
Bestuurlijke reflectie op het Visitatierapport BrabantWonen 2017-2020 

 

In de recensie schetst de commissie aan de hand van de thema’s, ‘Vermogen verplicht’, 

‘Compassie en bevlogenheid’, ‘Leiderschap en structuur’ en ‘Wederkerigheid’, waar 

BrabantWonen staat in haar ontwikkeling. Wat is onze rolopvatting, sluit die aan bij de 

beleving van anderen, wat zijn onze ambities, wat is onze opgave, maken we die waar, 

hoe gaan we om met de belangen van onze huurders en partners, hoe sturen we hier op? 

Allemaal vragen die aan bod komen. 

De commissie is hierbij complimenteus naar BrabantWonen. Mooie cijfers en heel mooie 

woorden. Wat wordt gewaardeerd is dat we gaan voor de kansen. We gaan daarbij de 

complexiteit niet uit de weg. De commissie en onze belanghouders herkennen onze 

‘veelkleurigheid’ en zien veel kleuren schitteren. Daar zijn we blij mee en trots op. Het 

gaat immers niet vanzelf, daar hebben we hard voor gewerkt. Bevlogen, persoonlijk en 

betrokken. 

 

De commissie heeft meer dan aan de oppervlakte geschraapt, heeft doorgevraagd na een 

eerste positieve reactie. Ze komt dan ook met een reeks aandachtspunten. Die zijn 

herkenbaar en staan voor een groot deel op onze huidige agenda. Natuurlijk Samen is 

onze visie. Dit wordt herkend en onderschreven door onze belanghouders. Volgens de 

commissie zit samenwerken in onze genen. Dat is congruent, fijn. Toch worden we op dit 

punt uitgedaagd. Uitgedaagd om belanghouders nog scherper te betrekken bij het 

vormgeven van beleid en verantwoording. Nog beter duidelijk te maken waarom we voor 

iets staan, onze koers helder te schetsen, om hierbij ook bestuurlijk meer zichtbaar te 

zijn. Dit is niet zomaar een verbeterpunt, maar raakt de kern van wat we willen zijn. De 

aanbeveling komt daarmee dichtbij, prikkelt onze ‘ziel’. Hier begint dan ook de ambitie 

om dit nog beter te doen. De eerste stap is een goed gesprek met onze partners. 

 

We hebben niet alleen achteruit gekeken. We hebben gesproken over de vraagstukken 

van deze tijd. Dat is formeel geen onderdeel van het visitatietraject. Maar wel mooi en 

inspirerend. De passie voor de volkshuisvesting is wat ons bindt.  

 

We hebben betekenisvol werk, een grote en mooie maatschappelijke opdracht. Het voelt 

fijn als onze inzet wordt gezien en gewaardeerd. Dank voor de complimenten. De 

commissie schetst in haar SWOT-analyse als bedreiging dat we te bescheiden zijn over 

onze rol en positie. We werken op dit moment aan het beter zichtbaar maken van wat we 

doen, realiseren. Toch zit het teveel in mijn aard om ook deze ‘bedreiging’ als een 

compliment te zien. 

 

Ik dank de commissie voor haar inzet, de prettige samenwerking, voor de gesprekken 

tijdens onze wandeling in de wijken en voor haar adviezen.  

 

Harrie Windmüller 

Bestuur BrabantWonen 

 

 

 


