaven

Prestaties

De gemeente en Provides leveren in 2020 een

In 2020 is Provides samen met de gemeente bezig

wijkenstrategie op, waarin wordt beschreven hoe de

geweest om de wijkenstrategie op te stellen. De

variatie in wijken verbeterd kan worden en de

planning is dat in april 2021 de wijkenstrategie voor

maatschappelijke opgaven per wijk opgepakt kunnen

IJsselveld-Oost en daarna voor twee andere wijken

worden (Pres 20).

wordt vastgesteld.

Cijfer
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Provides heeft invulling gegeven aan de opgave en gaat
de wijkenstrategie voor drie wijken toepassen. Hiervoor
is een pluspunt toegekend.
Provides heeft de opgave om de leefbaarheid in de

Om invulling te geven aan de opgave zijn door Provides

wijken te waarborgen en ervoor te zorgen dat de

de volgende activiteiten uitgevoerd:

8

bewoners hun wijken als prettig ervaren.
•

De wijkbeheerders van Provides zetten zich in ten
behoeve van onder andere kennismaking van
nieuwe bewoners en het zijn van het aanspreekpunt
in de wijken ten aanzien van overlast, schone
leefomgeving en groenvoorziening voor de
bewoners.

•

Provides zet zich in voor de bestrijding van
woonoverlast, opvang van dak- en thuislozen en het
tweede kans beleid.

•

Partijen werken vanuit een wijkgerichte aanpak.
Provides levert hiervoor jaarlijks een bijdrage voor
verschillende activiteiten in de wijken, welke een
positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

•

Verschillende partijen nemen deel aan een integraal
wijkteam, met als doel de leefbaarheidsproblemen in
wijken effectief en integraal op te lossen. Provides is
als partner onderdeel van deze wijkteams

•

De gemeente en Provides nemen deel aan het
project Pleinportiers in IJsselveld Oost; een project
waarbij met name jongeren gestimuleerd worden om
verantwoordelijkheid te nemen.

•

De gemeente en Provides bekostigen gezamenlijk
Buurtbemiddeling.

•

Het opzetten van een ontmoetingsruimte in
Zenderpark samen met de gemeente en een
welzijnspartij.

•

Gemeente en Provides werken samen bij het
opsporen, aanpakken en oplossen van
onrechtmatige bewoning en illegale hennepteelt.

•

Gemeente en Provides werken samen aan de
naleving van het correct aanbieden van huisvuil door
de bewoners en het tegengaan van zwerfafval.
Provides heeft hierbij een signalerende functie.

Provides heeft volledig invulling gegeven aan de
opgaven en verdient vanwege het brede pakket aan
activiteiten twee pluspunten.
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Prestaties

Cijfer

Beoordeling visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van Provides ten aanzien van de leefbaarheid met een goed. Provides heeft
nadrukkelijk aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en stelt voor verschillende wijken strategieën op om de leefbaarheid
te verbeteren. Provides is daarnaast zichtbaar in de wijken door de wijkbeheerders en heeft de afgelopen jaren een breed
scala aan activiteiten opgezet of aan activiteiten deelgenomen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de gemeente of met
andere organisaties.
Gemiddelde beoordeling
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Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden
wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische,
maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-,
beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige
bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht;
regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur,
onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en
samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de
academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met
internationale samenwerkingspartners delen.
Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard
voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn
vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst.
Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het ovgebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-gecertificeerd
papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen.
De vastgoedexpertise binnen ons bedrijf bestaat uit ca. 30 specialisten op het gebied van wonen,
winkels, leisure, kantoren, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed, inclusief grond- en
vastgoedstrategie, financiële advisering, contractering, project-, proces- en interim-management,
organisatieadvies (inclusief maatschappelijke visitaties), communicatieadvies en gebiedsbranding.
We werken onder meer voor ontwikkelaars, beleggers, financiële instellingen, woningcorporaties,
gemeenten, regio’s, provincies en nationale overheden in binnen- en buitenland.
ECORYS Nederland B.V.
Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam
Postbus 4175
3006 AD Rotterdam
Nederland
T 010 453 88 00
F 010 453 07 68
E netherlands@ecorys.com
K.v.K. nr. 24316726
W www.ecorys.nl
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Sound analysis, inspiring ideas
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