
Seinen op groen 
 

Met plezier en trots lezen we het visitatierapport over 

de periode 2018-2021. We herkennen de beschrijving 

van Elan Wonen en voelen waardering voor wat onze 

medewerkers hebben gepresteerd. Dit visitatierapport 

biedt ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. 

De visitatiecommissie schetst ons een duidelijk beeld: 

‘alle seinen staan op groen’.  

 

Meer dan een visitatie 

Iedere woningcorporatie doorloopt elke vier jaar een 

visitatietraject. Hiermee leggen we verantwoording af 

over de gemaakte keuzes en maken we onze 

maatschappelijke prestaties van de afgelopen periode 

zichtbaar. Wij hadden dit keer de behoefte om de visitatie een grotere betekenis te geven. Want 

terugkijken is goed en leerzaam. Het brengt inzicht in waar verbeterkansen liggen. Dit keer wilden we 

daarnaast nog meer weten over hoe onze stakeholders ons zien: wat is onze reputatie? Wat 

verwachten onze partners van ons en op welke thema’s zien ze ons graag meer (of wellicht minder) 

ondernemen? Door uitbreiding van het visitatietraject met onderzoek naar onze reputatie kregen we 

waardevolle feedback en input die we gebruiken voor ons nieuwe ondernemingsplan 2022-2026.  

 

Samen sterker 

“De lokale verankering, het ondernemerschap en de benaderbaarheid van de organisatie maakt Elan 

Wonen een aantrekkelijke samenwerkingspartner, zo blijkt uit alle gesprekken met belanghebbenden.” 

 

Dat vinden we heel fijn om te horen! Want we hebben een grote en complexe opgave: er is allereerst 

een wooncrisis. Daarnaast ervaren bewoners en medewerkers dat de leefbaarheid in sommige 

buurten meer en meer onder druk staat. Daarbij moet de bestaande woningvoorraad worden 

aangepakt met het oog op de energietransitie en duurzaamheid. Om op deze verschillende gebieden 

tot resultaten te komen, hebben we elkaar nodig. Om te beginnen natuurlijk onze bewoners. Maar 

zeker ook onze medewerkers én natuurlijk onze partners. We pakken de uitdaging graag op om de 

actieve samenwerking met bewoners, gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn, bouwbedrijven en 

andere maatschappelijke partners verder te versterken. Waarbij we bovendien voor onze 

medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. 

 

Vooruit kijken 

De visitatiecommissie geeft aan dat de seinen op groen staan om aan de slag te gaan. We krijgen een 

aantal punten mee waarin we ons verder kunnen ontwikkelen.  

 

➢ Benut de lokale verankering  

Elan Wonen is sterk lokaal verankerd en we worden gezien als logische samenwerkingspartner voor 

veel belanghebbenden. De commissie ziet kansen voor ons om deze rol verder uit te breiden voor wat 

betreft de samenwerking met partijen in het sociaal domein en bouwpartijen. 

 

➢ Heb aandacht voor de interne organisatie 

Ten behoeve van de kwaliteit van samenwerking, het tempo van veranderingen én de grote opgave 

en ambitie in de komende jaren, doet Elan Wonen er goed aan om zuinig te zijn op haar 

medewerkers, en dus constant oog te houden voor de interne organisatie. 

 

➢ Werk aan de ongedeelde stad in Haarlem  

Het begrip ‘ongedeelde stad’ biedt kansen om veel breder te laden. Dat is ook de wens van 

verschillende belanghebbenden in Haarlem. Bijvoorbeeld voor de inzet op leefbaarheid en wijkgericht 

werken. Daarnaast ziet de commissie kansen voor Elan Wonen om meer invloed uit te oefenen op de 

beschikbaarheid van sociale huur en passend wonen voor de diverse doelgroepen door ook te kijken 

naar toewijzingen, doorstroming en aanpassingen binnen de huidige voorraad. 



  

➢ Formuleer de ambities in Heemstede  

In Heemstede kan Elan Wonen samen met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk), de 

huurdersvertegenwoordiging en andere stakeholders de opgave voor sociale huur analyseren en een 

gezamenlijke ambitie formuleren. Ook kan Elan Wonen daarvoor het gesprek aangaan met de 

gemeenteraad.  

 

➢ Werk inzet op leefbaarheid uit  

Elan Wonen wil meer inzetten op het thema ‘leefbaarheid’. Maar wat betekent ‘leefbaarheid’? Veel 

belanghebbenden geven daar net een andere definitie aan. Gekoppeld aan de ambities van de 

‘ongedeelde stad’, adviseert de visitatiecommissie om die inzet op leefbaarheid samen met de andere 

corporaties, de gemeente(n) en maatschappelijke organisaties gebiedsgericht uit te werken.  

 

We herkennen de aanbevelingen van de visitatiecommissie en zien hierin ook een sterke samenhang. 

Deze thema’s krijgen hun plek in het nieuwe ondernemingsplan. We geven deze onderwerpen verder 

vorm door samen met onze bewoners en medewerkers de ambities en doelen op ieder werkveld te 

formuleren en delen. We werkten in de afgelopen jaren aan een stevig fundament voor samenwerking 

met onze partners, waarop we in de komende jaren pro-actief verder willen bouwen.  

 

Dank 

Allereerst dank aan onze Bewonersraad en partners die grote bereidheid en openheid toonden in de 

interviews. We waarderen de complimenten, leren van de feedback en kijken uit naar de verdere 

samenwerking in de toekomst. Ook dank aan al onze medewerkers die zich elke dag inzetten voor 

onze bewoners en onze organisatie. 

 

Natuurlijk ook dank aan de visitatiecommissie Dick van Ginkel (voorzitter), Koen Klouwen (secretaris), 

Conny Heemskerk (lid) en Raeflex voor het enthousiasme om onze gewenste aanpak als experiment 

te omarmen. Verschillende stakeholders spraken hun waardering uit voor het goede gesprek dat zij 

met de commissie hadden. Ook was de verslaglegging helder, zorgvuldig en compleet.  

 

En tot slot dank aan onze medewerkers José Woldberg, Peter Jobsen en Carla Deen voor hun goede 

organisatie en voorbereiding en de samenwerking met de visitatiecommissie. 

 

Al met al kijken we terug op een plezierig, constructief en waardevol visitatietraject! 


