
 

      

  

 

 
Bevindingen 
Gewaardeerd met sterke punten als onder andere ‘betrokken en sociaal, betrouwbaar en constructief, met 

passie voor huurders in de genen en een platte organisatiestructuur met voldoende tegenkracht’ voelt           

De Woonschakel de waardering van de commissie voor haar inspanningen en werkzaamheden in de afgelopen 

jaren. Naast deze bevindingen stelt de commissie ook vast dat er verbeterpunten liggen op het vlak van 

proactief handelen en netwerkactiviteiten. De duiding van kansen en bedreigingen voor de organisatie in de 

SWOT-analyse van de commissie zijn helder en inzichtelijk.  

 
Beoordelingen 
De commissie beoordeelt de prestaties over 2017-2020 voor het onderdeel presteren naar opgaven en 

ambities met een 7,3. Hier ligt ruimte voor verbetering voor de organisatie. De waardering met een 8,3 op het 

onderdeel presteren volgens belanghebbenden stemt tot tevredenheid. Dat geldt ook voor de scores op 

presteren naar vermogen (8,0) en governance (7,8). De beoordelingen en aanbevelingen op onderdelen van de 

diverse prestatievelden worden door De Woonschakel meegenomen bij het opstellen van het nieuwe 

beleidsplan in 2021. De eerste aanzetten hiervoor zijn inmiddels al gegeven. 

 
Communicatie visitatierapport 
Het volledige rapport en deze reactie zal gepubliceerd worden op de website van De Woonschakel. 

Huurdersraad, gemeenten en andere belanghouders worden hierover actief geïnformeerd. Wij gaan voor onze 

huurders in het bewonersblad een compacte samenvatting van het rapport maken in de vorm van infographics.  

 
Dank 
Bestuur en Raad van Commissarissen willen de commissie danken voor de wijze waarop zij – in deze bijzondere 
periode van COVID-19 – haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het rapport biedt voor De Woonschakel mooie 
aanknopingspunten voor de toekomst. 
 
Tot slot willen wij een compliment geven aan alle medewerkers van De Woonschakel die hebben bijgedragen 
aan de behaalde resultaten zoals beschreven in het visitatierapport. 
 

Medemblik, 5 augustus 2021 

 

(w.g.) Dhr. A.B.M. Gieling   
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