Nieuwe methodiek | experiment
Alle visitaties van woningcorporaties gaan volgens
dezelfde methode. Op dit moment is dat de Methodiek 6.0.
We komen van 12,5 jaar geleden, toen de eerste
methodiek ontwikkeld was. Eens in de zoveel tijd, moet
een methodiek tegen het licht gehouden worden.
Voortschrijdend inzicht, maatschappelijke ontwikkelen; er
zijn veel redenen om een methodiek door te ontwikkelen.
Op dit moment staan we ook aan de vooravond van dat
proces. Voldoet 6.0 nog of moet er doorontwikkeld
worden. Onze bestuurder, Claudia Siewers, neemt hier
regelmatig een vlog over op. Zo blijft u op de hoogte waar
we staan.

Interview Martin van Rijn
SVWN bestaat 12,5 jaar! Om die reden zijn er diverse
mensen geïnterviewd die betrokken zijn geweest bij die
periode. Via onderstaande link, leest u het interview met
Aedes voorzitter Martin van Rijn. Aedes is één van de
oprichters van SVWN.
== lees hier het interview ==

Netwerklunches data
De maatschappij is weer open, we mogen weer lunchen!
Dat betekent dat SVWN ook weer de netwerklunches gaat
organiseren. Bijvoorbeeld voor commissarissen in de
corporatiesector. Of huurdersorganisaties die graag eens
praten met collega’s uit het land. Wilt u nu al vast meer
informatie? Stuur dan een bericht naar info@visitaties.nl.
Hou de nieuwsbrief en onze website in de gaten!

Gewijzigde woningwet
Per 1 januari jl. is de gewijzigde Woningwet ingegaan.
Onnodige details zijn geschrapt en regels zijn
vereenvoudigd of verduidelijkt. Ook als het gaat om de
samenwerking tussen de gemeente, de
huurdersorganisatie en woningcorporatie zijn er
veranderingen doorgevoerd. Zo is de gemeentelijke
woonvisie vanaf nu verplicht, waar dit eerst alleen
wenselijk was. De invulling is wel vrij, zodat de woonvisie
kan aansluiten op de lokale vraagstukken en het lokale
speelveld. Een positieve ontwikkeling! Voor wie het gemist
heeft; lees hier alles over de gewijzigde Woningwet.

Webinars
De prestatieafspraken zijn alweer even getekend. En dus
wordt de inhoud van het essay ‘Dynamiek in de lokale
driehoek’ van prof.mr.dr. Hans de Bruijn en dr. Jos
Koffijberg weer belangrijker. Vandaar dat wij hierover een
masterclasses voor de visitatoren hebben georganiseerd.
Zodat zij dit tijdens komende visitaties mee kunnen
nemen. De webinars waren goed bezocht en deelnemers
enthousiast!

Vacature RvT
SVWN kent een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf
onafhankelijke leden. Per 1 maart 2022 is er een vacature
ontstaan voor een Lid van de Raad van Toezicht op
voordracht van de Nederlandse Woonbond. Heeft u
interesse of kent u iemand voor wie deze vacature iets zou
kunnen zijn? Klik op de link en lees meer.

Recente rapporten en publicaties
Recente rapporten
De afgelopen tijd zijn de volgende visitatierapporten
uitgebracht. U kunt ze lezen op onze website. Verwacht u
dit jaar een visitatie? Neem dan ook eens een kijkje op
onze website. Hier staan veel tips en tricks op.
Woongoed Middelburg, 11-01-2022
Sint Joseph Almelo, 23-12-2021
Woningstichting Leusden, 22-12-2021
Thuisvester, 22-12-2021
Woonmeij, 13-12-2021

Stichting Woonplus Schiedam, 13-12-2021
Woningbouwvereniging Gelderland, 06-12-2021
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