Onderzoek naar ontwikkeling
maatschappelijke visitaties. Doet
u mee?
•

Wat is de toegevoegde waarde van visitaties?

•

Hoe gebruiken corporaties de uitkomsten van
een visitatie en kan dit beter?

•

Stelt een visitatie het perspectief van de
huurders, huidige en toekomstige, voldoende
centraal?

Belangrijke vragen die aan bod komen in het onderzoek
dat adviesbureau BMC uitvoert in opdracht van SVWN.
BMC heeft de afgelopen weken gesproken met de
visitatiebureaus, stakeholders als Woonbond, Aedes en de
Autoriteit Woningcorporaties, bestuurders van
woningcorporaties, jonge huurders en vertegenwoordigers
van de woonprotestbeweging.

Op dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni vindt een online
dialoog plaats waarvoor alle Nederlandse corporaties,
huurdersorganisaties en gemeenten een uitnodiging
hebben ontvangen. Tijdens deze sessie gaan deelnemers
met elkaar in gesprek op basis van hun eigen ervaringen
en hun wensen en ideeën over het instrument. Doelgroep
voor deze dialoogsessies zijn bestuurders van
huurdersorganisaties, bestuurders en projectleiders
visitatie van corporaties, en wethouders en
beleidsadviseurs wonen van gemeenten.
U kunt zich nog steeds via deze link aanmelden. Dit kan
dat nog tot maandagochtend 30 mei.

Visitatie-experiment maakt Elan
Wonen zichtbaar als partner
Echt willen weten hoe je omgeving tegen je aankijkt als
basis voor toekomstige samenwerking. Dat vormde een
belangrijke motivatie voor Elan Wonen, corporatie in
Haarlem en Heemstede, om deel te nemen aan een
visitatie-experiment in het kader van ‘Rijker visiteren voor
meer impact’. Samen met visiterend bureau Raeflex werd
een visitatie-experiment ingericht dat precies dat deed:
Elan Wonen als samenwerkingspartner zichtbaar maken.
Bovendien werd het een experiment met impact: namelijk
voeding voor het ondernemingsplan van Elan Wonen,
versterking van relaties met maatschappelijke en zakelijke
partners én interessante implicaties voor de ontwikkeling
van visitatie.
== lees het volledige nieuwsbericht over het visitatieexperiment ==

Recente rapporten en publicaties
Recente rapporten
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Woningbouwvereniging Maarn, 04-04-2022
Woonstichting Joost, 30-03-2022
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