
Reactie op visitatierapport 

Wovesto laat zich eens per vier jaar visiteren. We doen dit om ons extern te verantwoorden. 

Daarnaast is visitatie de eerste stap in het proces van het opstellen van het 

ondernemingsplan 2015-2018. De leerpunten uit de visitatie geven inspiratie en handvatten 

voor het nieuwe ondernemingsplan.  

 

Het onderzoek 

In 2013 hebben we Raeflex opdracht gegeven tot het uitvoeren van een visitatie. Een 

onderdeel is het aanleveren van beleids- en verantwoordingsdocumenten. Daarnaast heeft de 

commissie met de belanghebbenden van Wovesto gesproken. Op basis van het onderzoek 

heeft de commissie een oordeel gegeven op de verschillende deelgebieden. De commissie 

komt tot de conclusie dat Wovesto gemiddeld ruim voldoende presteert. Het gemiddelde cijfer 

dat we hebben behaald is 7,1. Een resultaat waar we trots op zijn.  

 

Wat gaat goed? 

Veel gaat goed bij Wovesto, anders halen we tenslotte geen ruim voldoende. Hieronder 

worden een aantal pluspunten uitgelicht. 

- De kwaliteit van de woningen en het woningbeheer is goed.  

- We voldoen aan zeer ruime mate aan de gestelde opgaven voor energiemaatregelen. 

- Ook wordt er goed gepresteerd bij de huisvesting van de doelgroep met specifieke 

aanpassingen of voorzieningen.  

- We dragen goed bij aan de kwaliteit van wijken en buurten. Belanghebbenden geven 

aan deze betrokkenheid te waarderen. 

- De belanghebbenden waarderen de bereidheid van Wovesto om te investeren in 

vastgoed en leefbaarheid. Zij maken zich wel enige zorgen over de mate waarin 

Wovesto kan blijven investeren in zowel vastgoed, als leefbaarheid.  

- De bedrijfslasten van Wovesto liggen fors lager dan die van de referentiegroep en het 

landelijk gemiddelde. We werken proactief aan het vergroten van de efficiency.  

- Op het gebied van Governance hebben we belangrijke stappen gezet. Hiermee hebben 

we invulling gegeven aan de leerpunten uit de vorige visitatie.  

 

Wat zijn verbeterpunten? 

Naast de vele pluspunten, zijn er ook een aantal punten die we kunnen verbeteren. Hieronder 

worden deze punten genoemd.  

- We missen een integraal strategisch voorraadbeleid. Hier zijn wij ons van bewust. In 

2013 zijn we gestart met het actualiseren van het SVB. Voortaan spreken we van 

portfoliobeleid. Daarmee benadrukken we dat we naast de bouwkundige en 

marktvraag aspecten van ons bezit ook de financiële continuïteit van Wovesto, de 

betaalbaarheid voor de huurders en het ‘verduurzamen’ van de voorraad bouwstenen 

belangrijke punten zijn voor het portfoliobeleid. Omdat het woningmarktonderzoek, de 

klantmeting en de technische inventarisatie van het bezit meer tijd in beslag namen is 

het portfoliobeleid niet afgerond in 2013. In september 2014 gaan we het 

portfoliobeleid afronden. Op dit moment werken we aan de afronding van de 

zogenaamde wensportefeuille en de strategie op complexniveau.   

- We hebben minder nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan de geplande aantallen. 

Hierdoor bleef de groei van sociale huurwoningen uit. We moeten in de toekomst de 

groei van woningen beter plannen. 

- Beleidskeuzes worden relatief laat en niet altijd even transparant in de 

meerjarenbegroting opgenomen. Ook bij afwijkingen wordt volgens de commissie laat 

bijgestuurd.  

 

 



 

De recensie 

De commissie ziet Wovesto als een gedreven organisatie. Daarbij is Wovesto ook bescheiden. 

De commissie vindt dat Wovesto meer mag pronken met deze prestaties.  

De lokale belanghebbenden hebben hoge verwachtingen van de prestaties van ons. Van de 

commissie krijgen we waardering voor de grote mate waarin we hieraan tegemoetkomen. 

Daarbij is de commissie van oordeel dat Wovesto ook risico’s loopt in haar drang om 

belanghebbenden te dienen en de belangen van huurders te respecteren. 

 

Hoe nu verder? 

We zijn trots op de resultaten van de visitatie. De uitkomst van de visitatie wordt besproken 

met de belanghebbenden die hebben bijgedragen aan de visitatie. Tevens zullen wij de 

visitatie gebruiken als belangrijke input voor ons ondernemingsplan 2015-2018. De 

bevindingen van de visitatiecommissie vertalen we naar concrete doelen en plannen voor de 

komende vier jaar. Hierbij gaan wij, zoals aanbevolen, de beleidskeuzes duidelijker vertalen in 

de meerjarenbegroting. Ook gaan we het portfoliobeleid en de planning nieuwbouw duidelijk 

verwoorden en de voortgang regelmatig bespreken met de belanghouders.  

Daarnaast blijven we natuurlijk doen waar we goed in zijn. Dat is onze missie vertalen in 

concrete betaalbare huurwoningen en bijdragen aan door onszelf en andere noodzakelijke 

leefbaarheidsprojecten.  
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