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Samenvatting Visitatie 2011-2014 

1. Het proces 
In de periode mei t/m juni 2015 heeft Procorp voor Woongroep Marenland de maatschappelijke 
visitatie 2011-2014 uitgevoerd. Procorp is een coöperatieve vereniging, die zich uitsluitend richt op 
maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties. Een visitatie geeft een gestructureerde beoordeling 
over het maatschappelijk presteren van Woongroep Marenland. De visitatie is uitgevoerd volgens de 
methodiek 5.0. De visitatoren hebben naast een bureaustudie interviews gehouden met externe en 
interne betrokkenen De visitatoren hebben vervolgens Woongroep Marenland beoordeeld op haar 
maatschappelijke prestaties. 
Het concept rapport is op 24 juni 2015 besproken met de Raad van Toezicht en het management 
team. De Raad en de directeur-bestuurder hebben een bestuurlijke reactie opgesteld. De resultaten 
zijn in het najaar 2015 met onze medewerkers gedeeld. Na goedkeuring van het visitatierapport door 
de Stichting Visitatie Woningcorporaties zijn de resultaten definitief en is het rapport op onze website 
geplaatst.  
 
2. Het resultaat 
Woongroep Marenland heeft voor haar maatschappelijke visitatie voor 2011-2014 het volgende 
resultaat gehaald: 
 

Aandachtsgebieden  Resultaat 
2011-2014 

Resultaat 
2006 - 2010 

Ambities en opgaven 7,5 7,5 

Presteren volgens belanghebbenden 7,3 8 

Presteren naar vermogen  7,0 6 

Governance  6,8 6 

 
Woongroep Marenland is trots op het behaalde resultaat. Hierbij wordt opgemerkt dat de overgang 
naar de methodiek 5.0 een verlagend effect heeft op de score. We hebben op presteren naar 
vermogen en governance een duidelijke verbetering gerealiseerd. Het oordeel van de commissie dat 
Woongroep Marenland de onderkende verbeterpunten van de vorige visitatie goed heeft opgepakt is 
dan ook een compliment voor de gehele organisatie. Onze belanghebbenden (huurders en 
gemeenten) zijn tevreden over de bediening van de doelgroep en de uitvoering van de 
maatschappelijke taken.  
De visitatiecommissie heeft van Woongroep Marenland een beeld van open, transparant, gedreven en 
overtuigd van haar inspanningen. Woongroep Marenland is volgens de commissie een financieel 
gezonde corporatie. Deze positie van Woongroep Marenland wordt steeds meer op de proef gesteld 
door onder meer de vergrijzing, de aardbevingsperikelen, de saneringsheffing en de 
verhuurderheffing. 

 
3. De aanbevelingen 
De uitgevoerde visitatie leidt nog tot een aantal duidelijke uitdagingen om onze taak als 
maatschappelijke volkshuisvester voor de komende vier jaar verder te verbeteren. Het betreft: 

- Het vieren van de successen. We kunnen en willen ons huidige positieve imago hiermee 
verder verbeteren. 

- De invoering van een instrumentarium om onze onderhoudsconditie te meten en vanuit onze 
vastgoedstrategie te sturen. Dit punt hebben we al opgepakt. 

- Het afleggen van SMART verantwoordingen. Het verantwoorden van onze resultaten naast 
ons jaarverslag zullen we verder uitbouwen.  

- Het uitbouwen van de periodieke besprekingen met de belanghebbenden. We willen de 
verwachtingen nog beter managen en de uitdagingen in het werkgebied samen aangaan. 

- We zullen onze drang tot verlaging van onze bedrijfslasten in samenhang met de kwaliteit van 
onze dienstverlening en de tevredenheid van onze stakeholders blijven bezien.  


