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WAT DOEN WE MET ONS GELD? 7,0

BESTUUR EN TOEZICHT 7,0

ZO DENKT U EROVER! 7,7DOEN WE WAT WE BELOVEN? 7,2
Presteren naar opgaven en ambities

#WIJ zijn een corporatie die midden in de 
Gorcumse samenleving staat en bieden een 
goed en betaalbaar huis aan wie dat nodig 
heeft. Daarover maken we prestatieafspraken.

Governance

#WIJ hebben onze governance op orde. 
Bestuur en RvC werken vanuit een duidelijke 
strategie en sturen op prestaties. 

Presteren volgens vermogen

#WIJ zijn financieel gezond. De bedrijfslasten 
zijn tussen 2016 en 2019 flink verlaagd. We 
zetten ons geld op de juiste wijze in.

Presteren volgens belanghebbenden

HUURDERS 
WAARDEREN:

• onze inzet voor de beschikbaarheid  
van woningen

• de relatie, samenwerking en de 
betrokkenheid 

GEMEENTE GORINCHEM 
WAARDEERT:

• onze inzet voor voldoende bereikbare en 
beschikbare woningen

• de sterk verbeterde communicatie tussen 
beide partijen en open samenwerking 

SAMENWERKINGSPARTNERS
WAARDEREN:

• ons sociaal hart en oog voor bijzondere 
doelgroepen

• dat we diverse activiteiten uitvoeren om 
de leefbaarheid te verbeteren

€€ €€

2016 - 2018
Van sterke financiële 
sturing en interne focus 
naar een ontluikende 

blik naar buiten.

Eind 2018
Heroriëntatie op  
de strategische koers 
en verbinding met 
huurders en de  

Gorcumse samenleving.

2019-2020
Sturing op effectiviteit in 
plaats van op efficiency 
en redeneren vanuit 
publieke waarde.

2020
Formalisering 
nieuwe koers en 
portefeuillestrategie: 

#WIJ de wil om 
te verbinden

POORT6 IN 
BEWEGING 
Wat hebben 
we gedaan?







WAT GAAT GOED? 

• De samenwerking en communicatie met 
belanghebbenden.

• Ondersteuning van kwetsbare doelgroepen 
• Intensieve samenwerking met zorg-  

en welzijnspartijen. 
• Aandacht en inzet voor leefbaarheid.

WAT KAN BETER?

• Vertaling inbreng belanghebbenden 
zichtbaar naar concrete acties. 

• Meer op vaste basis samenwerken.
• Maatschappelijke meerwaarde van Poort6 

meer laten zien.

HOE DOEN WE DAT?

• We koppelen beter terug wat we doen  
met de inbreng van belanghebbenden. 

• Verder uitbouwen vitale coalities met  
traject #WIJ, Goeddoen in Gorinchem.

• Borging werkwijze en kaders in  
stakeholderbeleid









WAT IS EEN VISITATIE?
Eens in de vier jaar toetst een onafhankelijke externe commissie hoe 
wij als woningcorporatie ons werk doen. Dit heet maatschappelijke 
visitatie. Het onderzoek is ook bedoeld om te leren en inzicht te 
krijgen hoe we kunnen verbeteren. Bij een visitatie kijk je vier jaar 
terug. Deze visitatie gaat over de periode 2016 tot en met 2019. 

BEOORDELING VAN DE PRESTATIES VINDT PLAATS VANUIT VIER INVALSHOEKEN:

“EEN RAPPORT 
WAAR JE MEE THUIS 

KUNT KOMEN” 
“We zijn blij met de uitkomst van de visitatie, het is een 
bekroning van het harde werken van alle medewerkers 

van Poort6. Onze belanghouders en huurders geven aan 
tevreden te zijn over de ingeslagen koers, de verbeterde 

communicatie, het meer sociale gezicht en de vernieuwde 
samenwerking. Dat geeft een stevige basis onder 

onze in 2020 vastgestelde koers #WIJ, de wil om te 
verbinden. We doen dit samen met onze partners. 

We gaan ervoor!

BESTUUR EN RAAD VAN 
COMMISSARISSEN


