
Elke dag doen we met elkaar 

ons best om mensen te  

helpen aan een betaalbaar, 

goed en duurzaam thuis.  

Op onze eigen manier:  

herkenbaar, aanspreekbaar 

en bereikbaar voor bewoners 

en samenwerkings partners.  

Met oog voor sociale  

vraagstukken en voor prettig 

wonen in de wijk. 

Lukt dat? Eens in de vier jaar 

worden de maatschappelijke 

prestaties van woning

corporaties door een  

onafhankelijke visitatie

commissie beoordeeld.  

Visitatiebureau Cognitum 

deed onderzoek naar onze 

prestaties in de periode 2018 

tot en met 2021. En we  

krijgen een dikke acht!

Doen we wat we met onszelf 
en onze bewoners en partners 

hebben  afgesproken?  
Krijgen we de plannen van 

papier naar de praktijk?

Wat vinden onze bewoners en  
partners, de mensen voor wie we 
het doen? Hoe beoordelen zij ons?

Heeft ons bestuur en onze  
Raad van Commissarissen 
voldoende aandacht voor onze 
belang rijkste doelgroepen? 
Houden we onze prestaties goed 
in de gaten en leggen we daar op 
een transparante en duidelijke 
manier verantwoording over af?

Geven we ons geld uit aan de 
goede dingen? Halen we er 

alles uit wat erin zit, zonder 
te veel risico te nemen?
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Hoe doet 
Mooiland het eigenlijk? 

Nou, behoorlijk goed!

Visitatierapport  
2018-2021

Wat valt op? 

Wat valt op? Wat valt op? 

Wat valt op? 

> Lees hier het volledige rapport.

https://www.mooiland.nl/visitatie


•  Het driepartijenoverleg tussen bewoners, gemeenten en 

corporaties stemt de deelnemers meer dan tevreden: het 

werkt. 

•  In de eerste jaren van de visitatieperiode ging veel tijd zitten 

in jaarlijkse afspraken. Pas later maakten we meerjarige 

afspraken en kwam er ook meer aandacht voor het  

monitoren van die afspraken. 

•  Prestatieafspraken zijn geen beloftes van de ene partij aan 

de andere. Er moet sprake zijn van wederkerigheid. Dat kan 

nog beter.

Bewonderpunten  
Waar we complimenten voor krijgen  

•  We maken consequent met alle gemeenten in het  

kerngebied prestatie afspraken en monitoren die. 

•  Overal waar we werken, ook als we er weinig bezit hebben, 

geven we thuis en zijn we zichtbaar en bereikbaar voor 

bewoners.

•  We voeren onze verkoopstrategie consequent door en  

verkopen vooral aan collegacorporaties.

• Onze inzet via matching met Vestia in Den Haag. 

Verwonderpunten 
Waar de commissie vraagtekens bij zet 

•  Onze keuze voor groei in de steden, waar andere corporaties 

veel meer bezit hebben.

•  Onze beperkte zichtbaarheid in kleine kernen op strategisch 

niveau.

Cijfers uitgesplitst

Presteren naar opgaven 

en ambities

Oordeel  

visitatiecommissie

Prestaties Ambities

Beschikbaarheid 7

8

Betaalbaarheid 7

Kwaliteit en duurzaamheid 7

Wonen met zorg & welzijn 7

Leefbaarheid 7

Oordeel 7 8

Gewogen oordeel 7,3

7,3

Wat valt op? 

Presteren  
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opgaven en  
ambities

Terug



•  Onze bewoners zijn heel blij met hun huis en hun wijk. De 

relatie met Mooiland is goed, maar mag nog gelijkwaardiger. 

Bewoners zouden ook meer invloed op het beleid willen.

•  Gemeenten zijn tevreden over onze maatschappelijke  

prestaties en het contact met ons. Ze verwachten meer 

investeringen op het gebied van beschikbaarheid, maar 

hebben ook begrip voor de druk op de bouwsector.

• Onze reputatie is in vier jaar gestegen van 7,7 naar 8,4.

•  Collegacorporaties en zorg en welzijnsinstellingen zien 

Mooiland als een zeer prettige samenwerkingspartner.  

Ze zouden graag nóg meer met ons optrekken. In die  

samenwerking mogen wij best nog wat meer lef tonen.

Bewonderpunten  
Waar we complimenten voor krijgen

•  We zetten ons in om ook in Gennep een volwaardige rol  

te blijven spelen en nieuwbouw neer te zetten.

•  Het aantreden van onze bestuurder Carly Jansen had al heel 

snel een positief effect op ons netwerk.

Verwonderpunten 
Waar de commissie vraagtekens bij zet  

•  Onze rol en bijdrage in ons kerngebied zijn soms onduidelijk. 

Hetzelfde geldt voor onze identiteit.

•  We leggen de nadruk soms zo veel op zakelijkheid en  

doelmatigheid dat dit onze maatschappelijke overwegingen 

overschaduwt.

Cijfers uitgesplitst

Thema’s Bewoners Gemeenten

Overige  

belang-

hebbenden

Gemiddelde 

score

Tevredenheid 

over maat

schappelijke 

prestaties

Beschikbaarheid 8,0 6,0 7,8 7,2

Betaalbaarheid 8,4 8,0 8,1 8,2

Kwaliteit en duurzaamheid 7,4 8,3 8,6 8,3

Wonen met zorg & welzijn 8,2 7,0 8,0 7,8

Leefbaarheid 8,4 7,6 7,6 7,8

Gemiddelde score 8,1 7,4 8,0 7,8

Tevredenheid over relatie en communicatie met Mooiland 7,5 7,9 8,8 8,2

Tevredenheid over mate van invloed op beleid van Mooiland 5,8 7,0 7,6 7,0

7,7
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Wat valt op? 

•  We hebben een duidelijke visie op hoe wij ons geld besteden. 

We maken heldere keuzes die we goed onderbouwen. 

•  We zijn financieel gezond, houden de risico’s goed in de 

gaten en hebben duidelijke plannen om eventuele risico’s te 

vermijden of ermee om te gaan.

•  Geld dat we overhielden na het verkopen van onze woningen 

en dat we niet direct in ons eigen werkgebied konden  

uitgeven, gebruikten we om collega Vestia te ondersteunen.

Bewonderpunten  
Waar we complimenten voor krijgen

•  We gebruiken de opbrengsten van onze landelijke  

verkoopstrategie op een goede manier, bijvoorbeeld om 

Vestia te ondersteunen.

•  Onze aanpak om het landelijk verspreide bezit af te bouwen 

en tegelijkertijd de interne organisatie op de afnemende 

werklast aan te passen.

•  Het feit dat we kwalitatief goede en duurzame woningen 

overdroegen aan onze collegacorporaties.

Verwonderpunten 
Waar de commissie vraagtekens bij zet

•  De visitatiecommissie benoemde bij onze manier van  

presteren naar vermogen geen verwonderpunten.

Cijfers toegelicht

Mooiland krijgt een bovengemiddeld hoog cijfer vanwege:

•  onze heldere keuzes voor financiële continuïteit,  

doelmatigheid, betaalbaarheid en risicobereidheid bij  

de grootschalige verkoop van onze woningen;

•  de zeer actieve manier waarop we onze visie op  

vermogensinzet in de praktijk brengen én blijven toetsen;

•   onze periodieke evaluaties en het op grond daarvan  

bijstellen van onze inzet;

•  onze actieve opstelling om in ons kernwerkgebied te kunnen  

investeren waar dat nodig of wenselijk is;

•  onze nadrukkelijke wens om meer verbinding te zoeken met  

gemeenten en collegacorporaties, om te kunnen investeren 

en regionaal draagvlak te krijgen.

Presteren  
naar  
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Wat valt op? 

•  We betrekken onze belangrijkste doelgroepen en belang

houders actief bij onze visie, doelen en plannen. We stellen 

die plannen elk jaar bij als dat nodig is.

•  We hebben effectieve rapportages met heldere dashboards. 

Tegelijk geven we onze mensen de ruimte om vanuit hun 

eigen inzicht te handelen.

•  De raad van commissarissen laat zien de maatschappelijke 

opgaven van Mooiland heel goed aan te voelen en draagt er 

ook actief aan bij. Zo kozen ze een bestuurder die goed past 

bij een nieuw, samenwerkend en lokaal geworteld Mooiland.

Bewonderpunten  
Waar we complimenten voor krijgen

•  Onze zeer gedegen strategievorming en de manier waarop 

we sturen op prestaties.

•  De open manier waarop we in 2020 met onze belangrijkste 

samenwerkingspartners in gesprek gingen over ons  

presteren.

•  De toegankelijke manier waarop we onze strategie en 

verantwoording op onze website presenteren. 

Verwonderpunten 
Waar de commissie vraagtekens bij zet 

•  Onze visie op toezicht en besturen is nog een erg formeel 

stuk, waarin de maatschappelijke bevlogenheid van de 

raad van commissarissen niet uit de verf komt. Het lijkt 

zinvol die visie opnieuw tegen het licht te houden. 

Cijfers uitgesplitst

Governance

Governance Oordeel visitatiecommissie

Strategievorming en  

sturing op prestaties
8,5

Maatschappelijke  

oriëntatie raad van  

commissarissen

8

Externe legitimatie en 

verantwoording
8

Oordeel Governance 8,2

8,2

Terug
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