Bestuurlijke reactie op het visitatierapport

Trots op de mooie beoordeling
De visitatiecommissie geeft ons een mooie beoordeling op álle onderdelen van de
visitatie. We zijn blij dat we deze positieve lijn al een aantal jaren hebben weten door te trekken. Dit
visitatierapport bevestigt dat wij de juiste weg (blijven) bewandelen. Als bestuur en Raad van
Commissarissen zijn wij trots op onze medewerkers en partners. Wij danken hen voor de krachtige
samenwerking. Door onze gezamenlijke toewijding hebben wij dit mooie resultaat behaald.
Professioneel, sociaal en lokaal betrokken
Het gaat er bij Bergopwaarts niet om wat we moeten doen maar hoe we dat doen. Bij ons staat de
klant centraal. Niet alleen de stenen maar vooral de mensen zijn voor ons belangrijk. We brengen dit
tot uiting in onze kernwaarden en kernkwaliteiten en in onze doelen. Wij vinden het dan ook fijn om
te horen dat de visitatiecommissie de elementen ‘professioneel, sociaal en lokaal betrokken met een
grote bereidheid tot samenwerking’ heel duidelijk waarneemt tijdens het visitatietraject. We blijven
hier de komende jaren onze energie in steken.
Samen actief blijven
Door de kernwaarden en kernkwaliteiten in onze organisatie stevig te verankeren, is de basis gelegd
om goed (lokaal) maatschappelijk te presteren. Wij kunnen en doen dit niet alleen. Onze partners
hebben we nodig om samen actief te blijven voor mensen die (nog) niet zelfstandig in hun eigen
huisvesting kunnen voorzien. Alleen samen kunnen we goed maatschappelijk presteren!
Aanbevelingen herkenbaar
Wij waarderen het enorm dat de visitatiecommissie de belanghebbenden heeft gevraagd om ons een
boodschap mee te geven. Uit deze leer- en verbeterpunten putten wij veel informatie. Hier gaan wij
zeker mee aan de slag. Zoals van ons gewend blijven wij hierover met de belanghebbenden
communiceren, een aspect dat duidelijk gewaardeerd wordt volgens de visitatiecommissie.
De belangrijkste aandachtspunten die de visitatiecommissie aan ons geeft, is dat we meer inzicht
mogen geven in de uitdagingen die voor ons spelen. En de bereidheid al dan niet in andere
gemeenten een grotere rol te spelen. Dit zijn acties die wij gaan meenemen in ons jaarplan voor
volgend jaar.
Bedankt!
De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een
woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Wij zijn positief over de wijze waarop de
maatschappelijke visitatie door het visitatiebureau Ecorys is uitgevoerd. Het traject verliep goed en
prettig. Het was een plezierige samenwerking met goede discussies en adviezen. Wij herkennen onze
werkwijze in het visitatierapport. Het rapport geeft ons een tevreden gevoel voor het werk wat wij
met zijn allen doen.
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Wij bedanken onze medewerkers en partners voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan deze
beoordeling. Samen met jullie gaan wij verder met het invullen van onze primaire taak waar
Bergopwaarts al bijna 100 jaar zich hard voor maakt; het huisvesten van mensen die daar zelf
moeilijk in kunnen voorzien!
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