
 

 

Bestuurlijke reactie UWOON op Ecorys-rapport ‘Maatschappelijke visitatie UWOON‘ 

maart 2016 

 

Van medio tot eind 2015 heeft de visitatiecommissie zich een beeld gevormd over UWOON 

en haar dienstverlening. Het algemene beeld is positief en we zijn blij dat er waardering is 

voor onze inzet bij onze dienstverlening en de samenwerking met huurders en partners. Dat 

vormt immers de basis van ons handelen. De meeste aanbevelingen vormen voor ons 

aanknopingspunten om onze dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren. We 

voelen ons daarbij gesterkt in de weg die we met ons Ondernemingsplan ingeslagen zijn. We 

danken de commissie hartelijk voor de flinke hoeveelheid werk die ze verzet heeft en de 

kwaliteit van het visitatierapport die dit heeft opgeleverd.  

 

Het belangrijkste aandachtspunt voor ons betreft het verder smart maken van onze ambities 

en de financiële vertaling van investeringskeuzes in de vorm van scenario’s weer te geven. 

Voor 2015 stond op de planning om voor verschillende ondernemingsambities, de 

uitgangssituatie helder te krijgen. Pas daarna kun je vorderingen en resultaten meten. Deze 

onderzoeken en nulmetingen lopen nog door in 2016. De commissie constateert terecht dat 

deze basisinformatie essentieel is om vervolgens investeringsscenario’s en 

prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties te maken. Hoe we diverse 

keuzes (scenario’s) en de inzet van financiële middelen die de keuze vraagt, gaan we vanaf 

2016 nadrukkelijk onderzoeken. Dit is belangrijk om met onze partners goede gesprekken te 

voeren over prestatieafspraken. Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeenten Elburg, 

Ermelo en Harderwijk en de lokale huurdersorganisaties opgestart. Deze gesprekken gaan 

uiterlijk eind 2016 leiden tot een raamovereenkomst en concrete prestatieafspraken. 

 

De commissie beveelt aan belanghouders meer invloed te geven op de totstandkoming van 

beleid. Dat onderschrijft UWOON, het is immers één van de vier ambities in ons 

Ondernemingsplan. Het huurdersplatform, waarin 2 van de 3 huurdersorganisaties 

samenwerken, wordt al expliciet en vroegtijdig betrokken bij beleidsontwikkeling. En naar 

volle tevredenheid. Mooi is dat de commissie de betrokkenheid van onze medewerkers bij 

het formuleren van ondernemingsdoelen noemt. Die betrokkenheid en inbreng van onze 

medewerkers is één van de belangrijkste factoren bij de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Ook de commissie viel op dat voor UWOON’s medewerkers de klant echt voorop staat.  

 

Om de invloed van klant en partners te vergroten, beveelt de commissie aan dat de 

maatschappelijke prestaties en legitimiteit, nadrukkelijker op de agenda van de RvC te 

plaatsen. Deze aansporing is wat ons betreft niet nodig; het meer en anders invloed geven 

van belanghouders staat immers al hoog op de agenda van UWOON’s RvC en bestuur .Ons 

4e ondernemingsdoel getuigt hiervan, maar daarnaast doen we op het terrein van het 

vergroten van onze legitimiteit méér dan wat de wet voorschrijft. UWOON’s verbondenheid 

met onze klanten en met de lokale maatschappij is de basis van ons werken en onze 

resultaten. UWOON start in 2016 als één van de vijf corporaties in Nederland met een 

corporatieraad. Dit is een raad met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij, die 

onderwerpen op de bestuurlijke agenda van UWOON zal plaatsen en zal bepalen wat de 

maatschappelijke toegevoegde waarde (het maatschappelijk rendement) van UWOON’s 

handelen is.   



 

 

De aandacht die de commissie vraagt voor afronding van een systeem van integraal 

risicomanagement herkennen we. We streven ernaar om een systeem toe te passen, waarbij 

niet alleen ‘checks and balances’ op papier vastgelegd zijn, maar waarin ook het tijdig 

nadenken, bewustwording en beheersing van risico’s, onderdeel is van onze dagelijkse 

praktijk. Het vinden van een goede werkwijze waarbij deze beide onderdelen tot hun recht 

komen is geen sinecure, maar we verwachten eind 2016 tot een goed resultaat op dit 

onderdeel te komen. 

 

Het verheugt ons dat de commissie diverse aspecten van UWOON’s dienstverlening herkent 

en waardeert. Bijvoorbeeld de aandacht voor de klant, de aanspreekbaarheid van UWOON 

voor huurders en partners, de onverminderd hoge inzet op behoud van leefbare buurten en 

de inzet op effectieve en efficiënte dienstverlening waarmee UWOON haar bedrijfslasten 

tijdig en ingrijpend verlaagde. Dit zijn waarden die UWOON ook in de toekomst zal hoog 

houden. Deze visitatie sterkt ons in dit voornemen. 

 

We willen onze ambities en beleidsdoelen meer smart maken. In het verlengde hiervan 

starten we in 2016 met het herijken van onze sturings- en verantwoordingsinformatie. Het 

doel is om een scherper beeld te krijgen van de meest wezenlijke prestatie-indicatoren. Niet 

alleen waar het prestaties in onderhoud en nieuwbouw betreft, maar (vooral) ook over de 

effecten van ons beleid op onze maatschappelijke doelstelling. Wij geven hiermee invulling 

aan de aanbevelingen over de ‘check’ in de PDCA-cyclus. 


