
DE TWEEDE RONDE 

VOORZITTERSWISSEL VISITATIERAAD

Vanaf 1 oktober neemt Tom Raes de fakkel over van 
Gerard van Bortel als voorzitter van de Visitatieraad. 
Woonwoord blikt met de nieuwe en afscheidnemende 
voorzitter terug op de eerste visitatieronde en kijkt 
vooruit naar de start van de tweede ronde in 2017. 
TEKST: TINE HENDRICKX, WOORDVOERDER   FOTO’S: F-TWEE

Bent u er klaar voor, Tom? 
Tom Raes: “Ja, ik heb er zin in. Ik draag 
sociaal wonen een erg warm hart toe. Ik 
zie veel kwaliteit en innovatie binnen de 
 budgetten die er zijn. Ik weet als dienst-
hoofd Wonen bij de provincie Vlaams- 
Brabant vooral wat er leeft bij de SHM’s in 
mijn provincie, dus ik ben benieuwd naar 
de rest van Vlaanderen.” 

De overdracht is in oktober.  
Lopen jullie nu dubbel? 
Gerard van Bortel: “Ik heb vroeg aan-
gekondigd dat ik stop om de overgang vlot 
te laten verlopen. Als voorzitter ben je ook 
visitator. Je inwerken in het visitatorschap 
vraagt wel tijd.”
Tom: “Ik ben benieuwd om dubbel te lopen 
en me in te werken in de sector. Ik maakte 
als diensthoofd visitaties mee en ken 
veel directeurs, maar da’s anders dan zelf 
visiteren. Om een team van visitatoren aan 
te sturen, wil ik eerst zelf die praktijk leren 
kennen.”

Gerard, uw voorzitterschap stopt bijna. 
Waar bent u trots op? 
Gerard: “Ik begon mijn voorzitterschap met 
te zeggen dat de visitatiecommissie een 
kritische vriend van de SHM’s wou zijn. Dat 
maakten we grotendeels waar. De positieve 
geluiden overheersen. Ook kregen de rap-
porten een plaats in de sector: de SHM’s, de 
minister en anderen verwijzen er vaak naar. 
Ik ben trots dat dit op vier jaar gelukt is.” 
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Tom: “Die rol van kritische vriend wil ik 
verder uitdragen. Voor mij betekent dit 
dat je open en in vertrouwen benoemt 
wat er misloopt, maar dat je de sector 
ook steunt en voor hen opkomt. 
Een  visitatie blijft een doorlichting. 
Waarborgen dat die in vertrouwen 
plaatsvindt, is voor mij een belangrijk 
aandachtspunt.” 
Gerard: “Kritische vriend betekent 
ook: kritisch zijn voor onszelf. Daarom 
krijgt de SHM in de tweede ronde meer 
inspraak. Visiteren blijft mensenwerk, 
maar de persoon van de visitator, 
directeur, … mag de uitkomst niet 
beïnvloeden. Zorgen voor eenduidigheid, 
daar werken we hard aan.” 

Aanvaarden SHM’s het advies 
van de kritische vriend? 
Gerard: “Zeker, en ik zie zelfs dat 
SHM’s onze instrumenten gebruiken. 
Ze stellen bijvoorbeeld een jaarplan 
op via de structuur van het Draaiboek 
Prestatie beoordeling. Hopelijk wordt 
de  prestatie databank nog meer een 
gedeeld instrument om te leren en te 
 verbeteren.”
Tom: “Ik zie nog mogelijkheden om 
SHM’s meer te laten samenwerken en te 
inspireren via intervisie, werkbezoeken,… 
Er wordt al behoorlijk samen gewerkt, 
maar het blijft afhangen van het 
 initiatief van directeurs.”

Kijken jullie waar schaalvergroting 
kan, nu de minister naar minstens 
1.000 woningen per SHM wil? 
Gerard: “Onderzoek toont dat je beter 
per taak de schaal bekijkt. Een fusie 
is één mogelijkheid naast andere 
samenwerkingsverbanden. Uit de 
rapporten blijkt trouwens dat er goed 
presterende kleinere SHM’s zijn en 
grotere SHM’s die moeilijk georganiseerd 
geraken. Schaalvergroting heeft 
voordelen, maar Vlaanderen moet hier 
slim mee omgaan.” 
Tom: “Schaalvergroting mag geen fetisj 
zijn, maar moet een stimulans voor 
 efficiëntie zijn. Bij elke taak kan je kijken 
welke schaal efficiëntiewinst brengt. 
Misschien blijft sociaal beleid beter 
klein, maar kan IT, aanbestedingen en 
dergelijke via samenwerking. Synergieën 
zoeken voor meer efficiëntie, daar ligt 
een rol voor de visitatie.” 

De rapporten kregen een plaats 
in de sector. Ook lokaal? 
Gerard: “Het zou mooi zijn als de 
rapporten meer een lokaal instrument 
zouden worden. Ook daarom gaan 
we de rapporten transparanter 
en toegankelijker maken, via een 
management samenvatting, en door 
beter te kaderen wat actoren van een 
gesprek met de visitatiecommissie 
kunnen verwachten.” 
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WAT VERANDERT IN DE  
TWEEDE VISITATIERONDE? 

Wonen-Vlaanderen en de Visitatieraad evalu-
eerden samen met verschillende woonpartners 
het prestatiebeoordelingssysteem. Als resultaat 
 hiervan wijzigen het Erkenningsbesluit en het 
draaiboek Prestatiebeoordeling. 

Wat verandert er algemeen?
 

• Een visitatie vindt in principe om de zes, niet om de vier 
jaar plaats.

• Een SHM krijgt meer momenten om feedback te geven (zie 
p. 24).

• Van de 24 operationele doelstellingen blijven er 19 over. 
• Alleen het oordeel per operationele doelstelling blijft. Het 

oordeel per prestatieveld verdwijnt.
• Het oordeel ‘zeer goed’ vervangt ‘uitstekend’; de visitatie-

commissie kan nu ook het oordeel ‘onvoldoende’ toeken-
nen. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen  
bij de prestatievelden?

• Het aanbieden van sociale eigendomsverwerving vervangt 
het aanbieden van sociale koop en kavels.

• Aanpasbaar bouwen verdwijnt.
• Interne controle en organisatiebeheersing verdwijnen als 

een aparte doelstelling. Ze worden voortaan getoetst als 
een onderdeel van elke andere operationele doelstelling. 

• Prestatieveld klantvriendelijkheid wordt klantgerichtheid, 
waarbij communiceren over de resultaten van de visitatie 
een belangrijkere rol krijgt. 

Het definitieve draaiboek zal in het najaar van 2016 klaar zijn. In 
2017 start de tweede visitatieronde op basis van dit nieuwe draai-
boek

Tom: “Het rapport terugkoppelen naar 
een lokaal woonoverleg kan interessant 
zijn, net als de huurders meer betrekken 
bij de rapporten.”

De tweede ronde wordt  
administratief eenvoudiger. Hoe?  
Gerard: “SHM’s die goed presteren, 
visiteren we om de zes jaar, SHM’s met 
veel verbeterpunten om de vier jaar. Er 
zijn ook minder doelstellingen omdat we 
interne controle bij andere doelstellingen 
toetsen. Als een SHM goed presteert, dan 
hoeven lange procedureboeken niet per 
se. Deze aanpassing was een wens van de 
sector: veel kleinere SHM’s leveren prima 
prestaties, maar hebben minder op 
papier vastgelegd.” 

Vanaf de tweede ronde kan een SHM 
haar erkenning verliezen bij een 
slecht visitatierapport. Hoe moeten 
SHM’s dit interpreteren? 
Gerard: “De minister kan een erkenning 
intrekken, maar ik adviseer haar dit 
ultieme middel niet meteen te gebruiken. 
Er zijn ook andere instrumenten om te 
corrigeren: een waarnemer aanstellen, 
bijzonder toezicht,…” 
Tom: “Maatwerk is nodig. We moeten in 
elke situatie de beste oplossing zoeken. 
Veranderingen vragen tijd en engage-
ment: we willen zien hoe de SHM zich 
inspant om te verbeteren.” 
Gerard: “Eigenlijk brengen de rappor-
ten vooral veel goede praktijken naar 
boven. Daarom hebben we gaandeweg de 
Beste-Praktijk-Prijzen bedacht. De reac-
ties hierop zijn positief: er volgen zelfs 
andere prijzen zoals recent de Publieks-
prijs op Woonforum.”  
Tom: “Ik wil met de VVH en de VMSW 
bekijken hoe we de goede praktijken nog 
bekender kunnen maken. Niet alleen in 
de bloemetjes zetten is belangrijk: we 
moeten ervoor zorgen dat SHM’s van 
elkaar leren via die praktijkvoorbeelden.”
Gerard: “SHM’s pakken ook uit met hun 
goede resultaten in de pers. Dat kan soci-
aal wonen wel gebruiken in Vlaanderen. 
Bij de eerste visitatierapporten was het 
jammer hoe de pers focuste op de nega-
tieve punten, terwijl driekwart van de 
doelstellingen goed beoordeeld waren.” 
Tom: “Die negatieve perceptie is zeker 
niet mijn ervaring op het terrein: ik stel 

Meer info?
Kijk op de website www.visitatieraad.be of volg  
@visitatieraad op Twitter. 

VOORZITTERSWISSEL VISITATIERAAD
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veel kwaliteit, fierheid en maat-
schappelijk engagement vast bij 
de SHM’s.” 

De SHM wordt nu mee verant
woordelijk om het bindend 
sociaal objectief (BSO) te 
 realiseren. Hoe past dit binnen 
de visitatie? 
Gerard: “We kijken nu al of een 
SHM die veel bouwt hiermee 
aansluit op de lokale BSO’s in haar 
werkgebied. Maar de sleutel om 
het BSO te bereiken, ligt volgens 
mij toch bij de gemeenten: een 
SHM blijft afhankelijk van hun 
goede wil.”
Tom: “Ik heb het BSO altijd 
toegejuicht: mede dankzij het 
BSO staat wonen op de agenda 
in gemeenten in buitengebieden. 
Het kan niet dat sociale woningen 
alleen in stedelijk gebied komen 
en niet in meer residentiële 
gemeenten. Enkel de SHM’s 
hiervoor verantwoordelijk stellen, 
is niet correct: elke gemeente 
moet haar verantwoordelijkheid 
opnemen.” 

Het beleid beïnvloedt duidelijk 
de visitaties, maar hoe formu
leren jullie aanbevelingen naar 
het woonbeleid?  
Gerard: “Nu deden we dat in indi-
viduele rapporten, maar ik twijfel 
aan de meerwaarde hiervan. Het 
lijkt beter op één moment met de 
Visitatieraad te onderzoeken wat 
de individuele rapporten overstijgt. 
SHM’s voelen dan minder de nei-
ging om persoonlijke bekommer-
nissen voor te leggen als beleids-
aanbeveling.” 
Tom: “De Visitatieraad kan zeker 
zaken opnieuw aankaarten, maar 
ik denk dat de VVH of de Vlaamse 
Woonraad hierin met een krach-
tigere stem spreken. Zij doen dit 
met meer legitimatie omdat het 
hun specifieke taak is.”

Gerard, u was vier jaar voorzit
ter. Wat gaat u hierna doen? 
Heeft u nog een gouden tip 
voor Tom? 
Gerard: “Ik zou graag blijven 
visiteren. Ik kandideer zeker op de 
nieuwe oproep dit najaar. Onder-

tussen blijf ik verbonden aan de 
Technische Universiteit Delft, waar 
ik het team housing management 
zal leiden. Mijn tip voor Tom: blijf 
de kritische vriend. SHM’s stimu-
leren om zichzelf te verbeteren, 
kan alleen in die rol, niet als boze 
schoonmoeder.” 

Tom, u begint aan vier jaar 
voorzitterschap. Kunt u drie 
realisaties noemen waarin u wil 
slagen? 
Tom: “Er zijn vooral dingen waar-
aan ik wil bijdragen. Ik wil de sector 
helpen optimaliseren, via efficiën-
tiewinsten, samenwerkingen,… Daar-
naast moet de huurder als klant 
en volwaardige partner mee in dit 
verhaal. Ook zij dragen verantwoor-
delijkheid voor hun woning en de 
leefbaarheid in de wijken. Tot slot 
wil ik de sector positief profileren. 
Wie een structureel antwoord wil 
op betaalbaar en kwalitatief wonen, 
kijkt naar de sociale huisvesting. De 
sector mag terecht fier zijn op haar 
realisaties en als ik daartoe kan 
bijdragen, dan graag.” 

“Mijn tip voor 
Tom: blijf 
de kritische 
vriend. Alleen 
in die rol 
kan je SHM’s 
stimuleren 
zichzelf te 
verbeteren.”

Gerard  
van Bortel
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“Waarborgen dat een 
visitatie in vertrouwen 
plaatsvindt, is voor mij een 
belangrijk aandachtspunt.”
Tom Raes


