Voorwoord
Met het einde van het jaar in zicht, zie je veel mensen
en organisaties terugblikken op het afgelopen jaar. Het
afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van
corona. Maar ook in het besef van een nieuwe
werkelijkheid. Corona gaat niet weg en alleen samen
kunnen we dit aan. Voor SVWN geldt hetzelfde. Bij een
visitatie werk je samen. Met de corporatie, met de
huurders en met andere partners in het
maatschappelijk veld. Om die reden hebben wij als
thema voor 2022 samenwerken gekozen. Voor nu veel
leesplezier in deze nieuwsbrief, gezellige en gezonde
feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Webinar 'Dynamiek in de lokale
driehoek’
Het is alweer een paar maanden geleden dat het essay
‘Dynamiek in de lokale driehoek’ van de hand van prof.

Hans de Bruijn en Jos Koffijberg is verschenen. Een
belangrijk en interessant document, zeker nu de
prestatieafspraken weer getekend zijn.
Wordt het bijvoorbeeld tijd om te investeren in een
ander proces voor het maken van prestatieafspraken?
Is er een evaluatie en monitoringssysteem? In het essay
staan veel tips & trics hoe bijvoorbeeld hier mee om te
gaan. Mede auteur Jos Koffijberg neemt ons mee door
het essay en deelt zijn belangrijkste bevindingen. Er is
ruim gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te
delen.
In het tweede gedeelte van het webinar wordt stil
gestaan bij de actualiteiten.
De webinars worden op 20 en 24 januari van 16.00 en
18.00 uur gehouden. Klik hier om je in te schrijven.

9 praktische stappen voor
visitatie
Staat er bij uw corporatie binnenkort weer een visitatie
voor de deur? Wat komt daar allemaal bij kijken? Die
vraag flitst er misschien meteen door uw hoofd. We
hebben voor het gemak de negen stappen van visitatie
achter elkaar gezet. Compleet met een kleine
toelichting en handige tips.

Vermogensinzet bekeken aan
de hand van visitatie
In 1999 zijn de eerste stappen gezet voor een
visitatiestelsel waarin corporaties verantwoording
afleggen over hun maatschappelijke rendement. Met de
oprichting van SVWN laten alle corporaties eens in de

vier jaar een visitatie uitvoeren door een externe
onafhankelijke visitatiecommissie.
Sinds 1 januari 2019 vinden de visitatie plaats volgens
versie 6.0 van de visitatiemethodiek. Met de invoering
hiervan heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de
focus van de visitatie op het onderdeel vermogensinzet.
Het beoordelen van kengetallen, die ook al door de Aw
en WsW worden bekeken, heeft plaatsgemaakt voor de
beoordeling van de vermogensinzet.
De visitatierapporten die zijn uitgevoerd met methodiek
6.0 geven een goede indruk van de verantwoording van
de vermogensinzet van de corporaties. De corporatie
verantwoordt en motiveert de inzet van haar
beschikbare vermogen voor maatschappelijke
prestaties passend bij de externe opgaven en de
vermogenspositie. In dit artikel leest u hier meer over.

Raeflex over visitatie Woningstichting Den
Helder
Klik op de afbeelding om het filmpje op Youtube te bekijken.

Rapporten en publicaties
De best gelezen artikelen van 2021
Essay dynamiek in de lokale driehoek door J. Koffijberg
en H. de Bruijn
Experiment rijker visiteren is gestart
Visitaties in de staat van de corporatiesector 2020
Interview wbv Arnemuiden: “Bij ons zijn de huurders
geen nummers”
Analyse governance 2020: mooie governance-cijfers
voor kleine én grote corporaties
Interview Destion: “We zijn continu in gesprek met onze
huurders”
Analyse PvB 2020: hoogste beoordelingen voor kleine
corporaties
Interview WonenBreburg: "Het is toch een beetje over
the top, zo’n rapport van 90 pagina’s”
De maatschappelijke rol van de RvC, beschreven aan de
hand van visitaties
Update corporaties in beeld 2021
Recente rapporten
Vechtdal Wonen, 06-12-2021
BrabantWonen, 26-11-2021
Woonstichting Langedijk, 22-11-2021
Oost West Wonen, 22-10-2021
Rhiant, 15-10-2021

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!
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