
 

 

 

Reactie op visitatierapport 

WBO Wonen is een corporatie met enthousiaste collega’s die hart hebben voor de huurders in 

Oldenzaal. WBO Wonen heeft een hoog ambitieniveau, maar deze ambities komen niet terug in de 

cijfers die het visitatierapport laat zien. Dat is begrijpelijk gezien de storm die de organisatie de 

afgelopen jaren heeft doorstaan, maar toch, liever hadden we rapportcijfers gezien die beter 

aansluiten bij onze ambities.  

Voorafgaand aan de visitatie hebben we in de position paper al aangegeven dat er zware jaren 

gepasseerd zijn en dat wij de visitatie ook aangrijpen om te zien waar we staan. Om vast te stellen 

hoe groot de stormschade is. In dat opzicht is het rapport veelbelovend. Wij kunnen vertrouwen 

putten uit de veerkracht van de organisatie. Veerkracht van de collega’s, maar ook van de relatie 

met gemeente en andere partners. Wij zien hierin mooie kansen voor de toekomst. 

Samenwerken in Oldenzaal 

Wij ervaren de feedback van onze partners als een uitgestoken hand voor een goede samenwerking 

in Oldenzaal. De gemeente Oldenzaal, zorg- en welzijnsorganisaties, allen hebben voorgesteld om 

samenwerking te intensiveren. Elkaar vroegtijdig te betrekken in de totstandkoming van plannen en 

gezamenlijk beleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de wijken in Oldenzaal. 

Met huurdersvereniging Blij Wonen hebben we als organisatie een kritische partner. Dat gaat wel op 

een open en respectvolle manier. De relatie is goed en de opbouwend kritische houding van Blij 

Wonen helpt om onze dienstverlening te verbeteren. Inmiddels wordt Blij Wonen ook meer 

uitgenodigd bij interne brainstormsessies en informatiebijeenkomsten. Wij willen graag al in een 

eerder stadium met elkaar in gesprek zijn. 

Aanbevelingen van de visitatiecommissie 

Wij hebben vertrouwen dat we de goede weg zijn ingeslagen. De suggesties die de 

visitatiecommissie doet in haar rapport sluiten naadloos aan met de ontwikkelingen die inmiddels 

zijn ingezet. Ach ja, en de laatste aanbeveling van de visitatiecommissie, minder bescheiden zijn en 

meer resultaten laten zien, mag nog meer aandacht krijgen! 

Er waait een nieuwe wind bij WBO Wonen en met frisse energie gaan we de toekomst tegemoet. We 

zijn gestart met een leiderschapstraject waarin dienden leiderschap het leidende principe is. Dit  

leiderschapstraject is bedoeld voor alle medewerkers en het zorgt voor een goede voedingsbodem 

om te doen wat voor onze huurders, voor Oldenzaal en voor onze collega’s nodig is. Samen, met 

onze partners, gaan we ons koersplan herijken en verder uitwerken in concrete acties. Want het is 

gewoon goed wonen in Oldenzaal. 
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