
 

  

 

 

 
  
 

 

 

  

 

  

  

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. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.visitaties.nl%2F&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CGu3iHQueSl3P9VgAEBfcnFGjOfyFc5TSpfXbyMU8j0%3D&reserved=0


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 visitatie-

experiment == 

  
 

 

 

  
  

  
 

 

 

    
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FBwqWKDDwcdFGK6aD6&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=usMvbihdqxgaCWpR1lqZhqioK%2BxJG6ANPxEJcBH3d0Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fnieuws%2Fvisitatie-experiment-maakt-elan-wonen-zichtbaar-als-partner&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vTLyfANHPaQ%2BHnZxCjXjzCsDZHUcdUVkzTJK98Q1itE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fnieuws%2Fvisitatie-experiment-maakt-elan-wonen-zichtbaar-als-partner&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vTLyfANHPaQ%2BHnZxCjXjzCsDZHUcdUVkzTJK98Q1itE%3D&reserved=0


 

  

Recente rapporten en publicaties 
Recente rapporten 

Christelijke Woonstichting Patrimonium, 20-04-2022 

Elan Wonen, 11-04-2022 

Stichting Beter Wonen, 10-04-2022 

Woonstichting Valburg, 05-04-2022 

Woningbouwvereniging Maarn, 04-04-2022 

Woonstichting Joost, 30-03-2022 

  

  
   

  Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 

 

Weg der Verenigde Naties 1 

3527 KT Utrecht 

Telefoon: 030 - 7210780 

E-mailadres: info@visitaties.nl  

  

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%2Fchristelijke-woonstichting-patrimonium-urk-2&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FWHKd0%2FOHTjRy4p3%2FIjzsolBAQZdH08FUbAkCQLp%2B6w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%2Felan-wonen-haarlem-3&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TmoI6eg0O5RJY0PoNIEJWe2lMMZWn0vPgq6TFw8hURM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%2Fstichting-beter-wonen-ijsselmuiden-3&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=czClYfeloddtjYSzjEe3eI%2BKU22UHZAulDsST7aX01c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%2Fwoonstichting-valburg-zetten-1&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pTBfAX%2Fq7phK87aCMCGCF8h20GJb0B4F9r6Thr1newQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%2Fwoningbouwvereniging-maarn-maarn-2&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CcXKP4VZbc5nvH3xLE53puFw%2BMm39x0sCubjzpVV5%2BI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%2Fwoonstichting-joost-boxtel&data=05%7C01%7Cjeffry.otten%40visitaties.nl%7Ccfa29fa17a4645f808e608da3a8fb748%7C50201b12b5c9427aa45b89c059b1446e%7C1%7C0%7C637886686194126547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7Onl1e35hlZT9V%2B65P5kcCP%2F%2BTGjjcT2kzct328hqYY%3D&reserved=0
mailto:info@visitaties.nl

