
 

  

 

 

 
  
 

 

 

  

 

  

  

Aw en SVWN sluiten 
samenwerkingsconvenant 
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Stichting 

Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) sloten op 

31 augustus een samenwerkingsconvenant. In het 

convenant staan afspraken over het benutten van elkaars 

gegevens, de planning van toezichts- en visitatie-

activiteiten, de taakverdeling en de manier waarop 

uitwisseling van informatie plaatsvindt. Gebruik maken van 

elkaars openbare informatie en inzichten is daarbij het 

uitgangspunt. Met het sluiten van het convenant behoren 

doublures tussen het toezicht van de Aw en de visitatie 

van SVWN tot het verleden. 

== lees hier het volledige nieuwsbericht == 
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RvC’s bewust van 
maatschappelijke oriëntatie 
In 2019 zijn er 99 visitaties van corporaties afgerond. De 

positieve trend die in de afgelopen jaren zichtbaar was 

heeft zich ook in 2019 voortgezet: in vergelijking met de 

scores van de visitatie vier jaar geleden is voor dezelfde 

groep corporaties op alle onderdelen een duidelijke stijging 

zichtbaar. Uit een analyse van SVWN blijkt dat de het 

overgrote deel van de corporaties een RvC heeft die zich 

bewust is van zijn maatschappelijk oriëntatie in het lokale 

netwerk. 

Goed scorende RvC's hebben een breed gedragen visie 

op hun maatschappelijke oriëntatie als toezichthouder van 

een maatschappelijke organisatie in een lokaal netwerk en 

weten deze visie ook in de praktijk te brengen. De RvC is 

op diverse manieren actief verbonden met belanghouders, 

is actief is betrokken bij strategievorming en draagt zelf 

maatschappelijke thema’s aan die geagendeerd dienen te 

worden. 

== lees hier het volledige artikel ==  

== bekijk de infographic ==  

  
  

  
  

  
 

 

 

  

 

  

  

Corporaties en 
belanghebbenden weten elkaar 
meer te vinden 
De belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden 

over het maatschappelijk presteren en het functioneren 

van de woningcorporaties. De gemiddelde beoordeling 

over 2019 ligt op alle onderdelen op of boven de 7,2. Het 

algemene beeld is dat er vanaf 2015 op elk onderdeel een 

stijgende lijn zichtbaar is, vooral op het gebied van ‘relatie 

en communicatie’ en ‘invloed op beleid’. Opvallend is dat 

de tevredenheid van de belanghebbenden van kleine 
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corporaties aanzienlijk groter is dan die van 

belanghebbenden van grote corporaties. 

De waardering van de invloed die de belanghebbenden op 

het beleid hebben is sinds de herziening van de 

Woningwet in 2015 gestegen. Voor de huurders is de 

verandering van de Woningwet goed merkbaar, doordat 

de huurders een formele plek aan tafel hebben gekregen. 

De input die ze geven voor het corporatiebeleid en de 

prestatieafspraken wordt steeds meer serieus genomen. 

== lees hier het volledige artikel == 

== bekijk de infographic ==  

  
  

  
  

  
 

 

 

  

 

  

  

SVWN visitatorenplatform online 
Het SVWN visitatorenplatform is online gegaan. Bij de 

laatste masterclasses heeft Claudia Siewers alle 

aanwezige visitatoren reeds uitgenodigd, en velen van hen 

hebben het platform reeds gevonden.  

Het platform is (uitsluitend) bedoeld voor de visitatoren van 

de door SVWN geaccrediteerde bureaus, om elkaar te 

inspireren, te informeren en om een mogelijkheid te bieden 

om als visitatoren onderling onderwerpen te bespreken. 

SVWN adviseurs zijn ook lid om eventuele vragen te 

kunnen beantwoorden of nieuwe onderwerpen te 

entameren. Ook leden van ons College van Deskundigen 

zijn aanwezig, zodat zij op de hoogte blijven van wat er 

onder visitatoren leeft en waar eventueel tegenaan 

gelopen wordt. 
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Recent gepubliceerde 
visitatierapporten 
Woningstichting De Zaligheden, Eersel, 28-08-2020 

Mijande Wonen, Vriezenveen, 13-08-2020 

Woonstichting Triada, Heerde, 20-07-2020 

Woonstichting 'thuis, Eindhoven,16-07-2020 

Woongoed 2-Duizend, Reuver, 15-07-2020 

  Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 

Bezoekadres 

Weg der Verenigde Naties 1 

3527 KT Utrecht 

Postadres 

Postbus 4077 

3502 HB Utrecht 

Telefoon: 030 - 7210780 

E-mailadres: info@visitaties.nl
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