
Wat vinden de belangrijkste 
maatschappelijke partners van ons? 
Iedere vier jaar laat Intermaris door een onafhankelijke organisatie onderzoek 
doen naar onze prestaties. Deze visitatiecommissie spreekt voor dit onderzoek met 
meerdere belanghouders. Dat zijn o.a. huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en 
welzijnsinstellingen. Wij laten u graag zien wat daaruit is gekomen. We zijn trots 
op het behaalde resultaat en kijken ook naar de verbeterpunten.

Visitatie-
rapport 

2015-2018

7,6
Beschikbaarheid 
sociale huurwoningen 7,2  

De beschikbaarheid van woningen (met name 

in Purmerend e.o.) komt steeds verder onder 

druk te staan.
 

Betaalbare woningen 7,4

Intermaris houdt woningen betaalbaar door 

gematigde huurverhogingen door te voeren en 

woonlasten te drukken door energetische 

verbeteringen. 

Sociale opgaven en zorg 7,6  
Intermaris presteert goed ten aanzien van het  

huisvesten van ‘bijzondere doelgroepen’.

Leefbaarheid 7,3  
Intermaris werkt hard aan het verbeteren van  

de leefbaarheid in wijken en de samenwerking  

met maatschappelijke partners.

Duurzaamheid en kwaliteit 7,4

Intermaris is goed in het renoveren en 

verduurzamen van de woningvoorraad. 

Doen we de juiste dingen en doen we die goed?

Prestaties naar opgave
(prestatieafspraken)7,4

Ambities in relatie 
tot de opgave8

Intermaris weet wat er speelt en stemt 
daar haar ambities en plannen op af.

Wat kan bet  er? 
Vertellen wat je doet
Intermaris is actief in haar wijken. Toch 

wordt niet altijd duidelijk wat deze inzet 

in de praktijk oplevert. Intermaris kan dat 

verbeteren door actiever terug te koppelen 

welke acties worden ondernomen. Maak 

ook duidelijker wat met de adviezen van 

de huurdersvertegenwoordiging wordt 

gedaan. Ook in de voorbereiding van 

het bod richting de gemeente.

8
Intermaris legt uitgebreid de koppeling 

tussen de opgaven in het werkgebied 

enerzijds en haar eigen ondernemings-

plannen, vastgoedstrategie en 

vermogensinzet anderzijds.

Intermaris beschikt over een duidelijke visie 

op haar huidige en toekomstige financiële 

mogelijkheden in relatie tot de opgaven.

Passend inzetten vermogen
Intermaris zoekt op passende wijze naar 

mogelijkheden om haar vermogen zo volledig 

mogelijk in te zetten voor haar doelgroepen en 

opgaven. Hierbij is duidelijk eerst ingezet op de 

kerntaken waarbij bijvoorbeeld het matigen van 

de woonlasten voor huurders belangrijk is. 

Ook heeft Intermaris nadrukkelijker aandacht 

voor het reduceren van de bedrijfslasten. 

Hoe staan we er financieel voor?

Intermaris investeert naar 
maximaal vermogen in haar 
sociaal maatschappelijke rol.

Passend inzetten 
van vermogen ✔

Meer weten?  Het uitgebreide visitatierapport 2015-2018 is terug te 

vinden op www.intermaris.nl. Onze rapportcijfers kunt u vergelijken

met de visitatierapporten van andere corporaties op visitaties.nl.

Doen we de juiste dingen en doe we die goed?

7,5

Ruime voldoende voor samenwerking
Met huurdersverenigingen, gemeenten en welzijns- en 

zorginstellingen worden constructieve stappen gezet in de 

samenwerking en in het betrekken van beleids- en oordeels-

vorming. Het bestuur en de raad van commissarissen heeft 

dit in de meerjarenvisie tot speerpunt benoemd.

Tevredenheid over de:

7,6

7,6

7,2

Maatschappelijke prestaties 

Relatie en wijze van
communicatie

Mate van invloed 
op het beleid

Wat vinden de belanghouders van ons?

Doen we de juiste dingen en doe we die goed?

Er is een goede aansluiting van de 

doelstellingen op de opgaven in het 

werkgebied en de vertaling van deze 

doelstellingen naar strategische 

acties. 

Intermaris hanteert een duidelijke methodiek 

in de vertaling van het ondernemingsplan en 

missie/visie/strategie naar individuele actieplannen. 

Strategische risico’s worden aangekaart en 

toegelicht. 

Intermaris heeft een duidelijke visie over hoe 

zij met haar belanghebbenden samenwerkt en 

het contact onderhoudt. Ook de openbare 

verantwoording is goed georganiseerd. Informatie 

is eenvoudig te vinden en toegankelijk gemaakt. 

De RvC is betrokken, actief en alert.

Hoe is de kwaliteit van bestuur en toezicht?

7,8

Doelstellingen en
strategische acties ✔

Klachtenafhandeling
Verbeter de klachtenafhandeling en de 

communicatie met reguliere huurders.

Visie vertalen 
Zorg voor een goede doorvertaling van 

de visie door de gehele organisatie. Uit de 

gesprekken is gebleken dat dit niet altijd 

het geval is, waardoor medewerkers soms 

anders handelen dan op bestuurlijk 

niveau is besproken.


