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Wees niet bang en wees gefundeerd 
mondig

Sinds 1 oktober 2016 is Tom Raes voorzitter van de Visitatie-
raad. Björn Mallants, directeur van VVH, praatte met hem en 
met zijn voorganger Gerard van Bortel. De gespreksthema’s: 
de eerste visitatieronde die eind 2016 werd afgerond en de 
tweede visitatieronde die in het najaar 2017 van start zal gaan.

  v.l.n.r. Tom Raes, Gerard van Bortel en Björn Mallants
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Zijn de doelstellingen van de eerste visi-
tatieronde bereikt?

Gerard van Bortel: ‘De belangrijkste 
doelstelling was ongetwijfeld om 
sociale huisvestingsmaatschappijen 
ertoe aan te zetten om te leren en 

te verbeteren. Ik heb het idee dat dit gelukt 
is. Intussen gaan heel wat SHM’s met hun 
visitatierapport aan de slag. Concreet on-
derzoeken ze hoe ze hun organisatie kunnen 
verbeteren.’

Hebben de visitaties op alle SHM’s de-
zelfde impact gehad?
‘De meeste SHM’s zijn erg gretig om hun visi-
tatierapport te gebruiken’, aldus van Bortel. 
‘Ze gaan ook echt aan de slag met hun verbe-
terpunten. Bovendien hadden ze zich vooraf 
al grondig voorbereid. Sommige SHM’s doen 
dat jammer genoeg niet. Die willen het liefst 
alles bij het oude laten. Het idee «de visita-
tie als kritische vriend» heeft in de meeste 
gevallen gewerkt, maar in sommige gevallen 
jammer genoeg niet.’

Je merkt dat sommige SHM’s bepaalde 
initiatieven nemen louter in functie van 
de voorbeelden die uitgewerkt zijn in de 
visitatie.
Tom Raes: ‘Er is ook een middengroep die als 
strategie gaan kopiëren. Op zich is daar niks 
mis mee. De visitatie is voor deze SHM’s een 
aanleiding om met nieuwe zaken aan de slag 
te gaan. Maar als het puur om trucjes gaat, 
zullen ze bij de tweede visitatie wel door de 
mand vallen.’ 

Zijn sommige doelstellingen niet heel 
subjectief qua invulling waardoor de 
voorbeelden in het prestatiebeoorde-
lingsdraaiboek eerder normatief dan il-
lustratief werden?
‘Eigenlijk zouden de toelichtingen «als bij-
lage» - totaal los van de doelstellingen - 
moeten staan’ verduidelijkt Raes. ’We heb-
ben deze suggestie meegegeven aan Wonen 
Vlaanderen.' 
Van Bortel: ‘Het is heel belangrijk dat de vi-
sitatiecommissie constant in gesprek blijft 
met de sector over de manier waarop dingen 
beoordeeld worden. En dat hebben we ook 
gedaan. Kijk maar naar de doelstelling «aan-
pasbaar bouwen».’ 
Raes: ‘Het is belangrijk om te kijken naar het 
ambitieniveau van de SHM’s. Mag het iets 
meer zijn? De visitatie mag daar ook naar 
polsen. Met de invoering van de nieuwe be-
oordelingsschaal (red: categorie slecht) zal 
dit eenvoudiger worden, omdat de catego-
rie «voor verbetering vatbaar» beter uit de 
verf zal komen. Het betekent dan «je bent 
niet slecht bezig, maar je kan op dit vlak nog 
stappen vooruit zetten».’ 

Worden er niet te veel verschillende as-
pecten van de werking van de SMH ge-
visiteerd? 
‘Het is best veel’, geeft van Bortel toe. 
‘Sommigen willen nog meer aspecten onder 
de loep nemen, maar dat is niet haalbaar op 
twee dagen.’ Raes: ‘Het is een spanningsveld. 
Sommige directeurs willen nog een derde vi-
sitatiedag om dieper in te gaan op aspecten 

die te weinig aan bod komen. Twee dagen 
moeten volstaan om een beeld te krijgen. Ui-
teraard kan de analyse nog bijgestuurd wor-
den. Dat is zo voorzien.’ ‘Ook is het’, aldus 
van Bortel, ‘een goede zaak dat in de nieuwe 
visitatieronde interne controle en organisa-
tiebeheersing niet meer apart worden be-
oordeeld, maar pas aan bod komen als er iets 
mis is met de prestaties.’

Een vaak terugkerende kritiek van SHM’s 
is dat het lijkt alsof er vooral op proce-
dures beoordeeld wordt.
‘Als je terugblikt op de eerste visitatieronde 
zou dit soms het geval kunnen zijn’, ant-
woordt van Bortel. ‘Procedures zijn een 
middel om een doel te bereiken. Maar in 
de tweede ronde zal er op de eerste plaats 
veel meer naar die doelen worden gekeken. 
Pas als de doelen niet bereikt worden, zullen 
de visitatoren kijken naar de gebruikte pro-
cedures. Vergeet niet dat procedures voor 
kennisborging zorgen. Zonder procedures zal 
een SHM geen goed rapport krijgen. Compe-
tenties zijn een ander middel om een doel te 
bereiken. Vaak zijn die inderdaad belangrijker 
dan procedures.’ 

Wordt er genoeg samengewerkt in de 
sector?
‘Nee’, reageert van Bortel fel. ‘Er zou veel 
meer samengewerkt kunnen worden en veel 
meer geleerd kunnen worden van elkaar.’ ‘Er 
is veel overleg op provinciaal niveau’, aldus 
Raes. ‘Maar dat betekent niet dat er ook ope-
rationeel wordt samengewerkt. Daar zijn nog 
een aantal mogelijkheden. De schaalgrootte 
is niet bepalend voor het goed of minder 
goed functioneren van een SHM. Kleine 
SHM’s hebben operationeel soms beperkte 
mogelijkheden. Samenwerking heeft in zo’n 
gevallen zeker zijn voordelen. Een samen-
werkingsmethodiek is er nu nog te weinig.’ 
‘De visitatierapporten bevatten heel veel 
materiaal om een argumentatie op te 

TeksT: sVEn Van Elst, stafMEdEwErkEr VVh
FoTo: Els MatthysEn, stafMEdEwErkEr coMMunicatiE VVh

‘SHM’s zouden meer kunnen samenwerken 
en veel meer kunnen leren van elkaar’’
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bouwen waarom die «1.000-woningengrens» 
eigenlijk niet echt zinvol is’, aldus van Bortel. 
‘Heel veel kleinere SHM’s leveren hele goede 
prestaties.’

Soms konden SHM’s zich niet vinden in 
het oordeel van de visitatie. Soms was er 
de indruk dat in een gelijkaardige situatie 
een ander oordeel werd geveld.
‘In welke mate dit correct is, valt moeilijk te 
beoordelen’, reageert Raes. ‘Voor de tweede 
visitatieronde is in elk geval afgesproken dat 
de rapporten van de eerste tien SHM’s die dit 
najaar zullen gevisiteerd worden, even in de 
mouw gehouden zullen worden om ze eerst, 
met alle visitatoren samen, te bespreken. Zo 
kan afgecheckt worden in welke situatie je 
een bepaalde score geeft.’ ‘De Visitatieraad 
is steeds meer gaan kijken naar de onderlinge 
ijking’, verduidelijkt van Bortel.’ ‘De visitaties 
zijn ook een leerproces geweest voor de vi-
sitatoren’, voegt Raes toe. ‘Ik vind het heel 
belangrijk dat de Visitatieraad aanspreekbaar 
is voor SHM’s. Dat is ook zo ingebouwd in de 
procedure. Daarnaast is er ook het systeem 
dat de visitatoren met elkaar meelezen bij de 
opmaak van de visitatieverslagen.’ 
‘Bij de tweede visitatieronde zal slechts één 
van de drie visitatoren dezelfde zijn als bij de 
eerste visitatieronde. Dat verzekert enerzijds 
de continuïteit, maar het zorgt er anderzijds 
ook voor dat er twee mensen met een frisse 
blik naar de SHM zullen kijken. Door dit alles 
gaat de visitatie de verschillen in beoordeling 
- als die er al zouden zijn - uitvlakken.’

Een vaak gehoorde kritiek is dat visita-
toren hun eigen stempel drukken op een 
visitatie.
‘We zijn hiervan op de hoogte’, antwoordt 
van Bortel. ‘Maar dit is inherent aan de me-
thode die we hebben gekozen. We weten dat 
dit een aandachtspunt is. In sommige geval-
len hebben we rapporten aangepast, omdat 
SHM’s er ons op wezen dat vergelijkbare 

situaties soms anders beoordeeld werden.’ 
‘Je zal dit nooit volledig kunnen uitsluiten’, 
voegt Raes toe. ‘Zoals gezegd hebben we nu 
voldoende instrumenten om de visitaties zo 
objectief mogelijk te laten verlopen. De hui-
dige visitatoren zullen ook opnieuw moeten 
solliciteren. VVH zal betrokken worden bij de 
selectieprocedure.’

De visitatie focust sterk op de data die 
beschikbaar zijn over de SHM’s. Achter al 
die data zit een verhaal. Wordt daar ook 
naar gekeken?
‘Sommige directeurs vonden dat er te weinig 
tijd was voor gesprek’, aldus van Bortel. ‘Het 
is zeker geen instrument dat alles omvat. 
Sommige SHM’s willen graag zoveel moge-
lijk meegeven aan de visitatoren. Ik zie ech-
ter geen link met een betere prestatie.’ ‘Het 
is misschien een misvatting dat visitatoren 
gediend zijn met een berg materiaal’, aldus 
Raes. ‘Dat is niet het geval. Als er bijkomende 
informatie wordt opgevraagd, is dat omdat 
dit nodig is om het oordeel te kunnen «we-
gen». Veel papier produceren, leidt niet per 
definitie naar een goede beoordeling.’

Heel wat mensen zijn met sociaal wonen 
bezig (Wonen Vlaanderen, Afdeling Toe-
zicht, Visitatie, de VMSW,…). Is het dui-
delijk afgelijnd wie wát doet?
Raes: ‘In de voorbereiding van de tweede 
ronde heb ik al verschillende gesprekken ge-
had om te bepalen wíe wát wánneer doet. 
Het moet voor een SHM duidelijk zijn wat ze 
moet doen. Het zal nog moeten blijken of dit 
zal lukken. Hetzelfde geldt ook voor de tools. 
Om een goede visitatie te kunnen doen, is 
het van groot belang dat de prestatiedata-
bank op punt staat en correct is. Dat ga ik 
ook bespreken met de VMSW. Op die manier 
proberen we een aantal ergernissen die het 
visitatieproces doorkruisen aan te pakken. In 
de tweede ronde zal blijken dat er al heel wat 
leergeld betaald is. Directeurs zullen ook be-

ter weten wat hen te wachten staat. Dat al-
les is positief. VVH heeft zeker ook een rol te 
spelen door de verzuchtingen en ergernissen 
van de SHM’s te blijven communiceren naar 
de Visitatieraad.’

Hoe zal de ondersteuning door Wonen 
Vlaanderen in de tweede visitatieronde 
verlopen? 
‘Ondersteuning is gegarandeerd, aldus Raes. 
‘Maar de ondersteuning zal met een grotere 
terughoudendheid zijn dan in de eerste ron-
de. Er zal ook met een soort van manage-
mentsamenvatting gewerkt worden.’ 

Hoe zien jullie de volgende visitatiecyclus?
Raes: ‘Hoopvol (lacht). ‘We zijn beter gewa-
pend dan in de eerste ronde. We verwachten 
dat de gesprekken met de directeurs in de 
tweede ronde op een andere manier zullen 
plaatsvinden. Nu is duidelijk wat er verwacht 
wordt. De visitatiecommissie zal van een 
aantal ergernissen en misverstanden werk 
maken. Na elke individuele visitatie zal er ook 
heel snel een evaluatie volgen. Mochten er 
dan bepaalde misverstanden zijn, dan kan er 
heel snel op de bal gespeeld worden.’

Hebben jullie nog tips?
Tom Raes: ‘Niet bang zijn (lacht) en gefun-
deerd mondig zijn. F
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