
Visitatie 2019 

Resultaten 

Presteren naar 

opgaven en  

ambities:  

7,8 

 

Presteren naar 

vermogen:  

8,0 

Governance van 

maatschappelijk 

presteren:  

7,7 

 

Presteren volgens 

belanghebbenden:  

7,7 

* Uit visitatierapport. 



Beste  

In november 2019 heb je meegewerkt aan de visitatie van Veluwonen.  

Hartelijk bedankt voor je tijd en inzet. We vonden het erg leuk je te  

spreken op deze manier. 

Op de voorkant van deze kaart lees je de resultaten. We zijn er enorm blij 

mee! Met de aandachtspunten zijn we inmiddels al aan de slag gegaan. 

Dankzij jou kunnen we onze huurders nog beter bedienen.  

Wellicht wil je ook weten wat we hebben gedaan met jullie mening over de 

dilemma’s? Hieronder lees je meer.  

We hopen dat jij en je familie gezond zijn en blijven. Veel sterkte in deze 

rare en nare tijd. 

Hartelijke groet, 

mede namens de Raad van Commissarissen, 

 

Marco de Wilde 

Dilemma 1: Wat doen we met Oud-Eerbeek? 

Resultaat tournee: We hoorden van huurders en mede-corporaties hoe belangrijk vroegtijdig  

betrekken van bewoners is. Wij hebben dit inmiddels in onze plannen voor de wijk opgenomen. 

Dilemma 2: Waarom een huis met een slecht energielabel pas in 2027 renoveren? (Laag-Soeren)

Resultaat tournee: We hebben besloten om huizen met energielabel E (of slechter) vooruitlopend 

op een renovatie te verduurzamen met ‘geen spijt maatregelen’.  

Dilemma 3: Hoe gaan we om met een moeder (en haar kind) uit Beekbergen die veel extra kansen 

heeft gehad en weer in de problemen komt? 

Resultaat tournee: We gaan door met het intensief begeleiden van huurders. Vanuit de deelnemers 

van de tour was hier veel steun voor. We doen dit wel altijd in nauwe samenwerking met partners. 

Dilemma 4: Hoe gaan we om met nazorggesprekken met huurders? Investeren ja of nee?  

Resultaat tournee: We gaan onze nazorggesprekken uitbreiden naar huurders van een nieuwbouw-

huis. Ook kijken we of een bezoek na een renovatie haalbaar is. 

Naast veel lof van de visitatiecommissie zijn er ook aandachtspunten: 

• verken met Samen Eén hoe zij zodanig bij de prestatieafspraken betrokken  

blijven dat het minder belastend is voor hen; 

• breng meer integraliteit en wederkerigheid in de prestatieafspraken; 

• maak met de gemeente Apeldoorn een integrale visie op de toekomst van 

de dorpen; 

• versterk de huurdersparticipatie bij projecten; 

• maak bij het nieuwe ondernemings- en portefeuilleplan meer expliciet hoe 

van buiten naar binnen is gewerkt; 

• probeer tot gezamenlijk en gedragen visie te komen op huisvesting starters. 

 

 


