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Effectief verantwoord ondernemen

Maak visitatie en benchmarking
Verantwoording en legitimatie zijn voor corporaties begrippen die steeds belangrijker worden.
Zeker gezien een aantal incidenten uit het verleden waarbij sprake was van geldverspilling. Corporaties
moeten aan de buitenwereld laten zien waarmee ze bezig zijn en dat ze op een correcte manier
handelen. Visitatie en benchmarking zijn instrumenten om zichtbaar te maken waar de corporatie staat.
Vooral benchmarking neemt een steeds prominentere plek in. Om een corporatie efficiënt, effectief en
verantwoord te kunnen leiden, pleit Jan Veuger voor een combinatie van die twee instrumenten.
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visitatie en benchmarking kan een corporatie

afleggen van verantwoording en legitimatie

de instrumenten visitatie en benchmarking

laten zien wie zij is en waar ze voor staat. Beide

voor corporaties steeds belangrijker. Om

laten corporaties zien wie ze zijn. Maar
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Onderzoek

Complementair maken
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Conclusie

worden gemaakt met bijvoorbeeld de

Visitatie en benchmarking hebben dus

benchmark IPD. Deze laat cijfermatig zien
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