
Voorstel keuze visitatiebureau 

Inleiding 
Woningcorporaties zijn al langer verplicht om iedere vier jaar een visitatie uit te laten 
voeren. Habeko wonen is in 2011 en 2014 gevisiteerd. Deze verplichting is in 2015 in de 
Woningwet wettelijk verankerd.  

Bij een visitatie vindt een externe beoordeling van het doen en laten en de kwaliteit van de 
woningcorporatie plaats. Hierbij worden ook belangenhouders bij de corporatie betrokken. 
Het is de bedoeling dat organisaties van hun beoordelingen leren wat zij goed en minder 
goed doen. Ook helpt een visitatie organisaties om de eerste stappen te nemen om naar 
voren gekomen zwakke punten te gaan verbeteren. 

In de uitgevoerde visitatierapporten komt een positief beeld van onze organisatie naar voren. 
Ook onze belangenhouders geven ons hoge rapportcijfers.  

Het laatste visitatierapport is per 17 april 2014 gepubliceerd. Dat betekent dat de volgende 
visitatie per 17 april 2018 volledig moet zijn afgerond.  

Het opstellen van het visitatierapport inclusies de bespreking met bestuur en raad van 
commissarissen vergt globaal ongeveer 4 maanden. Vanaf dat moment gaat er wettelijk twee 
keer een termijn van 6 weken gelden, namelijk voor de toetsing van de rapportage en de 
definitieve vaststelling van het rapport en vervolgens voor het opstellen van de bestuurlijke 
reactie/zienswijze en de publicatie daarvan met het visitatierapport. 

Terugrekenend betekent dit dat snel een keuze moet worden gemaakt voor het 
visitatiebureau.  

 

Vijf geaccrediteerde visitatiebureaus die werken volgens een voorgeschreven 
methodiek 
Habeko wonen is niet vrij in de keuze voor een uitvoerend visitatiebureau. Alleen door de 
Stichting Visitatie Woningcorporaties (SVW) geaccrediteerde organisaties mogen de visitatie 
uitvoeren. Op dit moment zijn er vijf bureaus geaccrediteerd door de SVW: 

• Cognitum 

• Ecorys 

• Pentascope 
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• Procorp 

• Raeflex 

Alle geaccrediteerde bureaus werken volgens een voorgeschreven visitatiemethodiek. 
Momenteel is dat Visitatiemethode 5.0. Onze vorige visitatie is door het bureau Cognitum 
uitgevoerd volgens de Visitatiemethode 4.0. De wijziging van de methodiek is zodanig dat 
hierdoor geen vergelijking meer met de voorgaande visitatie kan plaats vinden.  

Voor Habeko wonen is de keuze beperkt tot 4 bureaus. Om de schijn van 
belangenverstrengeling te voorkomen heeft het bureau Pentascope namelijk inmiddels laten 
weten geen offerte uit te zullen brengen. Eén lid van de raad van commissarissen is immers 
in zakelijke zin verbonden met dit bureau.  

Gezamenlijke opdracht bestuur en raad van commissarissen 
Volgens de Governancecode is opdrachtverlening van de visitatie een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van raad van commissarissen en bestuurder. In de methodiek is dat 
ook zo opgenomen. De Woningwet laat zich er niet specifiek over uit en stelt dat ‘de 
toegelaten instelling zorg moet dragen voor tijdige visitatie’. In de statuten is vastgelegd dat 
voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen van het bestuursbesluit omtrent 
“de opdracht tot uitvoering van de visitatie bij de vereniging en de wijze van uitvoering van 
en verslaggeving over de visitatie” is vereist.  

Bij Habeko wonen is het uitgangspunt dat sprake is van een gezamenlijke opdracht van raad 
van commissarissen en bestuurder.   

Voorstel keuze visitatiebureau Habeko wonen 
Habeko wonen is een relatief kleine organisatie die sterk verbonden is met haar klanten en 
haar belangenhouders. De in het verleden uitgevoerde visitaties hebben dan ook slechts in 
beperkte mate toegevoegde waarde opgeleverd. Wij streven er naar om uit de komende 
visitatie meer rendement te behalen. De visitatie moet ons extra input ten behoeve van het 
in 2018 te vernieuwen ondernemingsplan opleveren. Naast acceptabele kosten stellen we 
daarnaast nog een aantal andere eisen aan het visitatiebureau. Dit betreft: 

- Positieve ervaringen van collega corporaties van vergelijkbare omvang: 

- Benodigd voorwerk binnen de organisatie zo beperkt mogelijk: 

- Snelheid van uitvoering (korte doorlooptijd): 

Inmiddels zijn de offertes voor de bureaus opgevraagd. Het is de bedoeling met drie bureaus 
een gesprek te voeren ter toelichting van de offerte. Pas daarna zal een keuze worden 
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gemaakt. Aan de raad van commissarissen wordt daarom gevraagd akkoord te gaan met het 
keuzecriterium waarop de uiteindelijke uitvoerende partij wordt geselecteerd.  

Dit keuzecriterium is als volgt geformuleerd: 

Habeko wonen kiest voor het visitatiebureau dat: 

- Spontaan de meeste toegevoegde waarde biedt ten behoeve van het 
ondernemingsplan 2018 en 

- Bij het gesprek een positief gevoel achterlaat bij de organisatie, maar ook positieve 
referenties heeft van vergelijkbare collega corporaties en 

- Behoort tot de drie laagste inschrijvingen; 

- Onder de randvoorwaarden dat: 

o Deze partij geen bijzondere eisen stelt ten aanzien van de 
gegevensaanlevering; 

o Start van de visitatie op korte termijn kan plaats vinden, waarbij het concept 
rapport maximaal 3 maanden na de start beschikbaar kan zijn.   

 

Gevraagd voorstel: 

Aan de raad van commissarissen wordt gevraagd in te stemmen met de 
gezamenlijke opdrachtverstrekking op basis van het omschreven 
selectiecriterium.  

 

 

 

 

 

 


