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Woningstichting maakt verwachtingen meer dan waar! 
 

Barneveld, 5 november 2015 - ‘Woningstichting Barneveld heeft haar verwachtingen meer dan 

waargemaakt’. Dat stelt de visitatiecommissie in haar visitatierapport naar de maatschappelijke 

prestaties van Woningstichting Barneveld van de afgelopen vier jaar. De woningstichting is 

trots op dit compliment! Zij liet onafhankelijk adviesbureau Procorp tussen maart en juni een 

visitatie uitvoeren.  

 

Woningstichting Barneveld werd beoordeeld op vier prestatieperspectieven en behaalde de volgende 

scores:  Presteren naar Opgaven en Ambities 7,5  

Presteren volgens Belanghebbenden 7,1 

Presteren naar Vermogen  7,3 

Governance    7,2 

  Gemiddelde score   7,3 

 

De commissie schrijft in haar recensie: ‘Woningstichting Barneveld (WsB)  is een financieel gezonde 

corporatie. In de visitatieperiode zijn veel projecten in de regio ‘on hold’ gezet of vertraagd. WsB heeft 

daarentegen binnen haar mogelijkheden onveranderd geïnvesteerd in haar woningen en in haar 

wijken. Daarnaast is WsB lopende de visitatieperiode stevig gaan investeren in het verduurzamen van 

haar vastgoedvoorraad. Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en buurten is ook 

onverminderd doorgezet. De aandachtspunten uit de vorige visitatie zijn zichtbaar opgepakt en 

adequaat uitgevoerd. Met de herijking van de organisatie en gericht sturen op financiële kengetallen 

heeft WsB een solide en betrouwbare vermogenspositie weten te waarborgen, waarmee haar 

maatschappelijke taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. WsB heeft een gezond financieel 

fundament voor de toekomst neergelegd. De complimenten van de commissie voor de wijze waarop 

WsB haar financiële verantwoording genomen heeft in diverse wijken en ‘tegen de wind in’ heeft 

gepresteerd.’ 

 

Aanbevelingen 

Naast deze positieve score zijn er natuurlijk ook aanbevelingen van de commissie. Arjen Jongstra, 

directeur-bestuurder: ‘We mogen meer zichtbaar onze successen vieren. Ook benadrukt de 

commissie dat we oog moeten houden voor de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie waar het 

gaat over bedrijfslastenbesparingen. Daarnaast kunnen we meer pro-actief belanghebbenden 

opzoeken en hen meer betrekken bij beleidsvoorbereiding en de heldere verantwoording in ons 

jaarverslag doorzetten waar het gaat over onze prestatieafspraken. Ook duidelijk zijn over onze rol in 

samenwerkingsverbanden als BLNW en FoodValley is een verbeterpunt. En als laatste mogen we 

volgens de commissie aandacht geven aan het vaststellen van gewenste kwaliteitsniveaus van het 

bezit en daar anders op kunnen sturen. We spreken de komende periode tijdens diverse overleggen 

met belanghebbenden over de verbeterpunten in relatie tot onze samenwerking. Dit doen we ook 

tijdens onze belanghoudersbijeenkomst in december.’ 
Het visitatierapport en een samenvatting ervan is te downloaden op wstg-barneveld.nl – Dit zijn we – 
Publicaties – Algemene bedrijfsinformatie. 


