
Ambities naar opgave 8

Visitatie 2019Een belangrijke vraag! Iedere corporatie laat dit elke vier jaar onderzoeken door een onafhankelijke 
organisatie. Dat wordt een visitatie genoemd. In 2019 heeft Woonforte ook een visitatie laten doen voor 
de periode 2014 tot en met 2018. De visitatiecommissie heeft veel documenten bestudeerd en met belang- 
houders gesproken. Wij laten u graag zien wat daaruit is gekomen. We zijn trots op het behaalde resultaat! 
Te meer omdat de visitatie plaatsvond over een periode waarin Woonforte ontstond uit een fusie tussen 
Trifolium Woondiensten en wonenCentraal. De prestaties hebben hier niet onder geleden, sterker nog, die 
zijn alleen maar beter geworden. Dat neemt niet weg dat er ook verbeterpunten zijn. Daar gaan we mee 
aan de slag. 

7 Gemiddelde regio Holland Rijnland: 7,2

De visitatiecommissie constateert dat Woon- 
forte ieder jaar vrijwel alle prestatieafspraken 
haalt. De commissie ziet in Woonforte een 
gedreven corporatie die zich inzet voor een 
inclusieve samenleving, bijvoorbeeld via  
De Jozef en Het Schoutenhuis. De commissie 
vindt ook dat Woonforte haar nek uitsteekt 
om het aantal sociale huurwoningen te  
vergroten, bijvoorbeeld door kantoren om te  
bouwen naar woningen. Twee verduurzamings- 
renovaties zijn uitgesteld naar 2019, vandaar 
de lagere score op toekomstbestendige  
kwaliteit, ondanks de goede prestatie voor het 
plaatsen van gratis zonnepanelen.

Prestaties naar opgave  
(prestatieafspraken) 

Betaalbare woningen  
en keuzemogelijkheden  
woningzoekenden 7

Participatie van bewoners  
gericht op behoud van vitale,  
veilige en een gezonde  
woonomgeving 7

Toekomstbestendige  
kwaliteit (duurzaamheid) 6

Doen we de juiste dingen en doen we die goed? 

6,7

Het algemene beeld is dat de gemeente en andere belanghebbenden erg tevreden zijn. 
Uitzondering hierop is de voormalige huurdersorganisatie Albanianae. Daarentegen is 
de nieuwe huurdersorganisatie in oprichting wel positief over Woonforte. 

Relatie  
en communicatie 7,4

Wat vinden belanghebbenden van ons? 

Invloed op beleid 7,2

De commissie vindt dat Woonforte werkt  
vanuit een sterke strategische visie. De visie is 
helder uitgewerkt naar concrete resultaten. 
Tussentijds toetst Woonforte op de actuele 
omstandigheden en stuurt waar nodig bij.  
Woonforte betrekt belanghebbenden goed  
bij strategievorming en actuele keuzevraag- 
stukken. 

Woonforte staat er financieel sterk voor en 
heeft de financiën keurig op orde. De commissie 
vindt ook dat Woonforte ruim aandacht geeft 
aan risicomanagement en de kosten van de 
organisatie. De bedrijfskosten liggen op  
hetzelfde niveau als die van vergelijkbare  
corporaties (referentiegroep). 

Sterke punten Aandachtspunten

• De inzet voor een inclusieve samenleving
• De wijze waarop de missie, visie en strategie verankerd  
    zijn in de organisatie
• De gezonde financiële positie
• De wijze waarop belanghebbenden betrokken worden  
    bij beleid en waarop ook verantwoording aan hen wordt      
    afgelegd
• Zeer positieve houding van belanghebbenden en hun 
    wens on (nog) meer met Woonforte te werken

• Blijven communiceren over keuzes en de afweging die      
    daaraan ten grondslag liggen
• Aandacht voor digibete klanten
• Aandacht voor huurdersparticipatie
• De hoge druk op de woningmarkt in combinatie met  
    zeer beperkte mogelijkheden tot uitbreiding van het      
    aantal woningen

7,3 Gemiddelde regio Holland Rijnland: 7,2

Betaalbare woningen  
en keuzemogelijkheden  
woningzoekenden 7

Participatie van bewoners  
gericht op behoud van vitale,  
veilige en een gezonde  
woonomgeving 7,6

Toekomstbestendige  
kwaliteit (duurzaamheid) 7,2Prestaties 7,3

8 Gemiddelde regio Holland Rijnland: 7,0

Hoe staan we er financieel voor? Hoe is de kwaliteit van het bestuur en toezicht?

7,3 Gemiddelde regio Holland Rijnland: 6,9

Vragen over onze visitatie? 
We beantwoorden ze graag!
Stuur een e-mail naar service@woonforte.nl 
of bel naar 0172 418 518. 

Het hele visitatierapport lezen? 
Kijk op woonforte.nl/visitatie

Doen wij ons werk goed?

https://www.woonforte.nl/visitatie

