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Voorwoord  

  

 In beweging 

 

 “Alles wat je aandacht geeft groeit”, vertelt een bank in haar commercial. Een 

 spreuk naar mijn hart en heel herkenbaar. Daarom ook de vraag; waaraan geef ik 

 aandacht in mijn eerste voorwoord van het jaarverslag van Dudok Wonen? De verleiding is 

 groot om uitgebreid in te gaan op de dramatische consequenties van het kabinetsbeleid 

 voor de volkshuisvesting. Of op de ingrijpende gevolgen voor bewoners door de 

 bezuinigingen en decentralisaties bij welzijn en zorg.  

 

 De wereld waarin Dudok Wonen opereert is volop in beweging en verandert voortdurend.  

 Voor een groot deel valt dit buiten onze invloed. Hoe wij echter reageren op deze 

 veranderingen hebben we wél zelf in de hand. Daarom proberen we ons continu bewust te 

 zijn van de ontwikkelingen in de samenleving en hier zo goed mogelijk op in te spelen. We 

 richten onze aandacht daarbij op wat we met en voor huidige en toekomstige bewoners 

 kunnen doen. Dat kan alleen met een heldere visie zodat we niet overspoeld raken door 

 alles wat er om ons heen gebeurt. 

 

Deze visie legden we vast in de nieuwe strategienota (2014-2016).  In deze nota staat de  

  kracht van onze organisatie, de mensen die er werken, maar vooral de eigen kracht  van 

 onze huurders centraal. De nieuwe strategienota zorgt ervoor dat wij in beweging blijven 

 en de nodige stappen vooruit zetten om verloren legitimiteit terug te winnen. We willen 

 weer meer van de maatschappij worden en de samenleving zeggenschap geven over onze 

belangrijkste keuzes.   

 

Voor het uitwerken van de meest vooruitstrevende stappen vonden we in wonenCentraal 

 uit Alphen aan den Rijn een sterke partner. Samen met deze corporatie en onze 

belanghouders gaan we de zoektocht aan naar verloren legitimiteit. Eén element in onze 

plannen is het steeds beter scheiden van ‘bedienen en verdienen’. Een eerste beeld 

daarvan wordt al zichtbaar in de opbouw van dit jaarverslag. 

 

 Als organisatie kwamen we ook in beweging; letterlijk, door te verhuizen naar onze eigen 

 herontwikkeling in de Melkfabriek. Een inspirerende locatie om te werken en te ontmoeten.

 Een andere, minder positieve beweging was de reorganisatie. In 2012 concludeerden we al 

 dat het ook noodzakelijk was om versneld te besparen op onze bedrijfslasten. Dat 

 resulteerde afgelopen jaar helaas in gedwongen ontslagen. Een heftige periode voor de 

 hele organisatie. En passant was er ook natuurlijk verloop in onze directie. In december 

 namen we afscheid Leon Bobbe die ruim 12 jaar onze bestuurder was. In januari van het 

 nieuwe jaar mocht ik hem opvolgen. 
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 We sluiten het jaar financieel gezond af met ambitieuze, maar heldere plannen voor de 

 toekomst. Het begrotingsjaar startten we met strenge discipline om inkomsten en uitgaven 

 in balans te houden. Mede daardoor zijn enkele plannen doorgeschoven in de tijd, maar 

 voldoen we ook aan de steeds strengere eisen die (financiële) toezichthouders aan ons 

 stellen. 

 

“We leven in een geweldige tijd”, ook een slogan waar ik mij graag bij aansluit. En ik hoop 

daar de komende periode mijn steentje aan bij te dragen. 

 

 Harro Zanting 

 Directeur-bestuurder 
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Hoofdstuk 1 – Visie en Missie 

 

 Visie 

 Onze visie omschrijft hoe we onszelf zien in en ten opzichte van onze omgeving. Centraal in 

 die visie staat ons geloof in de kracht van mensen. Iedereen zou volwaardig mee moeten 

 kunnen doen in de samenleving en daarbij zeggenschap en regie houden over zijn of haar 

 eigen leven. Het belang van instanties en organisaties is daaraan ondergeschikt. De visie 

 werken we uit langs drie vormen van duurzaamheid:  

 - Sociale duurzaamheid  

 - Fysieke / ecologische duurzaamheid  

 - Duurzaam bedrijfsmodel  

  

 Sociale duurzaamheid 

 Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen. De klanten waar we voor 

 werken en de medewerkers in onze organisatie. 

 

 Uiteindelijk voelen we ons meer verbonden met burgerkracht, dan met de kracht van  

 stelsels en structuren. Als maatschappelijke organisatie kunnen en willen we een bijdrage 

 leveren aan het moderniseren van de verzorgingsstaat. Empowerment hoort bij die 

 modernisering. Tijdelijkheid in (financiële) ondersteuning van mensen hoort bij 

 empowerment. Het zoeken naar wederkerigheid in onze dienstverlening ook. 

 

 We laten de verantwoordelijkheid waar die is en nemen problemen van mensen niet te snel 

 over; van zorgen vóór naar zorgen dát. De klant is ook  actor in het collectief. Waar 

 wederkerigheid mogelijk is moet deze worden uitgenodigd. Een effectieve maatschappelijke  

 dienstverlening is gebaseerd op producten en dienstverlening die onafhankelijkheid 

 bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen.  

 

 Ecologische duurzaamheid 

 We erven niet de aarde van onze ouders, we hebben haar te leen van onze kinderen. 

 Duurzaam werken is niet langer iets bijzonders maar de nieuwe norm. De woning verbruikt 

 steeds minder en produceert steeds meer energie. We kiezen een actieve rol in het 

 verduurzamen van wonen en geven het goede voorbeeld in de eigen bedrijfsvoering.  

 

 Duurzaam bedrijfsmodel 

 

 1. Duurzaam verbonden met de samenleving 

 Dudok Wonen is een private maatschappelijke organisatie op het gebied van  wonen. Zij 

 ontleent haar bestaansrecht aan een missie die verbonden is met de drijfveren van 

 belanghouders, klanten en medewerkers. Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat 

 doen we ook. Onze sociale doelstellingen kiezen wij in actieve en open dialoog met onze 

 belanghouders. 
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 Goed presteren gaat over de legitimiteit van onze doelstellingen en de effectiviteit en 

 efficiëntie waarmee we die doelen realiseren. 

 Een onderscheidende missie , niet de (subsidie)relatie met de overheid vormt de basis voor 

 legitimiteit1. 

 

 Legitimiteit groeit door keuzes kleiner en transparanter te maken en dichter bij mensen te 

 brengen. Klein is het nieuwe groot. In het huidige geïntegreerde bedrijfsmodel van 

 corporaties zijn keuzes vaak complex en groot. Het is onvoldoende transparant welke 

 keuzes voor de korte of de lange termijn worden gemaakt en welke beslissingen het gevolg 

 zijn van overheidsbeleid en welke van eigen strategie. Het is urgent en noodzakelijk om 

 een betekenisvolle verbetering in de maatschappelijke programmering aan te brengen. 

 

 2. Duurzaam verdienmodel 

 Dudok Wonen is rentmeester van het vermogen dat binnen onze stichting is opgebouwd. In 

 ons werkgebied hebben mensen nog lange tijd behoefte aan onze producten en diensten. 

 We kiezen voor huidige en toekomstige klanten en dus ook voor instandhouding van het 

 vermogen. Met deze keuze geven we een stem aan bewoners van de toekomst. 

 

 Wij rekenen op afzienbare termijn niet op terugkeer van grootschalige overheidssubsidie 

 voor onze maatschappelijke activiteiten. Het realiseren van onze sociale doelstellingen 

 bekostigen wij uit een duurzaam financieel rendement op in het vastgoed belegd 

 vermogen. Voor een duurzaam verdienmodel moet dat vermogen steeds opnieuw en 

 weloverwogen toegekend  worden. Eerst verdienen, dan bedienen. Ons verdienmodel is  

 dat van een duurzame vastgoedbelegger. De organisatie dient zich daar op aan te passen. 

 

 Het maatschappelijk budget van Dudok Wonen is het deel van het rendement dat niet 

 nodig is voor instandhouding van het vermogen. Dit is steeds opnieuw beschikbaar voor 

 besteding aan de maatschappelijke doelstellingen op korte en lange termijn. Het 

 woonbudget is dat deel van het maatschappelijk budget dat is ingezet voor betaalbaar 

 wonen.  

 

 

  

                                                
1 Zie onder meer het RMO rapport van 2010. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Terug naar de basis. 
Over legitimiteit van maatschappelijke dienstverlening. 
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 Missie 

 Onze missie omschrijft de bestaansgrond van de organisatie. Dudok Wonen is zich bewust 

 van de integraliteit van het vastgoedbedrijf binnen de organisatie die een maatschappelijke 

 doelstelling kent. Deze integraliteit brengt nadelen met zich mee zoals intransparantie, 

 inefficiëntie en versnippering van middelen.  

 Daarom splitsen wij onze missie in een maatschappelijke missie en een bedrijfsmissie. 

 

 Maatschappelijke missie 

 Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt. Wij bieden 

 hen kansen op een hierbij passende wooncarrière. 

 

 We beheren het maatschappelijk vermogen zodanig dat de revenuen beschikbaar blijven 

 om ingezet te worden voor woondoelstellingen op korte en lange termijn. 

 

 Bedrijfsmissie 

 Dudok Wonen realiseert huisvesting voor mensen in het Gooi & directe omgeving en een 

 blijvend rendement op het in vastgoed belegde vermogen. 

 

 We nemen initiatieven om samen met anderen te werken aan een sociaal en economisch 

 vitale en duurzame regio. 
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Hoofdstuk 2 – Bedienen 

 

2.1 Klanten  

 

Alle gehuisveste huishoudens zijn klanten. Dit betreft alle huishoudens die wonen in een 

huis dat geheel of gedeeltelijk is gefinancierd met vermogen van Dudok Wonen; dus 

huurders en kopers.  In deze paragraaf beschrijven we de in 2013 gerealiseerde 

veranderingen door: 

• het bedienen van nieuwe toetreders (2.1.1); 

• de geleidelijk dalende bijdrage aan betaalbaarheid voor zittende klanten (2.1.2) 

• de groei in het totaal aantal klanten dat we bedienen (2.1.3) 

Andere elementen uit de bestendige relatie met huishoudens die in 2013 onze klant bleven 

beschrijven we elders. Zie onder meer de paragrafen over onderhoud en renovatie (3.3), 

incasso (3.2-g), het dienstverleningsconcept (2.2) en de HBV (6). 

 

2.1.1 Focus op toetreders 

 

Strategienota: De focus op toetreders komt tot uiting bij het realiseren van nieuwbouw en 

de toewijzing van woningen die zich zoveel mogelijk richt op het verhuren aan starters 

(meestal jongeren). Jonge gezinnen en doorstromers huisvesten wij zoveel mogelijk in 

koopproducten en de vrije sector. Daarnaast geven wij permanente ondersteuning aan 

betaalbare, geschikte huisvesting voor zeer specifieke doelgroepen die nergens anders 

terecht kunnen. Het gaat hierbij om mensen die niet zelfstandig kunnen  zoeken naar een 

huurwoning via het woonruimteverdeelsysteem en begeleiding nodig hebben om 

zelfstandig te kunnen wonen.           

 

 

a. Doelgroepen 

In 2013 verhuurden wij 99% van de sociale huurwoningen aan nieuwe huurders met een 

verzamelinkomen gelijk of minder dan € 34.229,-. Als we kijken naar de toewijzingen aan 

de verschillende leeftijdscategorieën, dan verhuurden we 68% van de sociale 

huurwoningen aan jongeren.  

 
Toewijzingen per leeftijdscategorie 

Doelgroep Totaal Percentage 

Jongeren < 30 jaar 305 68% 

Tussen 30 en 45 jaar 64 14% 

Tussen 45 en 65 jaar 34 8% 

Ouder dan 65 jaar 47 10% 

Totaal 450 100% 
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 Welke doelgroepen we bedienen, kunnen we voor een deel zelf bepalen. Voor een ander 

 deel zijn we gebonden aan regels. Voor onze gereguleerde huurvoorraad zijn we namelijk 

 gebonden aan het regionale woonruimteverdeelsysteem. Uiteraard houden we ons 

 daarbij aan de gestelde inkomensgrens. De doelgroep met een laag inkomen bedienen we 

 met woningen uit onze gereguleerde voorraad. 

 

 Toewijzing Koop Goedkoop  

 Bij Koop Goedkoop zien we dat dit product op natuurlijke wijze de juiste doelgroep (starters 

 en jonge gezinnen) aantrekt zonder dat we daarin hoeven te sturen. Van de kopers in 2013 

 had: 

 - 39% een inkomen tussen € 25.000 en € 33.000; 

 - 27% een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000; 

 - 19% een inkomen vlak boven € 43.000.  

 Van de kopers had 25% geen zelfstandige woonruimte voordat zij hun koopwoning 

 betrokken (starters). Maar liefst 43% van de kopers had op basis van het inkomen en de 

 binding met de regio op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in de Gooi & 

 Vechtstreek kunnen staan. Zij kozen voor een sociale  koopwoning en zorgden er daarmee 

 voor dat de wachtlijst niet nog langer werd.   

  

 b. Maatwerk in wonen  

  

 Daklozenopvang  

Het project ‘Keerpunt’ uit 2011 loopt inmiddels goed. De methode voor begeleiding is gelijk 

aan ‘Housing First’. In diverse steden in Nederland worden dak- en thuislozen via deze 

methode gehuisvest en begeleid. Het gaat hierbij om het huisvesten van personen die:  

- minimaal 1 jaar dakloos zijn; 

- psychiatrische problemen hebben;  

- verslaafd zijn aan alcohol;  

- regelmatig ernstige overlast veroorzaken.  

 

Deze personen vinden geen aansluiting bij de reguliere hulpverleningsinstanties, mijden de 

zorg of zijn niet meer welkom bij instanties vanwege hun onaangepaste gedrag. Ze hebben 

geen toekomstperspectief en ze verkeren in een negatieve spiraal. De gemeente wil deze 

spiraal doorbreken en deze groep mensen aan een woning helpen in combinatie met 

intensieve begeleiding en duidelijke afspraken. Overlast wordt niet geaccepteerd. De cliënt 

tekent geen huurcontract maar een begeleidingsovereenkomst met het RIBW waar het 

wonen onderdeel van is. Deze begeleidingsovereenkomst stelt de behandeling en 

begeleiding voorop; voor de cliënt is duidelijk dat de woonsituatie ten dienste staat van 

deze hulpverlening. Het niet nakomen van afspraken betreffende hulpverlening heeft 

daarom automatisch gevolgen voor de woonsituatie. 
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In 2013 heeft Dudok Wonen 3 cliënten via het RIBW gehuisvest in een ‘keerpuntwoning’. 

Daarnaast kreeg een voormalige keerpuntbewoner, op verzoek van het RIBW, een aanbod 

voor een reguliere woning.  

 

Bijzondere verhuringen  

Van de sociale verhuringen zijn de meeste woningen regulier verhuurd (79%). Dit betekent 

dat de woningen zijn aangeboden via WoningNet en verhuurd zijn aan kandidaten zonder 

bijvoorbeeld een urgentie. In 2013 verhuurden we 5% van onze woningen op tijdelijke 

basis via de verschillende grootonderhoud- en renovatieprojecten die we op dit moment in 

onze portefeuille hebben.  

 

We hebben meer woningen aan spoedzoekers verhuurd dan aan urgenten. Mensen met een 

urgentie krijgen voorrang op een woning, omdat zij via een speciale commissie een sociale 

of medische urgentie hebben verkregen. We hebben sinds 2011 in de regio een 

zogenaamde spoedzoekregeling waarvoor woningzoekenden zich maandelijks moeten 

aanmelden. Zij kunnen op eigen initiatief meedoen met het lotingssysteem. Wanneer zij de 

woning weigeren, mogen zij 2 jaar niet meer meedoen aan deze regeling.  

 
Reden verhuur 

Reden Totaal Percentage 

2% regeling 7 2% 

2e kans 2 0% 

Doorschuiving 6 1% 

Gehandicapten 1 0% 

Gewone urgenten (sociaal en medisch) 13 3% 

Overig vangnet 5 1% 

Regulier 355 79% 

Spoedzoeker 20 4% 

Statushouder/generaal pardonner 7 2% 

Tijdelijke verhuur 24 5% 

Vestiger (regulier) 6 1% 

Woningruil 5 1% 

Totaal 451 100% 
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 Bijdragen aan een vitale regio  

 Een van de doelstellingen van Dudok Wonen is dat de Gooi & Vechtstreek een vitale regio 

 blijft. Daarom is het nodig om jongeren te behouden in de regio, bij voorkeur jongeren die 

 ook in deze regio hun beroep uitoefenen. De middeninkomens vallen door overheidsbeleid 

 tussen wal en schip. Wij bedienen ze met onze vrije sectorwoningen en met onze 

 sociale koopproducten ‘Kopen naar Wens’ en ‘Koop Goedkoop’. Wij denken niet in het 

 verhuren of verkopen van woningen, maar in het huisvesten van mensen. Daarom bieden 

 wij verschillende arrangementen aan om zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen.    

 
  

 2.1.2. Tijdelijke bijdrage aan betaalbaarheid 
 

Strategienota: Een groot deel van het maatschappelijke budget van Dudok Wonen is 

ingezet ten behoeve van de betaalbaarheid voor onze klanten (woonbudget). We streven 

ernaar om voor steeds meer klanten het woonbudget op een verantwoorde, geleidelijke 

manier af te bouwen zodat zij niet meer financieel afhankelijk zijn.  

 

a. Ingroeihuur 

In 2013 startten wij met de ontwikkeling van het product ‘ingroeihuur’; een product om 

huurders in het sociale huursegment te verleiden om door te stromen naar het vrije 

sectorsegment door het betaalbaar maken van een vrije sectorwoning. Het product 

ingroeihuur geeft mensen de gelegenheid langzaam te wennen aan een geliberaliseerde 

huurprijs. Het doel van het product is huishoudens geleidelijk te laten wennen aan een 

marktconforme vrije sectorhuur. De doelgroep voor dit product zijn huishoudens met een 

middeninkomen. Ingroeihuur  is nog in ontwikkeling en daarom in 2013 nog niet ingezet.  

 

b. Koop Goedkoop 

Koop Goedkoop is een betaalbaar koopproduct waarmee mensen, voor wie een woning op 

de reguliere markt onbetaalbaar is, in staat worden gesteld om een woning te kopen. Bij 

deze constructie worden grond en opstal gesplitst: de opstal wordt verkocht en de grond 

verhuurd (tegen een korting in jaar 1 van 100%, in jaar 2 van 90%, in jaar 3 van 80%, 

enz.). De woonlasten van een Koop Goedkoopwoning liggen hierdoor tot 30% lager dan 

van een normale koopwoning. De canon die betaald wordt is fiscaal aftrekbaar. 

Om uitvoering te geven aan onze maatschappelijke missie streven wij ernaar om voor 

steeds meer klanten het woonbudget op een verantwoorde, geleidelijke manier af te 

bouwen. Koop Goedkoop heeft dit tijdelijke karakter in zich verweven door de jaarlijks 

toenemende canon. De kopers van het eerste uur hebben nu een aantal jaren hun canon 

zien stijgen. Dat is voor een aantal klanten aanleiding geweest om het verzoek te doen de 

grond bij te kopen. Dit leidde 2013 tot 5 aankopen van de grond door Koop Goedkoop-

klanten. De huishoudens in deze woningen hebben geen enkele afhankelijkheid meer van 

Dudok Wonen en zijn zelfredzaam geworden op de woningmarkt. 
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In onderstaande grafiek is weergegeven hoeveel klanten welk percentage van de canon 

betalen. 

 
 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2013 was er 1 executieveiling plaatsgevonden van een Koop Goedkoopwoning. 

Herhaaldelijk aangeboden hulp van Dudok Wonen aan de betreffende koper heeft dit niet 

kunnen voorkomen. 

 

 c. Huurverhoging  

In 2013 maakten we gebruik van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke 

huurverhoging toe te passen bij sociale huurwoningen (zittende huurders). Dat deden we 

met name vanuit onze visie dat we mensen onafhankelijk willen maken van het 

woonbudget en het beschikbare woonbudget willen inzetten daar waar het nodig is. Maar 

zeker ook omdat we de financiële continuïteit op korte en middellange termijn moeten 

bewaken  (liquiditeit en solvabiliteit). 

De huurverhoging bestond uit het inflatiepercentage van 2,5% plus een extra opslag van 

1,5%, totaal 4%. Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging kwam op basis van het 

inkomen nog een extra verhoging van of 0,5% of 2,5%.  

• Huishoudens met een inkomen tussen de € 33.614,- en de € 43.000,-: 0,5% 

(totaal dus 4,5%) tot de maximaal redelijke huurprijs van de betreffende woning. 

• Huishoudens met een inkomen boven de € 43.000,-: 2,5% (totaal dus 6,5%) tot de 

maximaal redelijke huurprijs van de betreffende woning. 

• De vrije sectorwoningen zijn verhoogd met 2,9%. 

 

 In 2013 kregen 557 huurders te maken met een huurverhoging van 4,5% en  776 huurders 

 met de maximale verhoging van 6,5%. 

 

  

  

Percentage korting Aantal klanten 

100% 106 

90% 96 

80% 148 

70% 97 

60% 125 

50% 41 

40% 21 

30% 6 

20% 6 

10% 20 

0% 14 



13 
 

 Toekenning tijdelijk woonbudget  

 Ook waren er 5 bestaande Koop Goedkoopeigenaren in de gelegenheid om de grond bij te 

 kopen. Zij verwierven zo, na enige jaren, het volledig eigendom. Deze mensen maakten 

 een mooie groei in hun wooncarrière en een afname van woonbudget.  

  

2.1.3 Aantal klanten daalt (nog) niet  

 

Strategienota: Naar verwachting ligt het aantal gehuisveste huishoudens in 2020 tussen de 

8.000 en 9.000.  

 

 Wij verwachten dat met de financiële afwegingen en mogelijkheden in de komende jaren 

 het aantal gehuisveste huishoudens in 2020 zal liggen tussen de 8.000 en 9.000. In 2013 

 ligt dat op ongeveer 7.500. De trend vanaf 2010 is hieronder schematisch weergegeven.  

 

  

       
 KNW: Kopen naar Wens, KGK: Koop Goedkoop 
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2.2 Dienstverleningsconcept  

 

2.2.1 Wonen en andere facetten van het leven  

 

Strategienota: Wij geloven in de kracht van mensen. We dagen klanten uit met onze 

dienstverlening en woonproducten, maar nemen het niet over. We stimuleren actief de 

ontschotting van de maatschappelijke dienstverlening en zoeken verbinding met instanties. 

 

 Eigen Kracht conferenties: Zonnestraal 

 In 2013 zijn er 2 ‘Eigen Kracht’ conferenties (www.zonnekrachtgooi.nl) georganiseerd door 

 de gezamenlijke partners in de regio. Het doel van de conferenties is: 

 - het organiseren van ontmoeting en de eigen kracht van mensen mobiliseren;  

 - het initiëren van zowel kleine als grote initiatieven en deze verder ondersteunen.  

 Het afgelopen jaar is er veel aandacht  geweest voor ’t Keerpunt (huisvesting voor 

 overlast veroorzakende dak- en thuislozen). Tevens is er nieuw leven geblazen in het 

 initiatief Hartenjagers; van 6 loketten naar 1 keukentafel.  

 

 Keerpunt 

 Het project Keerpunt biedt overlast veroorzakende dak- en thuislozen een mogelijkheid om 

 onder begeleiding in een woning te wonen. De nadruk ligt op begeleiding en wonen is een 

 ‘bijzaak’. Hiermee krijgt deze groep een kans om geleidelijk terug te keren in de 

 maatschappij. Dudok Wonen huisveste 3 cliënten van RIBW in een ‘keerpuntwoning’.  (Zie 

 ook paragraaf 2.2.1 – b). 

 

 2.2.2 Ontmoeten met vertrouwen  

 

Strategienota: We gaan samen met onze klanten op zoek naar de beste kansen op de 

woningmarkt. We streven naar onafhankelijkheid. We zijn gericht op verdienen en 

bedienen. We maken het onze klanten gemakkelijk om hun eigen informatie te beheren en 

te gebruiken.  

 

We willen het onze klanten gemakkelijk maken om hun eigen informatie te beheren en te 

gebruiken. Daarbij staan transparantie, gemak en flexibiliteit centraal. In 2013 zetten wij 

de eerste voorbereidende stappen naar een Klantportaal. In 2014 lanceren we eerst het 

medewerkersportaal en vervolgens het huurdersportaal. Daarnaast krijgt social media een 

steeds belangrijkere rol in ons contact met klanten.  
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Nieuwe website woningNet 

De woningcorporaties in regio Gooi & Vechtstreek lanceerden de vernieuwde website: 

www.woningnetgooienvechtstreek.nl. Het zoeken naar een sociale huurwoning wordt 

hierdoor gemakkelijker en is meer afgestemming op de wensen van de woningzoekende: 

- dagelijks de nieuwe woningen online; 

- direct inzicht in slagingskans van betreffende woning;  

- afgestemd op zoekgedrag woningzoekende; 

- aanbevelen van woningen die vallen buiten zoekprofiel maar met hoge slagingskans;  

- gratis abonneren op DigiZine, 2 keer per week het woningaanbod per e-mail; 

- voorrang woningzoekenden met een zorgindicatie (WMO of AWBZ). 

 

 Vanaf juni 2013 kunnen alle woningzoekenden in de regio met hun vragen terecht bij het 

 Klantencontact Centrum van WoningNet. Zo wordt er eenduidige informatie verstrekt en 

 hoeft de klant niet meer te bellen of e-mailen met deelnemende corporaties. 
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Strategienota: Om zo optimaal mogelijk klanten en hun wooncarrières te kunnen 

bedienen, verandert de verhouding tussen onze aantallen woonproducten.  

2.3 Producten & Diensten 

 

 2.3.1 Verhouding tussen woonproducten 

  

  

 

 

In 2013 heeft een verdere verschuiving plaatsgevonden; we bedienen in verhouding steeds 

minder klanten met een gereguleerde (sociale) huurwoning en steeds meer klanten met 

vrije sector huur en sociale koopproducten. Bij het bepalen van de optimale verhouding 

kijken we naar het bieden van kansen met verschillende producten en naar de financiële 

mogelijkheden die veranderen. Een indicator of we op koers liggen naar die optimale 

verhouding is het percentage klanten dat we huisvesten in een sociaal kooparrangement. 

Dudok Wonen heeft de optimale verhouding bepaald op 75% / 25%. Onderstaande tabel 

geeft de trend weer die uit moet komen op 25% in 2016. 

 

Percentage gehuisveste klanten in sociaal kooparrangement 

Jaar Percentage 

eind 2011 12,2% 

eind 2012 13,8% 

eind 2013 15,1% 

 

Langzaam maar gestaag naderen wij de optimale verdeling van onze woonproducten.  

 

De verschuiving in woonproducten is niet alleen nodig om wooncarrières beter te 

faciliteren. Door het besluit van de Rijksoverheid over de verhuurdersheffing in 2013, is 

over het jaar 2014 en daarna een veel groter maatschappelijk budget nodig bij de verhuur 

van sociale huurwoningen dan voorheen. Belastingen en heffingen stijgen sneller dan 

huurinkomsten.  

 

2.3.2 Besteding van het maatschappelijk budget 

 

Strategienota: De inzet van het maatschappelijk budget van Dudok Wonen is verweven in 

de inzet van onze producten en diensten. Die zit met name in verhuringen onder de 

marktprijs en onder de kostprijs en in onrendabele investeringen in de woningvoorraad. We 

continueren onze inspanningen om de verdeling van het maatschappelijk budget steeds 

transparanter te maken. Als die verdeling transparanter wordt, kunnen we ook op zoek 

naar manieren om de samenleving bij die verdeling te betrekken.  

 

In de strategie van Dudok Wonen is als doel opgenomen om eind 2014 de omvang van het 

maatschappelijk budget transparant te maken. In het afgelopen jaar heeft Dudok Wonen 
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een eerste aanzet gedaan tot het transparant maken van het maatschappelijk budget door 

het uitvoeren van een nulmeting in de pilot DrieKamerModel© van Ortec. In deze pilot 

wordt er onderzocht hoe het DrieKamerModel© kan worden toegepast binnen corporaties. 

Onderdeel van de pilot is een nulmeting van de budgetten per kamer: vermogenskamer, 

vastgoedkamer en maatschappelijke kamer. Deze pilot is een eerste grove berekening van 

het maatschappelijk budget van Dudok Wonen waarbij het maatschappelijk budget voor de 

komende 10 jaar gemiddeld uitkomt op € 34 miljoen euro. In deze berekening zitten veel 

aannames, maar het geeft een voorzichtige eerste indicatie. Het maatschappelijk budget zit 

volgens de nulmeting voornamelijk in bijdragen in de exploitatie (huurmatiging) en 

investeringen. Het aankomende jaar zal gebruikt worden om het maatschappelijke budget 

nog transparanter te maken. Hierbij zoeken we ook naar manieren om de samenleving 

meer te betrekken bij de keuzes die we in de besteding van het budget maken.  

 

   

DrieKamerModel© van Ortec Finance 

 

Het is onze ambitie om een groeiend deel van ons maatschappelijk budget in te zetten als 

tijdelijk woonbudget voor onze klanten. In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet 

door de oplopende erfpachtcanon bij Koop Goedkoop en het experiment Huur op Maat. In 

2013 gaven we een vervolg hieraan met de ontwikkeling van het product ingroeihuur. Dat 

product is in 2013 nog niet ingezet. 
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2.3.3 Verdere ontwikkeling woonproducten 

 

Strategienota: Ontwikkelingen in de omgeving maken het nodig om het gebruik van andere 

producten te blijven verkennen of bestaande producten te verbeteren. Onze eigen 

inspanningen zijn gefocust op: a) tijdelijkheid meer mogelijk maken en b) ontvlechting van 

de inzet van het woonbudget en de exploitatie van de woning: vouchers.  

 

In 2013 is het product ingroeihuur klaar voor gebruik. Het doel is om huurders in het 

sociale huursegment een reële kans te bieden om door te stromen naar een vrije 

sectorwoning. Dat doen we door vrije sectorwoningen betaalbaar te maken voor 

huishoudens met een middeninkomen. Huishoudens met een inkomen hoger dan € 

34.085,-, die één van onze kooparrangementen niet willen of kunnen kopen, zijn 

aangewezen op de vrije sector huur. Ingroeihuur biedt mensen de gelegenheid om 

langzaam te wennen aan de vrije sector huur. Hierdoor zullen ze sneller geneigd zijn om 

over te stappen naar een vrije sectorwoning. In 2014 geven we de eerste ingroeihuur-

contracten uit. 

 
In lijn met de ontwikkeling van het bedrijfsmodel willen we de exploitatie van de 

woningvoorraad steeds verder loskoppelen van het maatschappelijk presteren. Het 

woonbudget zetten we bij voorkeur in als voucher waarmee de klant zelf op de markt een 

woning kan kiezen. Sinds 2011 wordt Kopen naar Wens al meer gepositioneerd als 

koopvoucher. In de huur zetten we in 2013 belangrijke stappen richting huurvouchers 

(bijdragen door middel van huurverlaging) met de pilot DrieKamerModel© van Ortec (zie 

2.2.2). 

 

 2.3.4 Verduurzamen woningvoorraad 
 

  Strategienota: Dudok Wonen blijft investeren in energiebesparing en -opwekking.  

 

Isoleren en andere energiebesparende maatregelen 

Isolerende maatregelen in bestaande woningen dragen bij aan CO2-reductie en het 

beperken van klimaatverandering. Maatregelen in onze bestaande woningvoorraad die 

leiden tot CO2-reductie hebben we in 2013 toegepast in complexen die een schilderbeurt 

kregen. Het betreft dan het aanbrengen van spouwmuurisolatie, HR++-glas, dakisolatie en 

installatie van CV en MV. In 2013 is hier € 0,77 miljoen in geïnvesteerd. 

In december 2013 verving Dudok Wonen de laatste van 150 open geisers door HR-ketels. 

Bij huurders die rechtstreeks bij de energiemaatschappij een open geiser huurden, namen 

we contact op met de energiemaatschappij om het belang van het vervangen ervan te 

benadrukken. Niet alleen vanwege energiebesparing maar zeker ook vanwege veiligheid.  
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Dudok Wonen heeft als doel gesteld dat ons woningbezit in 2020 een gemiddelde Energie 

Index heeft tussen 1,25 en 1,40 (Label B/C). Eind 2012 had ons bezit een gemiddelde 

Energie Index van 1,83. Eind 2013 is dat 1,71. Beide vallen onder energielabel D. 

Een deel van de verbetering van de Energie Index is logischerwijs te verklaren door het 

toepassen van energetische maatregelen. Daarnaast heeft in 2013 dataopschoning 

plaatsgevonden die ook heeft bijgedragen aan de verbetering van de Energie Index. 

 

            

Ontwikkeling in Energie Index 2008-2013 

 

Energie opwekken  

Bij geïsoleerde woningen wordt duurzaam opgewekte energie relatief steeds belangrijker 

als bijdrage aan CO2-reductie. De effecten van het huidige programma van 

duurzaamheidsmaatregelen (HR++ glas, spouwmuurisolatie, installatie van CV etc.) lopen 

ten einde. Daarom zoekt Dudok Wonen naar mogelijkheden om duurzaam energie op te 

wekken. In 2013 startten we met een verkenning van de mogelijkheden die onze 

woningportefeuille biedt voor het toepassen van PV-panelen. Daarbij richten we ons op 

zowel complexen in ons bezit, als op VvE-complexen. De resultaten daarvan zijn in 2014 

beschikbaar. Ook zijn in 2013 2 Warmte-Koude-Opslag installaties (WKO’s) opgeleverd in 

de nieuwbouwprojecten De Egelantier en in de Melkfabriek. Voor beide WKO’s zijn 

meerjarige contracten aangegaan voor de uitbesteding van de exploitatie. 
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Hoofdstuk 3 - Verdienen 

  

 3.1 Revolving Fund 

 

Strategienota: Dudok Wonen streeft ernaar om het vermogen in stand te houden voor 

toekomstige generaties. Begin 2013 is de omvang van dat vermogen circa € 550 miljoen. 

Alleen het rendement dat niet nodig is voor instandhouding, keren we uit als 

maatschappelijk budget voor de doelstellingen van nu. Hier wijken we alleen vanaf wanneer 

er zo veel middelen verloren gaan aan afroming (door het Rijk), dat maatschappelijk 

presteren onmogelijk wordt. Indien we er voor kiezen om gecontroleerd in te teren op het 

vermogen, leggen we daar expliciet verantwoording voor af. 

 

Prognose 

Als onderdeel van het jaarlijkse proces ‘Vaststellen van Begroting en Meerjarenraming’ 

wordt er beoordeeld of het voorgenomen beleid in de toekomst (2020 ev) zal leiden tot het 

realiseren van de ambities binnen de gestelde financiële randvoorwaarden (in het bijzonder 

het revolving fund principe). Deze berekeningen worden uitgevoerd door een in-house 

ontwikkeld financieel model waarmee het stabiele meerjaren beleid (Going Concern beleid) 

kan worden bepaald. Dit Going Concern beleid is een samenstelling van de verschillende 

beleidsonderdelen Investeringen, Exploitatie, en Verkoop (oftewel het verdienmodel zoals 

hieronder weergegeven) over een langere periode in de tijd. Het betreft hier continue de 

afweging van vermogensallocatie naar de verschillende investeringscategorieën2 

(nieuwbouw, woningverbetering/ duurzaamheid/ transformatie, koopproducten 

(KGK/KnW), en Ten Dienste Van) en dan eveneens gescheiden naar DAEB en niet 

DAEB3.Het Going Concern beleid kan verschillende combinaties van beleidsonderdelen 

omvatten, welke een ieder tot een andere uitkomst leiden maar wel binnen de gestelde 

bandbreedte van de ambities vallen (bijv. ambitie in 2020 is aantal gehuisveste 

huishoudens tussen de 8.000- 9.000). 

 

 

                                                
2 Verderop in dit hoofdstuk onder “c” wordt een andere indeling gehanteerd zoals die is beschreven in de 
strategienota. Het was echter niet mogelijk om het reeds bestaande model hierop aan te passen.   
3 DAEB staat voor Dienst van Algemeen en Economische Belang, welke gedefinieerd is door …. Dudok Wonen 
hanteert sinds 2012 een gescheiden investeringsopgave en vermogensbeheer. Dat betekent dat beschikbare 
middelen DAEB slechts worden aangewend voor DAEB investeringen, en dit ook van toepassing is voor de Niet-
DAEB. In de jaarverslaggeving wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen DAEB en niet-DAEB, en daarom 
wordt hier eveneens geen onderscheid gemaakt in DAEB en niet-DAEB.. 
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 Als input voor de Begroting en de Meerjarenraming wordt van 1 combinatie uitgegaan. 

 Berekeningen in 2013 komen tot het volgende Going Concern beleid vanaf 2017: 

 - Verkoopopbrengst € 25 miljoen; 

 - Exploitatie opbrengst € 10 miljoen; 

 - Investeringen € 30 miljoen; 

 - Financieringsbehoefte - € 5 miljoen, bestaande uit aflossing bij verkoop € 8 miljoen 

  en nieuw aan te trekken leningen € 3 miljoen. Hierbij is het van groot belang of het 

  DAEB dan wel niet-DAEB financiering betreft. Bij DAEB financiering is de reguliere 

  leningen geborgd door het WSW en de niet-DAEB financiering bestaat uit  

  marktconforme lening zonder borging WSW/ achtervang sector. (Zie verderop voor 

  uitleg over financiering).  

 

De volgende belangrijkste uitgangspunten zijn gehanteerd voor de         

 beschouwingsperiode: 

- Gemiddelde waardeontwikkeling o.g. 1% per jaar 

- Gemiddelde indexatie kosten 2,3% per jaar (inflatie lijn) 

- Gemiddelde indexatie inkomsten 2,8% per jaar 

Daarnaast wordt er uitgegaan van onder andere gemiddelde verkoopwaarde, huurprijzen, 

 en mutatiegraden en blijvende sectorheffingen.  

  

 De ontwikkeling van het Eigen Vermogen op basis van het Going Concern beleid en de 

 gehanteerde parameters ziet er als volgt uit. 

 

    

 

 Realisatie 

 De winst- en verliesrekening laat het jaarresultaat zien. Dat resultaat is per definitie gelijk 

 aan de ontwikkeling van het eigen vermogen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

 na belastingen is € 5,9 miljoen negatief. Als gevolg van dit resultaat is het Eigen Vermogen 

 in 2013 gedaald van € 527 miljoen naar € 521 miljoen4. Het negatieve resultaat wordt met 

 name bepaald door de niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 (standing investments) welke € 14,3 miljoen negatief bedraagt en welke is opgebouwd uit 

                                                
4 Geconsolideerd e cijfers inclusief Goois Wonen , hetgeen een aparte juridische entiteit is maar bestuurlijk volledig gerelateerd is aan 

Dudok Wonen. 
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 een negatieve waardeontwikkeling vastgoed in exploitatie van €12,4 miljoen en een 

 negatieve waardeverandering Kopen naar Wens van € 1,9 miljoen. In de jaren 2011 en 

 2012 werd deze negatieve waardeontwikkeling voornamelijk veroorzaakt door het vormen 

 van voorzieningen ten laste van vastgoed in ontwikkeling, de zogenaamde onrendabele 

 top, respectievelijk € 27 miljoen en € 10 miljoen.  
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3.2. Rendement uit vastgoed 

 

 Voor het realiseren van de maatschappelijke missie rekent Dudok Wonen niet op inkomsten 

 uit subsidies of donaties. Een verdienmodel op basis van staatsteun is niet meer mogelijk. 

 Het maatschappelijk budget moet zelf worden verdiend uit rendement op belegd vermogen. 

 Om een duurzaam positief rendement te behalen uit onze vastgoedportefeuille kiezen we 

 voor actief portefeuille-management. Het verdienmodel is gebaseerd op continue her-

 allocatie van vermogen door investeren, exploiteren en desinvesteren (verkopen). 

 

 a. Opbouw vastgoedportefeuille 2013 

 De portefeuille van Dudok Wonen (inclusief Goois Wonen B.V.) bestaat eind 2013 uit 6.425 

 huurwoningen, 1.143 kooparrangementen en 1.257 overige vastgoedobjecten.  

 

           

           
 1 De genoemde huurprijsgrenzen zijn naar het prijspeil 2013. De aantallen in  
   de kolom 2012 zijn overeenkomstig de huurprijsgrenzen 2012. 
             Aantallen 2012 ‘exclusief’ bezit in transformatie 

           

Kooparrangementen: 2013 2012 

    
Koop Goedkoop 680 572 
Kopen naar Wens   463 449 

Totaal     1.143 1.021 
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 Totaal objecten             8.825     8.337          

 

 b.  Flexibele voorraad 2013 

 De flexibele voorraad houdt in dat iedere woning die Dudok Wonen tot de flexibele 

 voorraad rekent (ca. 55 procent van de totale voorraad), aangewend kan worden voor 

 zowel verhuur als verkoop. Bij mutatie beslissen we over verkoop of doorverhuren. Het 

 gevolg van een groot aantal woningen in de flexibele voorraad, is dat zowel het totale 

 potentiële aanbod aan koopwoningen als het potentiële aanbod aan huurwoningen hiermee 

 optimaal is. Hiermee bedoelen dat we rekening houden met de vraag naar koop- en 

 huurwoningen van dat moment en klanten de mogelijkheid bieden om wooncarrière te 

 maken. Ook kunnen we beter tegemoet komen aan de vraag uit de regio en zijn we in 

 staat om op woningniveau een rendementsafweging te maken. Het overgrote deel van 

 de in 2013 in verkoop genomen woningen is ook daadwerkelijk verkocht.  In het enkele 

 geval dat woningen moeilijk verkoopbaar bleken, is de woning teruggenomen in verhuur. 

 Het biedt Dudok Wonen daarmee ruimte om in een moeilijke markt verkoopleegstand te 

 beperken. 

 

 c. Model afwegingskader 

 In dit model zijn alle parameters die van invloed kunnen zijn op direct en indirect 

 rendement verwerkt. Binnen de flexibele voorraad maken wij bij elke huuropzegging de 

 keuze of de woning geschikt is voor verkoop of verhuur. De uitkomsten van het 

 afwegingskader zijn daarin bepalend. De makelaars en technisch adviseur voeren de 

 (geschatte) opbrengsten en de (geschatte) kosten in. Aan de hand daarvan berekent het 

 model of het verstandiger is de woning te verkopen of te verhuren. Op deze manier kunnen 

 we onze rendementen optimaliseren. Bovendien kweekt het bewustwording bij de 

 medewerkers van wat verstandige of minder verstandige investeringen zijn. De resultaten 

 van het afwegingskader worden continue gemonitord. 
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 Verkocht en verhuurd vanuit flexibele voorraad 

Periode Verkoop Verhuur 

juni – juli 12 21 

augustus – oktober 23 14 

november – december 19 17 

Totaal 2013 54 (51%) 52 (49%) 

  

 Dit is de verdeling vanuit de flexibele voorraad (woningen die verkocht of verhuurd 

 mogen  worden). Daarnaast hebben er verhuringen plaatsgevonden vanuit de  

 vaste huurvoorraad (woningen die alleen verhuurd mogen worden). 

 

  In de periode januari – mei werkten wij nog niet met het afwegingskader bij de verkoop 

 van woningen uit de flexibele voorraad. Vanaf juni gingen wij actief sturen op 

 rendement met behulp van het model afwegingskader. 

 

 d. Leegstandsduur te verhuren woningen   

 Het afgelopen jaar is de snelheid van het verhuurproces verbeterd. Dudok Wonen vindt 

 het belangrijk dat woningzoekenden zo snel mogelijk een woning kunnen betrekken, 

 aangezien de druk op de sociale woningmarkt hoog is. In 2013 brachten we de 

 leegstandsduur terug van gemiddeld 72 dagen naar 60 dagen. Dit is inclusief de tijd die 

 nodig is voor mutatieonderhoud. De meeste woningen zijn binnen 30 dagen verhuurd. Een 

 belangrijk uitgangspunt hierbij was de wens van de klant;  zowel van de vertrekkende als 

 van de  nieuwe  klant voor wat betreft het verhuizen naar een andere woning. Hierdoor 

 kwamen woningen sneller op markt en ontstond er een betere match. 

 

  

 Deze aantallen zijn inclusief Goois Wonen. 
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 e. Huurprijsbeleid 

Het huurprijsbeleid van Dudok Wonen is gebaseerd op maximaal redelijk. Wanneer 

hierdoor de reken-/subsidiabele huur boven de huurtoeslag komt, toppen wij de woning af 

en brengen de huurprijs terug naar de liberalisatiegrens. Deze grens lag in 2013 op  

€ 681,02. Hierdoor zijn al onze sociale huurwoningen bereikbaar voor huishoudens die 

recht hebben op huurtoeslag. Betaalbaarheid van de woningen zien wij als primaire 

verantwoordelijkheid van de overheid, in combinatie met de toekenning van huurtoeslag. 

Wij zorgen er alleen voor dat de woningen juridisch sociaal blijven en huurtoeslag mogelijk 

is.  

 

Mutatiegraad 

In 2013 heeft Dudok Wonen 579 woningen en kamers verhuurd. Hiervan waren 451 in de 

sociale huursector. Dit betekent voor alle woningen een hoge mutatiegraad van 9%. Voor 

de sociale huur ligt deze op 8%. In 2013 zegden 576 huurders hun woning op. Zonder 

Goois Wonen zijn dit 525 huuropzeggingen, waarvan 341 sociale huurwoningen. 

 

f. Koopproducten 

Het begin van 2013 stond in het teken van de afwikkeling van de run op koopwoningen. 

Deze run was in december 2012. Voordat in het nieuwe jaar de regels aangescherpt 

werden, kochten veel mensen nog een woning. Per 1 januari 2013 is namelijk de  

aflossingsvrije hypotheek (ook voor een deel) afgeschaft. Kopers moeten hun 

hypotheekschuld nu binnen 30 jaar volledig aflossen. Dat betekent een aanzienlijke 

lastenverzwaring.  

 

De voorzichtige houding ten opzichte van koop, had een positief effect op de vrije sector 

huur. Veel mensen kozen voor een huurwoning in de vrije sector boven het kopen van een 

woning. Toch kwam de verkoop van woningen ook weer op gang in 2013. Dat kwam door 

de relatief lage rente en koopprijzen. Daarnaast is een woning in de sociale huur voor een 

deel van de woningzoekenden geen optie door de inkomensgrenzen. Om die reden hebben 

wij ook dit jaar weer veel mensen gehuisvest in een betaalbare koopwoning. 

 

Door de run op koopwoningen in december 2012 werden begin 2013 veel woningen 

getransporteerd. Van de landelijke en regionale dip in verkooptransacties hadden wij geen 

last. In het voorjaar hielden wij in de gerenoveerde Bloemenbuurt een geslaagde 

verkoopmanifestatie. Alle lege woningen werden in één keer met Koop Goedkoop verkocht. 

Ook in het nieuwbouwproject de Melkfabriek verkochten wij enkele woningen met Koop 

Goedkoop. Er blijft in onze markt vraag naar betaalbare koopwoningen.  

 

Opvallend is dat er in 2013 relatief veel woningen (nagenoeg de helft) verkocht zijn met 

Kopen naar Wens voor de volledige waarde. In totaal verkochten wij 9 woningen volgens 

dit concept. De inkomensafhankelijke huurverhoging en de lage rente op spaargeld waren 

redenen voor huurders om tot deze (volledige) aankoop over te gaan. Deze woningen 
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worden geregistreerd als ‘vrije verkoop’. Andere huurders die gebruik maakten van de 

Kopen naar Wens-aanbieding waren niet in staat om de volledige prijs te betalen. Zij 

betaalden een inkomensafhankelijk instapbedrag. 

 

Vrije verkoop 

In 2013 zijn relatief veel woningen van eigenaar verwisseld door betaling van de volledige 

koopsom, ook wel vrije verkoop genoemd. In totaal 28 woningen. De reden voor dit hoge 

aantal is het aantal huurders dat de volledige koopsom betaalde bij een Kopen naar Wens 

aanbieding. Daarnaast speelt ook het relatief grote aantal kopers, dat bij de aangeboden 

Koop Goedkoop woning de grond erbij kocht, een rol. Verder verkochten wij een aantal 

garages, parkeerplaatsen, bergruimten e.d. 

  

Vrije sector verhuur 

De gereserveerde houding van woningzoekenden ten opzichte van een koopwoning had in 

2013 een positieve invloed op de vrije sector huur. De potentiële vrije sectorportefeuille is 

uitgebreid (van ca. 10% naar ca. 1/3). Daarmee kunnen we de middengroep (huishoudens 

met inkomen van € 34.000 - € 43.000) die niet meer in aanmerking komt voor een sociale 

huurwoning goed blijven bedienen. In totaal huurden 43 huishoudens uit deze middengroep 

een vrije sectorwoning. Een andere trend die in 2013 waarneembaar was, was de 

verhuisbeweging van duurdere vrije sectorwoningen naar goedkopere vrije sectorwoningen. 

Het aantal mutaties in het hoogste segment nam zichtbaar toe.   

 

Bedrijfsmatig Onroerend Goed (BOG) 

Ondanks de matige tot slechte BOG-markt was er weinig noemenswaardige leegstand 

onder de bedrijfspanden. Vorig jaar verkochten we enkele panden en de overige bedrijfs- 

en kantoorpanden werden, op een enkele uitzondering na, vlot verhuurd.  

 

Acties voor verkoop en vrije sector 

Gedurende het hele jaar hielden wij acties om woningzoekenden nog beter te matchen met 

ons woningaanbod en starters te begeleiden in hun zoektocht naar een woning. Daarbij 

zochten wij samenwerking met andere corporaties (de Alliantie), financieel adviseurs, 

makelaars, woninginrichters en notarissen. Zo kregen starters op één plek alle informatie 

die zij nodig hadden. Een korte opsomming van deze acties waarmee we soms zelfs de 

landelijke pers en/of tv haalden: 

 

-Valentijnactie in de Bloemenbuurt; 

-Uitgelicht: verlichte huur- en koopwoningen in donkere dagen; 

-Verkoop- en verhuurmanifestaties voor woningen in en nabij de Melkfabriek; 

-Starterscafé: voorlichting en financieel advies in samenwerking met de Alliantie; 

-Diverse ‘open huisacties’. 
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Het gerealiseerde rendement op vastgoed ligt structureel 0,2% boven de IPD/Aedex 

benchmark (huidig: Corporatie Vastgoed Index). 

Buitenkanswoningen 

Regelmatig komt het voor dat woningzoekenden een woning willen kopen en deze naar 

eigen smaak willen verbouwen. Omdat ze helaas (nog) niet in aanmerking komen voor een 

(passende) hypotheek kunnen zij de woning niet kopen. Dudok Wonen biedt de 

mogelijkheid om de woning eerst te huren. Als de financiële situatie het toelaat, koopt de 

huurder alsnog de woning. We leggen deze wederzijdse intentie vast zodat de huurder zijn 

huurwoning alvast kan gaan verbouwen. Een aantal woningzoekenden maakte dankbaar 

gebruik van deze mogelijkheid. 

 

Tijdelijke verhuur  

In 2013 verhuurden we tijdelijke woningen in de complexen Orchidee, aan de Kolonel 

Verveerstraat, Edisonplein en in de wijk Bloemenbuurt. We hebben de regels voor tijdelijke 

verhuur verruimd om zoveel mogelijk woningzoekenden te helpen. In sommige gevallen 

kan tijdelijke verhuur ook zittende huurders in financiële nood ondersteunen. Daarnaast 

gebruiken we het complex Orchidee om voormalige cliënten uit de Cocon (daklozenopvang) 

door te laten stromen. Bij tijdelijke verhuur zijn we niet gebonden aan de 

woonruimteverdeling via het aanbodsysteem. Daarom hebben we bij deze verhuringen de 

mogelijkheid om ook doelgroepen te bedienen die anders weinig kansen hebben op een 

woning.  

 

 
g. Rendement Dudok Wonen 

 

 

 

 

Direct Rendement Dudok Wonen 0,7 procent boven de benchmark: Universum 

Dudok Wonen heeft als doel om jaarlijks een hoger netto exploitatieresultaat te behalen 

dan de benchmark, gemeten in het direct rendement. Om dit zo zuiver mogelijk te meten 

wordt het direct rendement van de standing investment (objecten die een heel jaar in 

exploitatie zijn geweest) hiervoor vergeleken met de totale benchmark.  

 

De IPD Corporatie Vastgoed Index laat een direct rendement zien van 3,9 procent over 

2013.  Dudok Wonen heeft met 4,6 procent 0,7 procent boven de benchmark gepresteerd. 

Dit is met name het gevolg van relatief lage exploitatielasten. 
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Inclusief: Verkopen, Aankopen, Ontwikkelingen en Objecten met deeltransacties (alle 

objecten) laat de benchmark een direct rendement zien van 3,7 procent. Ook hier heeft 

Dudok Wonen in 2013  boven de benchmark gepresteerd met een direct rendement van  

3,8 procent. 

 

 

Ontwikkeling van het directe rendement 

Het direct rendement op standing investments is het afgelopen jaar voor Dudok Wonen met 

0,3 procent gestegen. Het directe rendement van de benchmark is met 0,5 procent 

gestegen. Dat de benchmark een grotere stijging laat zien is deels het gevolg van een 

inhaalslag bij overige corporaties, in het zoeken naar de juiste balans tussen kosten en 

opbrengsten.    

 

 

Totaal rendement Dudok Wonen gelijk aan de benchmark: Noordelijke Randstad  

Naast het doel om jaarlijks een hoger direct rendement te behalen dan de benchmark 

bestaat ook het doel om structureel een hoger totaal rendement te behalen. Omdat het 

totaal rendement naast het direct rendement bestaat uit het saldo van (des)investering en 

waardeontwikkeling (indirect rendement) en de waardeontwikkeling regionaal sterk kan 

verschillen, wordt hier vergeleken met een specifiek deel van de benchmark: de 

Noordelijke Randstad. We kijken daarbij naar het 5-jaars gemiddelde over alle objecten 

(totaal resultaat vastgoedportefeuille).  

 

De Noordelijke randstad laat een totaal rendement zien van 0,0 procent over 2009-2013. 

Dudok Wonen presteert met 0,0 procent op hetzelfde niveau als de benchmark van de 

Noordelijke Randstad.  Dit is met name het gevolg van een lager indirect rendement. Dit 

komt mede doordat Dudok Wonen in een moeilijke vastgoedmarkt  relatief veel heeft 

geïnvesteerd. 
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Exclusief: Verkopen, Aankopen, Ontwikkelingen en Objecten met deeltransacties laat de 

benchmark een totaal rendement zien van 1,0 procent. Met een totaal rendement op 

standing investments van 1,8 procent presteert Dudok Wonen 0,8  procent boven de 

benchmark van de Noordelijke Randstad.   

 

Ontwikkeling van het totaal rendement 

Het totaal rendement op alle objecten is het afgelopen jaar voor Dudok Wonen met 4,9 

procent gestegen. Het totaal rendement van de benchmark is met 3,3 procent gestegen. 

Dat de benchmark een minder grote stijging laat zien komt met name doordat het totale 

investeringvolume bij Dudok Wonen sterk is afgenomen: minder onrendabel investeren 

leidt tot een stijging van het indirect rendement.  

 

De grote stijging van het totaal rendement bij zowel Dudok Wonen als de Benchmark is 

deels het gevolg van een laag rendement in 2012, wat het gevolg was  van een 

systeemwijziging bij IPD op het gebied van de waardering van ontwikkelprojecten. Het 

effect van de systeemwijzing is er voor 2013 uit. 
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h. Incasso  

 

Huurachterstanden  

Het percentage huurachterstand bij zittende huurders is per 31 december 2013 van 1,36% 

van de jaaromzet. De achterstand van vertrokken huurders is per 31 december 2013 

0,71% van de jaaromzet.  

 

Nog steeds zien wij in toenemende mate een veranderende betalingsattitude bij onze 

huurders. Dit heeft te maken met de economische crisis. Daarnaast zien we ook een 

stijgend aantal jonge huurders in ons bezit. Dit heeft voor een deel ook impact op de 

incassoresultaten. Jongeren kampen in grotere mate met betalingsproblemen omdat zij 

minder te besteden hebben.  

 

Per oktober 2013 zijn wij overgegaan op SEPA bij het automatisch incasseren van de huur 

en erfpacht. Als gevolg hiervan was er een verdrievoudiging van het aantal storno’s. 

Doordat de banken strengere eisen stelden aan het automatisch incasseren, is een aantal 

klanten in de problemen gekomen. Dudok Wonen heeft hierover meegedacht en voor zover 

mogelijk oplossingen aangedragen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling. Dit had 

uiteraard ook een negatief gevolg voor de hoogte van de achterstand. Deze is zichtbaar 

gestegen sinds de maand oktober. De verwachting is dat dit negatieve effect in de loop der 

maanden snel zal afnemen. 

 

Betalingsachterstanden  

Dudok Wonen zette in 2013 intensief in op incasso. In een steeds vroeger stadium nemen 

wij contact op met onze huurders om betalingsachterstanden op te lossen. Het doel is dat 

de huurder zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en uiteindelijk zijn uitgaven weer onder 

controle krijgt en zo ontruiming voorkomt. Wij verwijzen huurders met ernstige financiële 

problemen in een vroeg stadium door naar de betreffende instanties . In veel gevallen is 

dat nog voordat een achterstand bij een deurwaarder ligt. 

 

De doelstelling om meer betalingsachterstanden in eigen beheer te houden (dus niet over 

te dragen aan een deurwaarderskantoor) is behaald. Het aantal dossiers dat in beheer is bij 

de deurwaarder en de hoogte van de totale achterstand is gedurende de loop van het jaar 

gedaald. Wij verwachten dat dit op lange termijn een positieve bijdrage zal leveren aan een 

lager achterstandspercentage (geen kosten deurwaarder). Hiermee leveren wij een 

bijdrage aan de armoedebestrijding en het welzijn van de huurders.   

 

Ontruimingen 

In 2013 planden wij in totaal 99 ontruimingen op basis van huurachterstand en 1 op basis 

van hennepteelt. Hiervan zijn uiteindelijk 15 ontruimingen daadwerkelijk uitgevoerd. 

Daarnaast leverden 9 huurders de sleutel voor de ontruiming in. 
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Ontruimingen 2013 in Hilversum, Naarden, Bussum 

Periode gepland Ontruimd Sleutels voor 

ontruiming 

ingeleverd 

Q1 21 2 4 

Q2 25 3 1 

Q3 25 4 3 

Q4 29 6 1 

Jaar totaal 100 15 9 

 

  

 Toename aanzeggingen en ontruimingen 

 De aanzeggingen en ontruimingen zijn ten opzichte van 2012 gestegen. Dat laat 

 onderstaande tabel zien.  

 

Jaar Aanzegging Ontruimingen 

2012 43 9 

2013 101 15 

 

 De aanzeggingen zijn in 2013 meer dan verdubbeld ten aanzien van 2012. De 

 daadwerkelijke ontruimingen zijn ook fors gestegen. Deze toename heeft te maken met de 

 economische situatie. Daarnaast legden wij in 2013 nog meer de nadruk op de 

 betalingsverplichtingen van onze huurders. 

 

Woonfraude convenant  

 In 2013 sloot de Gemeente Naarden samen met de Politie en de corporaties in Naarden 

 (Woningstichting Naarden en Dudok Wonen) een convenant Woonfraude af. Doel van het 

 convenant is om samen te werken aan het oplossen van woonfraude (onderhuur, 

 bedrijfsmatige doeleinden en hennepteelt). Gemiddeld zijn er in 2013 zo’n 15 meldingen 

 van woonfraude geregistreerd. In de toekomst willen we hier meer aandacht aan besteden 

 om zo gemiste huurinkomsten te voorkomen. 

  

i. Huurprijszaken 

In totaal legden 28 bewoners hun klacht voor aan de Huurcommissie. 

De achtergrond van de bezwaren varieerde: 

- bezwaar tegen de afrekening servicekosten; 

- toetsing van de aanvangshuur: 

- huurverlagingsverzoek naar aanleiding van een onderhoudsgebrek.  

De inkomensafhankelijke huurverhoging leidde tot 21 zaken bij de Huurcommissie. In 20 

gevallen oordeelde de Huurcommissie dat de inkomensafhankelijke huurverhoging 

doorgevoerd kan worden. Eén dossier is nog in behandeling.  

  



33 
 

 3.3  Investeringsopgave 

 

 Dudok Wonen kent vier investeringscategorieën:  

 a. Mee-investeren in de woning van de klant5 

 b. Verbetering van bestaande woningen (met name mutatie) 

 c. Verduurzamen van de woningvoorraad 

 d. Herstructurering en toevoeging aan de portefeuille 

 

 De beschikbare investeringscapaciteit wordt volgens vastgestelde verhoudingen verdeeld 

 over deze 4 investeringscategorieën. De resultaten voor 2013 worden voor deze 4 

 categorieën hieronder toegelicht. De totale capaciteit ligt de komende tijd aanzienlijk lager 

 dan in de afgelopen jaren. Deze dalende trend was in 2013 al goed zichtbaar. Investeren 

 wordt (nog) sterker afhankelijk van het resultaat uit verkoop en exploitatie. Daarnaast 

 beperkt wet- en regelgeving rondom DAEB/niet-DAEB6 de inzetbaarheid van vermogen 

 voor investeringen. 

 

 a. Realisatie van het programma ‘Andere Woning’ 

 Dudok Wonen investeert mee in de woning van de klant. Als die investering plaatsvindt in 

 een woning die niet uit onze eigen huurvoorraad komt, is daar investeringscapaciteit voor 

 nodig en noemen we dat ‘Andere Woning. Voor deze co-investering met de bewoner 

 gebruiken we het product Kopen naar Wens. Het aanbod is gericht op twee doelgroepen: 

 - onze eigen huurders als aanvulling op de kans die ze krijgen de eigen huurwoning te 

   kopen; 

 - aanbod aan overige woningzoekenden (projectmatig). 

 
 Investering in 2013 geremd 

 Als bijdrage aan de totale afname van investeringscapaciteit is dit programma in 2013 fors 

 afgeremd. Het aanbod aan eigen huurders (a) is er in 2013 niet geweest en pas in de loop 

 van het jaar is ruimte gegeven om het project “Start-me-Up” uit 2011 (b) af te ronden. Dit 

 betrof een aanbod aan 50 starters. Dit heeft als resultaat gehad, dat we weinig mensen 

 (maar desondanks wel heel dankbare…) hebben kunnen helpen. Alleen de 4 in 2013 

 getransporteerde aktes komen nu ten laste van de jaarrekening. Voor de resterende 9 is in 

 2013 al wel het proces met de woningzoekenden gestart waaronder het ondertekenen van 

 de spelregels. Zie de tabel op de volgende pagina voor de realisatiecijfers Start-me-Up. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Kopen naar Wens andere woning 
6 Dienst van Algemeen Economisch Belang zoals gedefinieerd in de beschikking van de Europese Unie over 
ongeoorloofde staatsteun. Verwerking in een (herziene) woningwet is nog niet vastgesteld. Eisen van financieel 
toezichthouders zijn hier wel op aangepast.  
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Project Start-

me-Up 

Realisatie 

2011/2012 

Realisatie 

2013 

Resterend 

2014 

Totaal 

Aantal 

transporten 

37 4 9 50 

Investering 

Dudok Wonen 

€ 2.691.177 € 370.000,= x x 

 

Algemeen belang 

 Met ‘Andere Woning’ biedt Dudok Wonen kansen voor het maken wooncarrière voor 

 huishoudens die in de rest van de woningmarkt nagenoeg geen mogelijkheden hebben. 

 Bovendien bevordert het de doorstroming uit de gereguleerde verhuur en triggert het 

 verhuisketens op de koopmarkt. Er is hier dus nadrukkelijk een algemeen en economisch 

 belang mee gediend. Desondanks biedt de (interpretatie van) de huidige regelgeving geen 

 mogelijkheden om de DAEB6 investeringscapaciteit hier voor in te zetten. In 2013 zijn de 

 investeringen voor ‘Andere Woning volledig ten laste gebracht van de investeringen niet-

 DAEB. 

 
b. Investeringen bij verhuurmutatie 

 Bij mutatie brengen wij standaard dubbelglas en CV aan wanneer deze nog niet aanwezig 

 zijn. Voorheen hadden wij nog complexen waarbij dit technisch niet altijd  

 mogelijk was. Door het aanbrengen van rookgaskanalen via de buitenzijde aan de 

 achterkant, kunnen we nu ook bij mutatie bij alle woningen een CV aanbrengen. De 

 komende jaren worden deze complexen van rookgasafvoeren voorzien, zodat ook 

 zittende huurders via een woningverbetering een CV kunnen aanvragen.  

 

 c. Verduurzaming van de woningvoorraad  

 Duurzaam vastgoed heeft de toekomst. Alleen gebouwen met identiteit en eigenheid blijven 

 ook in de toekomst interessant en waardevol en zijn dus duurzaam. Dudok Wonen kiest 

 daarom bewust voor architectuur en waar mogelijk voor behoud van bestaand, 

 karakteristiek vastgoed. In 2013 is onder meer de tweede en laatste fase van het project 

 ‘de Melkfabriek’ opgeleverd, met koop- en huurwoningen, een basisschool, kinderopvang 

 en kantoorruimte. Hiermee is een nieuw icoon voor Hilversum ontstaan. Ook werd het 

 project ‘de Witte Prinses’ opgeleverd met 35 startersappartementen met een A++ label. 

 

 Voor de eigen huisvesting is in 2013 de CO2 footprint bepaald om te kunnen sturen op 

 vermindering hiervan, maar ook om de huidige footprint te kunnen compenseren. In 2013 

 investeerden we € 2,3 miljoen in diverse maatregelen om de bestaande voorraad verder te 

 verduurzamen (HR++ glas, isolatie van muren, daken, vloeren en hoog rendement 

 verwarmingsketels) om in 2020 tenminste gemiddeld een energielabel B te scoren. (Zie 

 ook paragraaf 2.3.4. Verduurzamen woningvoorraad.) 
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 d. Herstructurering en toevoeging aan de portefeuille 

 In 2013 leverden wij in totaal 222 nieuwbouwappartementen met parkeerplaatsen op en 

 4.957 m2 bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed. Er werden in totaal 86 nieuwe 

 woningen in aanbouw genomen. Begin 2013 rondden wij een ingrijpende renovatie van 184 

 woningen af. Aansluitend startte de voorbereiding van eenzelfde renovatie van nog eens 

 135 woningen. Deze renovatie ging eind 2013 in uitvoering.  

 

 Van de 222 nieuwe appartementen zijn er 205 in het sociale segment gerealiseerd en 17 in 

 de vrije sector. Van de woningen die sociaal zijn aangeboden, werden er 81 verhuurd via 

 een zorginstelling (zorgappartementen en verpleeghuisplaatsen). De overige 124 woningen 

 boden we aan aan jongeren en starters op de woningmarkt. De nieuw gerealiseerde m2

 bedrijfs- en maatschappelijk onroerend realiseerden we hoofdzakelijk voor een 

 zorginstelling (700 m2), een gezondheidscentrum (1.257 m2) en de eigen huisvesting 

 (2.200 m2). De overige 800 m2 betreft commercieel te verhuren onroerend goed.  

 

 In totaal werden 126 nieuwe woningen aan de portefeuille toegevoegd. Bij 96 woningen 

 was sprake van vervanging door middel van sloop en nieuwbouw. Daarnaast werd 3.000 

 m2 commercieel vastgoed toegevoegd (waarvan 2.200 m2  t.b.v. de huisvesting van Dudok 

 Wonen). De overige 1.957 m2 betrof vervanging van bestaand onroerend goed. 
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 3.4 Financieringsopgave 

 
 Strategienota: Als de rente op geleend geld lager is dan het totaal rendement op 

 vastgoed is sprake van een positieve hefboom: de financiering met vreemd vermogen 

 draagt positief  bij aan het rendement op het eigen (maatschappelijk) vermogen. Dudok 

 Wonen streeft er naar dit positieve hefboomeffect in stand te houden en als dat niet 

 mogelijk blijkt, schulden af te bouwen. 

 
 Ons bezit maakt deel uit van de aeDex/IPD corporatie vastgoedindex 2013, waarmee de 

      prestaties van ons vastgoed zijn gemeten en vergeleken met deze benchmark. Dudok 

 Wonen heeft in 2013 een direct rendement over de standing investments behaald van 

 4,6%. Inclusief Verkopen, Aankopen en Ontwikkelingen, en Objecten met 

 deeltransacties bedraagt dit 3,8%. Het 5-jaars gemiddelde totaal rendement  van Dudok 

 Wonen over alle objecten is 0,0%, (2013: 1,5%).   

 

 

       

 
 Daarmee is het totaal rendement lager dan de kosten van vreemd vermogen (gewogen 

 gemiddelde rentevoet 4,13%). Derhalve is er geen sprake van een positieve hefboom. In 

 de discussie van het positieve hefboomeffect moet eveneens aandacht zijn voor de 

 rendementseis van het eigen vermogen. De komende tijd zal gewerkt worden aan het 

 verder in kaart brengen van de 2 rendementsnormen die behoren bij het Woonfonds  en 

 het Vastgoedbedrijf als onderdeel van het TweeHuizenModel. 

 

 In 2012 is reeds gestart met de bijstelling van het verdienmodel, waar voorheen 

 substantieel vreemd vermogen werd bij geleend, is de koers veranderd naar een prudenter 

 financieel beleid en wordt meer gekeken naar waardecreatie, eveneens in het licht van het 

 positief hefboomeffect. De ambitieuze investeringsopgave is noodzakelijkerwijs bijgesteld, 

 dit werd in eerste instantie ingezet door het veranderende klimaat in de sector, welke is 

 versneld door de problemen rondom Vestia, het aanhoudende verslechterde economische 

 klimaat met een lastige verkoopmarkt, en de heffingen die de sector zijn opgelegd. Als 

 gevolg hiervan hebben wij bij Dudok Wonen een structurele wijziging in het beleid 

 doorgevoerd: het investeringsprogramma is in 2013 gehalveerd en bijlenen van vreemd 

 vermogen kan alleen onder striktere voorwaarden (zie verderop). Zo zal er de komende tijd 

 verder worden gekeken de optimale financieringsverhoudingen. Dudok Wonen kent op dit 
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 moment nog een schuldpositie van circa € 43.000 per vho, hetgeen hoog is in verhouding 

 met het gemiddelde van de sector en deze zal verder naar beneden worden gebracht zodat 

 we beter op mogelijke risico’s op financieringsgebied (rentestijging, herfinanciering) 

 kunnen anticiperen.  

Het een en andere heeft geleid tot een geconsolideerde schuldpositie ultimo 2013 van  

€ 299 miljoen (2012: € 301 miljoen), waarvan € 19,8 miljoen (2012: € 20 miljoen) 

behorend bij Goois Wonen. De overige posten “Schulden aan kredietinstellingen” ter 

grootte van € 14 miljoen is gerelateerd aan aflossing in het komende jaar en “Overige 

Schulden”  ter grootte van € 10 miljoen is gerelateerd aan de BNG renteswap ter afdekking 

van een mogelijke rentedaling van 2%. 

 

 Financieringsbehoefte  

 De financieringsbehoefte voor 2013 werd begroot op € 10,3 miljoen DAEB, exclusief de 

 aflossingsverplichtingen (€ 2,7 miljoen). Voor niet-DAEB werd een overschot van € 1,8 

 miljoen voorzien. In totaal werd een financieringsbehoefte inclusief herfinanciering van € 

 11,1 miljoen voorzien in de Begroting 2013.  

 

 De totale financieringsbehoefte per saldo viel circa € 13 miljoen lager dan begroot en 

 daarmee ontstond er een onverwachte kaspositie van € 1,9 miljoen. Het verschil is te 

 verklaren uit de hoge verkopen enerzijds en de achterblijvende investeringen anderzijds. 

 De begrote aan te trekken geborgde financiering van € 11 miljoen en in september bij 

 Transactie Voorstel Treasury vastgesteld op € 13,5 miljoen, bleek niet nodig, en is niet 

 aangetrokken.  

 

Verloop schuldrestant leningenportefeuille 2013         

 

   Note: deze bedragen zijn exclusief de banklening ad € 20miljoen van Goois Wonen. 

 

Derivaten 

In 2013 zijn geen nieuwe rentederivaten aangetrokken door Dudok Wonen of Goois Wonen. 

Dudok Wonen heeft vier swaps (nr 1,2,3,5) afgesloten met de ING en de BNG. Goois 

Wonen BV heeft een swap (nr 4) afgesloten met de Rabobank voor de lening betreffende 

het complex Betje Wolff. De marktwaarde van deze swaps is per ultimo 2013 weergegeven 

in onderstaande tabel. 

 

 

 

Schuldrestant, Aflossing en Opname 2013

realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie

EUR x 1000 Q1 Q2 Q3 Q4 totaal 2013

Schuldrestant begin 281.540 281.001 280.575 279.327 281.540

Aflossing -539 -426 -1.248 -507 -2.720

Opname 0 0 0 0 0

schuldrestant eind 281.001 280.575 279.327 278.820 278.820
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RENTE 
DERIVATEN 

              

Swap 
nr. 

Tegen-
partij 

Bedrag 
lening 

Rentepercentage 
Start 
datum 

Eind 
datum 

Hedge 
Markt-
waarde 

Variabel Vast 

1. ING 15.000 3mnd Euribor 4,15 3-7-2006 3-7-2017 15.000 -2.087 

2. ING 20.000 3mnd Euribor 4,195 3-7-2006 2-7-2018 20.000 -3.253 

3. ING 25.000 3mnd Euribor 4,52 30-11-2007 30-11-2027 25.000 -6.556 

4. RABO 8.500 3mnd Euribor 3,03 1-6-2009 1-6-2015 6.900 -270 

5. BNG 25.000 3mnd Euribor 2,58 31-3-2010 31-3-2060 25.000 137 

    93.500         91.900 -12.029 

 

 
 
 Strategienota: Het vermogen om ongeborgde financiering aan te kunnen trekken wordt 

 de komende jaren belangrijker. Dudok Wonen streeft naar een grotere zelfredzaamheid op 

 de kapitaalmarkt. Wanneer het hiervoor nodig is om innovatieve financieringsvormen vorm 

 te geven dient de organisatie hiervoor te zijn ingericht. Gedegen en betrouwbaar financieel 

 management is daarvoor cruciaal. Hoe beter georganiseerd hoe goedkoper het geld. 

 
 Financieel beleid 

  Voor 2013 is financieel beleid geformuleerd, met onder andere onderstaande elementen, 

  die  prudenter is dan het vigerende WSW beleid: 

  - Vrij besteedbare middelen in de DAEB mogen in principe niet worden besteed in de 

   niet-DAEB. Middelen uit niet-DAEB mogen wél vloeien naar DAEB. 

   Dudok Wonen heeft geen DAEB middelen ingezet voor niet-DAEB activiteiten.  

  - Het voldoen aan de stresstest op de derivatenpositie: het beschikbaar hebben van 

   voldoende liquide middelen op aangegeven peildata om een 2% rentedaling op te 

   vangen.  

   Dudok Wonen heeft de twee stresstests in 2013 goed doorstaan. In 2014 zal een 

   ruime liquiditeitenbuffer worden gevormd door middel van een door het WSW 

   geborgde faciliteit.   

 -  Beschikbaarheid van liquide middelen voor 12 maanden rolling forward: Dit wordt 

   vormgegeven door het introduceren van een Kerndeel (70%) en een voorwaardelijk 

   deel (Ventiel) (30%) van de begroting.  

   Het principe van de voorwaardelijke begroting is in 2013 toegepast. Voor 2014 is 

   dit principe losgelaten en is de investeringsopgave passend bij het nieuwe financiële 

   beleid.  

 -  Een Loan-to-Value ratio (leningenbedrag over onderpandwaarde), die past bij de 

   verdiencapaciteit van de nieuwe investeringen en bestaande portefeuille. De ‘value’ 

   component wordt gewaardeerd op bruto openmarktwaarde (Aedex/IPD), conform 

   de nieuwe strategienota. Met het beschikbaar komen van de nieuwe WSW  

   methodiek wordt begin 2014 door FM een LTV-ratio voorgesteld die gekoppeld is 
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   aan de omvang van het bezit (LTV per woning). Hierbij wordt gekeken naar activa 

   type (sociaal, vrije sector).     

- Maximum Loan-to-Value % op totale (DAEB + niet DAEB) portefeuille is 

 40%; 

- Maximum Loan-to-Value % nieuwbouw investeringen is 75%;  

- Voor alle overige investeringen is de LTV  0% en daarmee moeten deze 

 worden gefinancierd uit interne beschikbare middelen uit exploitatie en 

 verkoopopbrengsten.  

  Aan de voorgaande normen is in 2013 voldaan.  

 
 Additioneel is er binnen Dudok Wonen hard gewerkt aan de kanteling van het business 

 model: daar waar we vroeger alle ambities realiseerde door middel van het aantrekken van 

 vreemd vermogen, hebben we de verandering gerealiseerd, die minder kwetsbaar is en 

 meer vanuit waardecreatie wordt benaderd.  

 

 Kerndeel versus Ventiel in de begroting 

 In de begroting 2013 zijn een aantal kwetsbaarheden onderkend geworden, namelijk  

 i) adequate operationele kasstroom ter dekking van financiële ratio’s, 

 ii) het verkrijgen van Faciliteringsvolume cq. borgingsruimte van het WSW voor het 

 aantrekken van nieuwe leningen voor investeringen, 

 iii) het behalen van ingerekende verkoopopbrengsten, en  

 iv) het realiseren van terugbetaling van een lening u/g. Deze kwetsbaarheden vormen 

 risico’s waarop maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

 Als onderdeel van de Begroting 2013 zijn een aantal maatregelen genomen om beter te 

 kunnen sturen in de nieuwe financiële onzekerheid. Dit hoofzakelijk naar aanleiding van de 

 verhoging van de verhuurdersheffing uit het Regeerakkoord, de onzekerheid ten aanzien 

 van de verkoopopbrengsten, tegenvallers in de vorm van hogere saneringsbijdragen aan 

 het CFV en het verplicht aanhouden van buffers voor in het kader van derivatenposities en 

 onzekerheden ten aanzien van het kunnen verkrijgen van externe financieringen.  

 Eén van de maatregelen om onzekerheden te kunnen managen betreft het splitsen van de 

 begroting in een Kerndeel en Ventielen, zodat de financiële continuïteit kan worden 

 gewaarborgd door voldoende beschikbaarheid van middelen. Het Kerndeel (65%) is dat 

 gedeelte van de begroting dat bij start wordt vrijgegeven, deze verplichtingen kunnen we 

 aangaan zonder het risico dat middelen niet toereikend zijn. Het vrijvallen van (delen van) 

 investeringen in ventielen is afhankelijk van het wegvallen van de onderkende 

 kwetsbaarheden (risico’s en mismatch). Dit evenwel onder de voorwaarde dat er zich geen 

 andere materiële tegenvallers voordoen 
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 Faciliteringsvolume WSW  

 Op 6 mei 2013 kende het WSW vervroegd een faciliteringsvolume over de periode           

 2013 – 2015 toe van € 56,1 miljoen. Na aftrek van een claimbedrag resteerde voor 2013             

 een vrijgegeven faciliteringsvolume van € 14,5 miljoen. Het claimbedrag betreft het nog 

 niet vrijgegeven faciliteringsvolume voor de jaren 2014 en 2015 van in totaal € 41,6 

 miljoen. Later in het jaar startte het WSW de review, die op 21 november leidde tot de 

 toekenning van een definitief faciliteringsvolume van € 72 miljoen voor de periode 2013 – 

 2015. Waarvan € 25 miljoen bestemd is voor een derivatenfaciliteit en € 14,5 miljoen 

 bestemd was voor investeringen in 2013. Het resterende faciliteringsvolume ad € 32,5 

 miljoen is bestemd voor de jaren 2014 en 2015. Dit faciliteringsvolume is toereikend voor 

 de herfinanciering van de af te lossen leningen in 2014 en 2015.  Het op 21 november 

 vrijgegeven faciliteringsvolume is mede op basis van de nieuwe systematiek toegekend. 

  

 Aan het einde van oktober 2013 is het WSW gekomen met een aangepaste beoordelings-

 systematiek, ingaande 2014. De systematiek is gebaseerd op professionele standaarden in 

 de financiële sector (rating agencies) en aangepast aan het specifieke bedrijfsmodel van de 

 corporatiesector en bestaande uit twee beoordelingscategorieën: Financial Risks en 

 Business Risks. Daarnaast vervangt het WSW haar kredietwaardigheidsverklaring door een 

 borgbaarheids-verklaring. De exacte beschrijving en berekeningswijzen van de nieuwe 

 ratio’s (Financial Risks) zijn in februari 2014 door het  WSW vrijgegeven, evenals een 

 uitgebreide toelichting op de 24 kwalitatieve vragen omtrent de Business Risks. 

 

 3.5  Financiële continuïteit 

 

 Strategienota: Het bewaken van continuïteit op korte en middellange termijn  betekent: 

 - Voldoende liquiditeit passend bij operaties: kunnen voldoen aan de verplichtingen.  

 - Adequate solvabiliteit; vermogensstructuur passend bij risicoprofiel van de onderneming 

 Dudok Wonen voldoet blijvend aan de normen die financieel toezichthouders CFV en WSW 

 hier aan stellen. 

 

In paragraaf 3.1 is uitvoerig ingegaan op de financiële continuïteit op de lange termijn, 

namelijk door het principe van het revolving fund. Onder Financieringsbehoefte is 

besproken hoe Dudok Wonen omgaat met de financiële continuïteitseis op de korte termijn, 

zodat zij altijd over voldoende liquiditeiten beschikt die passend zijn bij haar business 

model en de risico’s die hier mee gepaard gaan. 

Op de middellange termijn gaat financiële continuïteit over adequate solvabiliteit, met 

andere woorden voldoende risicodragend vermogen in verhouding tot het risicoprofiel van 

de onderneming, en over de financiële flexibiliteit die gecreëerd is om te bewegen en te 

anticiperen op de veranderende omgeving. 

 

Dudok Wonen voldoet wederom aan de normen die gesteld zijn door de toezichthouders 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

en is daarmee volledig compliance met de relevante wet- en regelgeving. 
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Financieel oordeel CFV 

Met brief d.d. 5 november 2013 heeft het CFV gerapporteerd over de uitkomsten van de 

beoordeling van de financiële continuïteit. Het CFV rapporteert dat het uitgevoerde 

bureauonderzoek op dit moment geen aanleiding geeft tot een nader onderzoek. Wel heeft 

het CFV aangegeven dat het risicoprofiel is aangepast waarbij de belangrijkste 

aanpassingen betrekking hebben op het marktrisico (+0,4) en het operationeel risico (-

5,1). Voorts meldt het CFV dat er geen aanleiding is tot het doen van interventies. Wel is  

Dudok Wonen gevraagd de aantallen aankoop en doorverkoop (lumpsum) in de 

Prospectieve informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi) in lijn te brengen met 

de te verwachten realisaties. 

 

 

 

Deze grafiek geeft de ondergrens van het volkshuisvestelijke vermogen weer, hetgeen 

bepaald wordt door het berekenen van het risicobedrag voor het marktrisico, het 

operationeel risico en het macro-economische risico, plus het Vpb-beklemming. Voor 2015 

en 2017 bedraagt dit respectievelijk 15,1% en 22,2%. Daarnaast wordt het 

volkshuisvestelijke vermogen weergegeven welke op een dusdanige wijze wordt berekend 

zodat alle corporaties met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de beschouwingsperiode 

2015-2017 is het beschikbare volkshuisvestelijke vermogen adequaat, waarbij opgemerkt 

dient te worden dat de buffer afneemt in de tijd en dat verdere sturing noodzakelijk wordt 

om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde minimale waarden. 
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WSW kredietwaardigheidsverklaring en Faciliteringsvolume 

Het WSW heeft een kredietwaardigheidsverklaring afgegeven omdat Dudok Wonen voldoet          

 aan de gestelde eisen van kredietwaardigheid. Op basis van de integrale beoordeling heeft          

 constateerde het WSW het volgende: 

-          “Dudok Wonen voldoet in 2013 niet aan de 2% aflossingsfictie, maar gesaldeerd     

  over 5 prognosejaren wel. Daarmee voldoen ze aan de gestelde norm.” 

-          “De onderpandwaarde past binnen de 50% norm die het WSW hanteert.” 

 

Eind november heeft het WSW een faciliteringsvolume voor de jaren 2013- 2015 

 vrijgegeven van € 72 miljoen. Dit behelst ook een bedrag van € 25 miljoen welke   

 uitsluitend kan worden aangewend voor de vorming van een liquiditeitsbuffer ten dienste        

 van de stresstest van het CFV inzake derivaten.  Dudok Wonen heeft in mei 2014 een 48 

uur roll over faciliteit ter grootte van € 25 miljoen aangetrokken met een trekking van 20% 

van het nominale bedrag. 

 

Financiële flexibiliteit naar de toekomst 

Dudok Wonen heeft enkele jaren geleden besloten om extra financiële flexibiliteit te creëren 

zodat zij in de toekomst flexibel blijft om te bewegen en te kunnen blijven anticiperen op 

de veranderende omgeving. Dudok Wonen doet dat door een aantal maatregelen in te 

voeren welke tot uitdrukking komen in haar meerjarenraming. In het bijzonder is er 

aandacht voor het volgende: 

1. De financierbaarheid van de toekomstige verhuurderheffing en saneringssteun; 

2. Het verminderen van verplichtingen in de investeringssfeer en het verlagen van de 

verkoopafhankelijkheid; en 

3. Het waarborgen van financiering. 

 

Ad1. Verhuurderheffing en saneringssteun  

De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ waarde van het sociale bezit. De 

grondslag voor de saneringsheffing betreft het bezit in de toegelaten instelling (Stichting 

Dudok Wonen). Onderstaande tabel toont de saneringssteun en verhuurderheffing voor de 

jaren 2014- 2018, zoals is weergegeven in de DPI 2013. 

 

DPI 2013 ‘000 2014 2015 2016 2017 2018 

Verhuurderheffing 3.517 4.070 4.393 4.828 4.913 

Saneringssteun 1.211 681 695 354 362 

Totaal 4.728 4.751 5.088 5.182 5.275 

 

Als gevolg van bovenstaande verwachtingen zijn er binnen Dudok Wonen extra 

maatregelen genomen om deze heffingen het hoofd te kunnen bieden. 
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FTE-ontwikkeling 
Dudok heeft het voornemen van een reorganisatie in 2013 tot uitvoering gebracht. Het 

uitgangspunt van deze reorganisatie was een personeelsreductie van 20% in de komende 

drie jaren. Deze is nog verder versneld naar 2 jaren. Het gemiddeld aantal fte’s komt 

daarmee uit op 100 in 2013 en 85 in 2014 en zal verder ieder jaar verder afnemen met 2 

fte tot 75 fte in 2018. Dit zal grotendeels worden bereikt door natuurlijke afvloeiing. De 

besparing komt neer op een eenmalige reductie van € 1,5 miljoen op jaarbasis.  

 

 

 

Huurbeleid: doorvoering huurverhogingen  

Om de heffingen het hoofd te kunnen bieden is Dudok Wonen genoodzaakt gebruik te 

maken van de verruiming in de huurwetgeving. Waarbij een deel van de heffingen zal 

worden afgewenteld op de ‘scheefwoners’ in het bezit. Hiernaast wordt er nog steeds 

ruimte geboden voor huurkortingen (95%) maximaal redelijk voor de lagere 

inkomensklassen.  

 

Verruimde mogelijkheden van huurverhogingen: 

- inkomen > € 43k: (-> jaarlijkse huurverhoging inflatie + 4%) 

- inkomen tussen de € 34k en € 43k: ( -> jaarlijkse huurverhoging inflatie + 2%)  

- Inkomen < € 34k (->jaarlijkse huurverhoging inflatie + 1,5%) 

 

In de begroting is voor het sociale woningbezit rekening gehouden met een gemiddelde 

huurverhoging de komende jaren van:  

 

Gemiddelde huurverhoging 2014 2015 2016 2017 2018 

Prijsinflatie plus x% 2% 2% 1,5% 1% 1% 

 

Voor de gehele portefeuille komt dit neer op een totale extra huurverhoging van circa € 2,6 

miljoen in 5 jaar: 

 

 

In termen van betaalbaarheid verwacht Dudok Wonen met het gevolgde beleid uit te 

komen op de volgende gemiddelde percentages van de gewenste huur:  

Huursom  ultimo 2014 2015 2016 2017 2018 

als % van Gewenste huur 80,96% 83,55% 84,77% 86,51% 88,21% 

 

Met en zonder Inkomensafhankelijke HvH 2014 2015 2016 2017 2018

Effect reguliere huurverhoging 1.844,00€  1.603,00€    1.463,00€  1.351,00€   1.390,00€     
Effect reguliere huurverhoging 1.219,00€  939,00€       934,00€     976,00€      1.002,00€     

625,00€     664,00€       529,00€     375,00€      388,00€        2.581,00€  
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De gezamenlijke maatregelen zorgen ervoor dat Dudok Wonen op termijn de totale heffing 

welke oploopt tot € 5,2 miljoen in 2018 grotendeels het hoofd kan bieden. Vanuit de 

reorganisatie € 1,5 miljoen en de extra huurverhogingen € 2,6 miljoen = € 4,1 miljoen 

gedekt. Het overige tekort wil Dudok Wonen opvangen door een verdere beperking van de 

bedrijfskosten en het verlagen van de investeringen waardoor op termijn de 

leningenportefeuille kan worden afgebouwd. Deze extra maatregelen zijn nog niet 

doorgevoerd in de meerjarenraming.   

 

Ad 2 en 3. Verminderen van investeringen en verlagen van verkoopafhankelijkheid 

In 2013 was Dudok Wonen genoodzaakt tot het stopzetten van een extra aantal projecten. 

Dit betroffen de projecten 505 GAK en 509 Stationsgebied Noord, welke projecten in de 

begroting al voor een beperkter aandeel waren opgenomen, en het project boerderij 

Langestraat. Ook zal er geen ruimte meer zijn voor een aankoopbudget.   

De DAEB verkoopopbrengsten zijn naar beneden bijgesteld met circa € 8 miljoen over de 

prognose periode naar een gemiddeld niveau van circa € 16 miljoen per jaar en voor het 

niet-DAEB bezit nemen de verkoopopbrengsten toe van gemiddeld € 3 miljoen per jaar 

naar € 5 miljoen per jaar (inclusief nieuwbouw).   

 

De begrotingscijfers 2014-2018 laten de volgende verkoopopbrengsten en 

investeringsopgave zien: 

 

 

De investeringen Aankopen, KNWAW betreft de aankoop van het complex Betje Wolff van 

Goois Wonen BV. 

 

Verkopen DAEB 2014 2015 2016 2017 2018

Verkoop Kopen naar Wens 2.648 972 853 983 1.167
Verkoop Koop Goedkoop 13.292 14.343 15.078 14.974 13.593
Verkoop overig 835 952 1.383 1.150 1.648
Verkoop nieuwbouw koop 0 0 0 0 0
Verkoopkosten -1.151 -1.360 -820 -711 -684
Saldo verkoopontvangsten 15.624 14.907 16.494 16.396 15.724

Investeringen  DAEB 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringen nieuwbouw huur 10.629 7.976 9.269 16.877 13.858
Investeringen verbetering bestaand bezit 9.435 7.541 6.305 5.044 7.157
Investeringen nieuwbouw koop 0 0 0 0 0
Investeringen aankopen, KNWAW (incl VZW) 11.246 0 0 0 0
Investeringen Ten Dienste Van 0 0 0 0 0
Saldo investeringsuitgaven 31.310 15.517 15.574 21.921 21.015
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Het bedrag Investeringen/Verkoop Nieuwbouwkoop betreft de projecten Oostereind en een 

deelproject van Zuiderheide. Voor beide projecten wordt een voorverkoop percentage 

gehanteerd van 70% voordat tot uitvoering wordt overgegaan. 

De investeringen aankoop, KNWAW zijn netto investeringsbedragen (VOV aankoop- 

verkoop) en zijn voorwaardelijk dat er voldoende niet-DAEB middelen beschikbaar zijn. De 

genoemde bedragen zijn niet gecommitteerd. 

 

 Ad4.  Waarborgen van Financiering  

Het aflossingsschema van de DAEB leningen ter grootte van € 105 miljoen voor de jaren 

2014-2018 ziet er als volgt uit. 

 

Aflossingsverplichting 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 
 7,2 25,4 21.0 30,9 20,9 105,4 
Aflossingsverplichtingen per jaar (x € 1 miljoen) 

 

Naast deze herfinancieringsopgave is de additionele DAEB financiering in deze periode 

beperkt tot € 10 miljoen. Voor de niet-DAEB is een tijdelijke financieringsopgave van € 3,5 

miljoen voor de jaren 2014-2015, waarna er in de jaren 2015-2018 een 

liquiditeitsoverschot bestaat na aflossing. 

 

De cruciale ratio voor het zekerstellen van faciliteringsvolume voor Dudok Wonen is de 

rentedekkingsratio, de zogeheten Interest Coverage Ratio (ICR). Daarnaast blijft ook de 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) van belang. De ICR wordt bestaat uit de operationele 

kasstroom vóór rente-ontvangsten en -uitgaven gedeeld door de rente-uitgaven. Deze ratio 

moet minimaal 1,4x bedragen, zowel gemiddeld over de achterliggende drie jaren 

(realisatie) als gewogen gemiddeld over de komende vijf jaren (prognose), waarbij de 

eerste twee prognosejaren voor 60% wegen. De DSCR moet minimaal 1 bedragen 

eveneens op basis van drie jaar realisatie (inclusief het lopende jaar) en de vijf 

prognosejaren. Voor beide ratio’s zijn de voorspelbaarheid van de operationele kasstromen 

van groot belang. Dudok Wonen kwam voor beide ratio’s boven het minimum uit.  

 

Verkopen niet DAEB 2014 2015 2016 2017 2018

Verkoop Kopen naar Wens 608 312 642 462 0
Verkoop Koop Goedkoop 1.328 1.708 2.753 3.731 3.690
Verkoop overig 626 1.166 615 827 722
Verkoop nieuwbouw koop 1.696 4.388 6.439 1.942 1.464
Verkoopkosten -203 -223 -226 -266 -252
Saldo verkoopontvangsten 4.055 7.351 10.223 6.696 5.624

Investeringen  niet DAEB 2014 2015 2016 2017 2018

Investeringen nieuwbouw huur 2.758 3.444 1.881 483 1.207
Investeringen verbetering bestaand bezit 806 602 735 716 992
Investeringen nieuwbouw koop 1.751 3.999 6.070 1.534 1.354
Investeringen aankopen, KNWAW (incl VZW) 1.523 1.913 1.967 1.924 1.827
Investeringen Ten Dienste Van 642 1.000 1.000 1.000 1.000
Saldo investeringsuitgaven 7.480 10.958 11.653 5.657 6.380
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 Oordeelsbrief Ministerie van BZK  

 In november 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de oordeelsbrieven 

 verslagjaar 2012 verstuurd naar 387 corporaties. Deze brief bevat een beoordeling over het 

 jaar 2012 omtrent het naleven van wetten en regelgeving voor de sector. Het ministerie 

 heeft specifiek naar drie vlakken gekeken: de activiteiten in het buitenland, eventuele 

 sponsoring van activiteiten en het verstrekken van onrechtmatige leningen. Daarnaast kan 

 er nog sprake zijn van onrechtmatigheden in de verkopen of grondposities.  

 

 Voor Dudok Wonen geldt het volgende: 

- “Er zijn geen opmerkingen over in het verleden geconstateerde  

  onrechtmatigheden.” 

- “De verantwoordingstukken 2012 geven weer dat de accountant de juistheid en 

 volledigheid van uw opgave inzake toewijzingsgegevens heeft kunnen vaststellen 

 dat uw toewijzingen van woongelegenheden met een maandhuur tot € 664,66 voor 

 90% of meer zijn gedaan aan huishoudens met een inkomen beneden de 

 inkomensgrens van € 34.085. Hiermee wordt voldaan aan de staatsteunregeling.” 

 

  

  

dPi 2013 Norm Realisatie Prognose

ICR 
(minimaal)

1,4 1,43 1,51

DSCR 
(minimaal)

1,0 1,19 1,15

LTV 
(maximaal)

75% 70% 66%

Solvabiliteit 
(minimaal)

20% 43% 39%

Dekkingsratio
(maximaal)

50% 24% nvt
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 Beleidsregels gebruik financiële derivaten toegelaten instellingen  

 Op 1  september 2013 zijn aanpassingen op de op 1 oktober 2012 van kracht geworden 

 beleidsregels financiële derivaten (beleidsregels BZK) ingegaan. Het betreft  hierbij vrijwel 

 uitsluitend nadere invullingen en nauwkeurigere omschrijvingen van de beleidsregels. De 

 van belang zijnde bepalingen zijn: 

 

- Liquiditeitenbuffer 

 Het faciliteringsvolume bij het WSW ten behoeve van de verplichte liquiditeitsbuffer 

 derivaten wordt toegekend indien de corporatie voldoet aan alle voorwaarden en 

 bepalingen van het WSW. Vervolgens moet er daadwerkelijk een lening worden 

 aangetrokken.  

 Dudok Wonen heeft additioneel faciliteringsvolume toegekend gekregen en heeft 

eind maart 2014 een faciliteit aangetrokken om te voldoen aan de gestelde 

liquiditeitsbuffer. Tot die tijd was een cash deposit van een collega corporatie 

beschikbaar. 

- Toezichtbelemmerende bepalingen  

 De definitie van toezicht belemmerende bepalingen (artikel 10 van de beleidsregels 

 financiële derivaten) is door het CFV verduidelijkt. Van toezicht belemmerende 

 bepalingen is geen sprake indien het bepalingen betreft die betrekking hebben op 

 verslechtering van de financiële positie, onder beheer- of bewindstelling, of het niet 

 handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving door de toegelaten 

 instelling. Er is alleen sprake van toezicht belemmerende bepalingen wanneer in de 

 documentatie een directe verwijzing is naar de Minister, het CFV, het Bbsh en/of 

 het Besluit CFV. Op grond van deze nadere omschrijving is bij Dudok Wonen sprake 

 van toezicht belemmerende bepalingen in de swapdocumentatie met BNG. Er is 

 tevens sprake van toezicht belemmerende bepalingen in de swapdocumentatie met 

 ING, maar niet bij de Rabobank. Een plan van aanpak is ingediend  en inmiddels 

 geaccepteerd door  het CFV. 

- Vertalen beleidsregels in interne organisatie 

 Met de vaststelling van het vernieuwde Treasury Statuut in september 2013 is 

 voldaan aan de vereiste uit de beleidsregels dat het nieuwe wettelijke kader is 

 vastgelegd in het derivatenbeleid en interne beheersing.  

 

Dudok Wonen heeft haar treasury organisatie inzake het aangaan van derivaten als volgt 

ingericht. Dudok Wonen draagt zorg voor scheiding tussen de beschikkende, uitvoerende, 

registrerende en controlerende functies (controletechnische functiescheiding). Bij iedere 

financiële transactie vindt autorisatie plaats door twee functionarissen (het zogenaamde 

‘vier-ogen-principe’). Een aantal van hen zijn deelnemers aan een periodiek 

treasuryoverleg. In het Treasurystatuut wordt beschreven hoe besluiten (op basis van een 

transactievoorstel) worden genomen en uitgevoerd en waar een transactievoorstel 

minimaal aan moet voldoen. De volgende functionarissen hebben een rol in de treasury 

organisatie: Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan statuut en jaarplan, de 

Directeur Bestuurder stelt vast en neemt transactie besluiten,  de Directeur Financien en 



48 
 

Informatiemanagement stelt op en ziet toe op, de Adviseur Financieel Management bereidt 

voor, rapporteert en coordineert en voert uit, externe treasury deskundige vervult een 

adviserende rol, control functionaris controleert en bewaakt de kwaliteit, de administratief 

medewerker bekleedt de registerende functie. 

 

Besluitvorming: 

Minimaal eenmaal per kwartaal vindt er overleg plaats over treasury aangelegenheden 

plaats in de Treasury Commissie. De Treasury Commissie bestaat uit de volgende 

functionarissen: 

- Directeur F&I   

- Adviseur Financieel Management 

- Externe treasury deskundige 

 

De Treasury Commissie heeft de volgende taken: 

- Het formuleren van de rentevisie; 

- Het adviseren van transactievoorstellen; 

- Het beoordelen van transactievoorstellen gemaakt door de Adviseur Financieel 

Management; 

- Het verrichten van een risico management sessie; en 

- Het bespreken van relevante wet- en regelgeving. 

 

De uitvoering van besluiten op het gebied van financieren, beleggen en rentemanagement 

geschiedt uitsluitend op basis van een schriftelijke machtiging van de Directeur-bestuurder 

middels een Directiebesluit. Het Directiebesluit wordt genomen op basis van een 

Transactievoorstel Treasury (TVT). De effecten van de te nemen besluiten op toekomstige 

financieringsbehoefte en risicoposities worden inzichtelijk gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 4 – Organisatie 

  

 4.1 Waardengedreven & Verbindend leiderschap 

 Vanuit verbindend leiderschap worden medewerkers gestimuleerd om met elkaar samen te 

 werken. De kernwaarden verbinden, bewegen en presteren spelen hierbij een 

 belangrijke rol en dragen bij aan de prestatie. Werken bij Dudok Wonen betekent: een 

 ondernemende professional zijn, die het beste uit zichzelf haalt en zo een bijdrage levert 

 aan  strategie, missie en visie (persoonlijk leiderschap). De leidinggevende stuurt op 

 outcome, gericht op de bijdrage van de medewerker aan het grotere geheel (verbindend 

 leiderschap). Daarbij geeft de leidinggevende zijn of haar medewerkers de ruimte om het 

 beste uit zichzelf te halen. De leidinggevende inspireert, begeleidt en coacht de 

 medewerkers om dat mogelijk te maken. De cultuur (verbinden) is bij Dudok Wonen 

 belangrijker dan de structuur (binden). Het gaat over de genen, het DNA van de 

 organisatie. Dit vraagt om samenwerkingsvormen waarin sprake is van vertrouwen, 

 integriteit, gelijkheid en duurzaamheid. 

   

 4.2 Verhuizing naar de Melkfabriek en ‘anders werken’ 

Op 1 oktober 2013 verhuisde Dudok Wonen naar de Melkfabriek waar we ‘het anders 

werken’ zijn gaan toepassen. De vestiging Naarden-Bussum is opgeheven en deze collega’s 

zijn ook verhuisd naar de nieuwe locatie. Onderstaande factoren spelen een belangrijke rol 

bij het anders werken:  

 

Duurzaam opereren 

Dit geldt op het gebied van huisvesting, mobiliteit, middelen en verantwoording. 

Medewerkers: 

- beschikken over flexplekken (minder m2 schoonmaak, klimaatbeslag); 

- kunnen elders werken als dit in hun werkzaamheden past (minder CO2-uitstoot); 

- delen de beschikbare middelen (minder materiaalverbruik); 

- zijn meer verantwoordelijk voor hun eigen middelen en handelen.  

Het streven is om in de Melkfabriek CO2 neutraal te werken. 

 

Afstanden overbruggen 

Dat betekent:  

- dichterbij de  klant, zowel in de Melkfabriek als bij de klant thuis of elders (ook op 

 niet traditionele tijdstippen);  

- groter bereik zowel intern als extern (met portals en mobiele communicatie) met  

    collega’s, klanten en andere relaties;  

-  anders samenwerken (je zit naast/bij je collega’s waarmee je op dat moment een – 

 al dan niet tijdelijk - samenwerkingsverband hebt. 
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Binden en boeien 

Betrokkenheid:  

-  anders kijken naar wat je als medewerker kunt toevoegen aan de lenigheid  en   

   doelstellingen van de organisatie, los van de functieomschrijving; 

-  interessante werkomgeving: De Melkfabriek is een prachtig gerestaureerd 

 industrieel erfgoed waar Dudok Wonen trots op is;  

-  andere werkstijl en samenwerking: door flexplekken en de nieuwe mogelijkheden 

 tot ontmoeten en communiceren komt er een verschuiving in de dynamiek van 

 samenwerken; - ontwikkelingsmogelijkheden: medewerkers krijgen door de nieuwe 

 werkstijl nog meer kans optimaal gebruik te maken van hun talenten. 

 

Kosteneffectief handelen 

-  kosten voor werkplekken en onderhoud minimaliseren; 

- minimaliseren tijdverlies (reistijden, bereikbaarheid, vindbaarheid, delen van 

 informatie); 

 -  eigen verantwoording medewerkers. 

 

4..3 Slank en lenig 

 2013 stond in het kader van de reorganisatie. Door externe ontwikkelingen in de 

 woningmarkt en politiek moesten we scherpe beleidskeuzes maken om nog efficiënter 

 en effectiever te werken. Duidelijk werd dat we moeten groeien naar een slankere en lenige 

 organisatie. Eind 2012 leidde dat tot de conclusie dat Dudok Wonen haar 

 investeringsambities versneld moest terugschroeven en dat we eind 2013 in totaal een 

 personele reductie van 20% moeten bereiken. Met als gevolg een reductie van 

 personele kosten van tenminste € 1 miljoen.  

 

 4.4 Ingericht om te bewegen 

  

 Realisatie ambities reorganisatie  

De reorganisatie was eind 2013 afgerond. De besluiten leidden tot een structurele 

besparing van > € 1 miljoen per medio 2014.  Het aantal fte’s neemt nog verder af in de 

loop van 2014-2015 wanneer een aantal medewerkers met pensioen gaat, en ontslagdata 

van vaststellingsovereenkomsten (11,3 fte’s)  ingaan. Daarnaast blijven we zoeken naar 

optimalisaties in de formatie als gevolg van verschuivingen en tijdelijke contracten. 
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 De hoofdstructuur van de organisatie blijft na de reorganisatie ongewijzigd. Dit is de 

 structuur zoals die nog niet zo lang geleden is vastgesteld in de nota ‘Perspectief 2014’. 

 Wel zijn in het kader van de efficiency en effectiviteit op een paar plaatsen taken vervallen 

 of overgedragen. Bij Bedrijfsvoering zijn de afdelingen CSI en de Facilitaire Dienst 

 opgeheven. Voor zover de taken niet zijn vervallen, zijn ze overgedragen aan 

 andere afdelingen of uitbesteed. De afdelingen HRM en Marketing & Communicatie kwamen 

 onder één leidinggevende.  

   

 Het organogram: 
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4.5  Personeelsinformatie  

In totaal zijn tijdens de reorganisatie 18 medewerkers boventallig verklaard. Eén 

medewerker heeft gebruik gemaakt van de Plaatsmakersregeling. Vijf medewerkers gaan 

(op korte of middellange termijn) met pensioen. Bij medewerkers met een tijdelijk contact 

is ook bekeken of deze al dan niet verlengd wordt. De overige medewerkers zijn direct 

geplaatst, herplaatst of hebben een nieuwe functie gekregen via een interne vacature. 

 

Instroom: 3,6%   (2012: 6,7%) 

Uitstroom: 11,6%  (2012: 9,0%) 

 
De totale bezetting in formatieplaatsen (36 uur) bedraagt per 31 december 2013, 95.  

Het aantal fte voor  ‘inhuur derden’ was 4,97 (2012: 4,9 fte) en is gedurende het jaar zeer 

beperkt gebleven. Het merendeel van de ingehuurde uren was direct gekoppeld aan de 

reorganisatie (inhuur voor de OR en P&O).  

 

Kengetallen 2013 

Onderwerp Percentage  

Vrouwen 52% 

Mannen 48% 

Voltijds dienstverband 57% 

Deeltijd dienstverband 50% 

Dienstverband < 5 jaar 39% 

Dienstverband > 20 jaar   9% 

 

 

Verdeling per leeftijdsgroep 

Leeftijdsgroep Aantal Percentage  

< 25 jaar 1   1% 

25 – 35 jaar 15 14% 

35 - 45 jaar 42 42% 

45 - 55 jaar  29 27% 

> 55 jaar 17 16% 

 

Ziekteverzuim 

De doelstelling om het verzuim ten gevolge van arbeidsongeschiktheid onder de norm van 

5% te houden is behaald. Het verzuim was 4,69%.  
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Nieuwe Bestuurder en vertrek Directeur Beheer & Ontwikkeling 

Eind december maakte de Raad van Commissarissen (RvC) bekend dat Harro Zanting, Leon 

Bobbe opvolgt als bestuurder. Leon Bobbe kondigde eind september zijn vertrek aan als 

directeur-bestuurder. De laatste dag van zijn arbeidsovereenkomst bij Dudok Wonen was 

12 januari 2014, waarna Harro Zanting benoemd werd als bestuurder. Op 13 januari 2014 

trad Leon Bobbe als directie-voorzitter in dienst van Woonstichting De Key in Amsterdam. 

Harro Zanting maakt reeds 4 jaar deel uit van het Directieteam als Directeur Public Value 

bij Dudok Wonen.  

 

Per 1 oktober 2013 is Sjoerd Quint, directeur Beheer & Ontwikkeling uit dienst getreden.  
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Hoofdstuk 5 - Jaarverslag OR  

 

 Het overleg met de directeur-bestuurder vond in 2013 eens in de 6 weken plaats. In  totaal 

 was er 9 keer overleg. De personeelsadviseur staat de directeur-bestuurder bij tijdens deze 

 overlegvergaderingen. Daarnaast overlegde de Ondernemingsraad (OR) in2013 ook 2 keer 

 met de Raad van Commissarissen (RvC). De OR van Dudok Wonen bestaat uit 7 

 personen. Het belangrijkste aandachtsgebied voor het jaar 2013 was de reorganisatie.  

 

 Strategienota Dudok wonen 2013-2016 

 De OR heeft het verzoek gekregen een advies te geven over de Strategienota. De 

 Strategienota is in de ogen van de OR niet een voorgenomen besluit, maar eerder een serie 

 beleidsvoornemens. Om die reden heeft de OR geen formeel advies uitgebracht, maar wel 

 een reactie gegeven. 

 

 Reorganisatie Dudok Wonen 

 November 2012 kondigde Dudok Wonen de reorganisatie aan. Deze reorganisatie was 

 noodzakelijk om financieel gezond te blijven. Er is een kadenotitie opgesteld die de 

 reorganisatie beschrijft. De OR adviseerde medio mei 2013 positief over deze kadernotitie.  

 Vervolgens kwam Dudok Wonen met de vakbonden een Sociaal Statuut overeen. Ook 

 hierover was de OR positief. 

 

 Eind april 2013 heeft de OR de 5 adviesaanvragen van de 5 bedrijfseenheden, 

 inclusief functieprofielen, ontvangen. Deze 5 adviesaanvragen vormen gezamenlijk de 

 uitwerking van het in november 2012 voorgenomen besluit om te reorganiseren. De OR 

 heeft in juli 2013, na veelvuldig en intensief overleg met de directeur-bestuurder, 

 uiteindelijk toch negatief geadviseerd over deze uitwerking van de in de bouwplanboeken 

 geformuleerde reorganisatie. Ondanks het intensieve overleg hebben de OR en 

 directeur-bestuurder elkaar niet kunnen vinden. De OR heeft echter geen beroep 

 aangetekend bij de Ondernemingskamer tegen uitvoering van het voorgenomen besluit 

 over de bouwplanboeken. De OR achtte het namelijk niet in het belang van de organisatie 

 om het reorganisatieproces te vertragen. 

 

 In oktober 2013 vond tussen de OR en de directeur-bestuurder een evaluatie plaats van 

 het reorganisatieproces. 

 

 Benoeming nieuwe directeur-bestuurder 

 De OR is in het benoemingsproces betrokken en behandelde in november 2013 de 

 adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) over de benoeming van een 

 nieuwe directeur-bestuurder. De OR heeft een positief advies gegeven en daarvoor een 

 aantal overwegingen benoemd. Eind december 2013 benoemde de RvC de nieuwe 

 directeur-bestuurder. 
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 Grootte en samenstelling en verkiezingen OR 

 Door de reorganisatie is de OR gewijzigd. Doordat het aantal medewerkers is afgenomen, 

 kan de OR van 7 personen (wettelijk) teruggebracht worden naar 5. Daarnaast gaf een 

 aantal OR-leden aan zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Begin 2014 worden er 

 verkiezingen gehouden voor een OR bestaande uit 5 personen.  
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Hoofdstuk 6 – Samenwerking Huurdersbelangenvereniging (HBV) 

 

 De Huurdersbelangenvereniging kende in 2013 500 leden. Voor de vereniging was het een 

 bewogen jaar. Op de ledenvergadering van mei benoemden de leden een nieuw interim-

 bestuur dat op de volgende ledenvergadering  in september werd verkozen als vast 

 bestuur. 

 

 Dudok Wonen voerde in het eerste kwartaal overleg met het oude bestuur en vanaf oktober 

 is het reguliere formeel overleg met het aangetreden nieuwe bestuur opgestart. Overleg 

 tussen HBV en RvC kwam in 2013 nog niet tot stand. 

 

 Het nieuwe bestuur heeft haar taak met enthousiasme en ambitie opgepakt. Zij stelt zich 

 op als deskundig en kritisch gesprekspartner van Dudok Wonen om zo de 

 huurdersbelangen goed te behartigen. Het kwam in 2013 nog niet tot formele adviezen. 

 Wel is afgesproken dat de HBV over de jaarlijkse huurverhoging 2014 zal adviseren (red. 

 dit is inmiddels is gebeurd). 

 

 Er zijn plannen en ideeën om meer leden actief te betrekken en om het aantal leden te 

 vergroten. In overleg zoeken Dudok Wonen en de HBV ook onderwerpen waarbij zij 

 gezamenlijk kunnen optrekken. 

 

 In 2013 stuurde de HBV 3 maal een nieuwsbrief aan alle huurders. 
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Hoofdstuk 7 - Risicomanagement 

 

 7.1 Ontwikkelingen in 2013 

 Vanuit risicoperspectief kenmerkt 2013 zich als het jaar van het effectueren van een aantal 

 interne maatregelen waaronder als meest zichtbare de reorganisatie. Maar ook op 

 financieel gebied is er bijgestuurd en weet Dudok Wonen binnen de gestelde normen te 

 blijven. Tevens is een aantal risico’s helderder geworden. Daarmee bedoelen we dat de 

 relatief grote onzekerheid over de toekomst meer richting heeft gekregen en zekerder is 

 geworden. We kunnen concluderen dat deze er allerminst gelijk uit gaat zien zoals de 

 sector nu is. Wat de concrete invulling gaat zijn, is onduidelijk, hetgeen voor ons betekent 

 dat wij ons zo flexibel mogelijk moet gaan inrichten. 

  

 2013 was een politiek zeer onstuimig jaar; de verhuurderheffing is een feit en de eerste 

 heffing heeft plaatsgevonden. Een versie van de novelle op de Herziene Woningwet is 

 uitgelekt en gebruikt ter onderhandeling met Aedes. Daarnaast zijn de duimschroeven op 

 financieel toezicht gebied verder aangedraaid. 

 Het is de verwachting dat ook 2014 onstuimig blijft en dat de activiteiten nog verder zullen 

 worden beperkt. Recent is aangekondigd dat er nog meer moet worden bereikt op 

 bedrijfslastenniveau en dat daar maatregelen van het Ministerie op kunnen worden 

 verwacht. Hieronder worden de belangrijkste aangekondigde veranderingen beschreven die 

 van invloed zijn op de strategische ambities en het verdienmodel van Dudok Wonen. 

 

 7.2 Wetgeving en kaders 2013 

 De belangrijkste ontwikkelingen in 2013 zijn: 

 - Laatste ontwikkelingen op het gebied van de Herziene Woningwet en de Novelle die 

  een beperking leggen op de toegelaten activiteiten en het beschikbaar vermogen 

  (DAEB en niet-DAEB). De belangrijke voorgenomen veranderingen zijn: sterke 

  inperking van taken van corporaties, scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten, 

  Niet-DAEB activiteiten dienen naar commerciële maatstaven te worden uitgevoerd, 

  versterking van rol van de gemeente;  

 - Aanname van Wet Verhuurderheffing. Woningcorporaties en andere sociale  

  verhuurders moeten vanaf 2014 een jaarlijkse verhuurdersheffing betalen die 

  een substantiële financiële impact heeft op het verdienmodel van Dudok Wonen, 

  aangezien het hier ongeveer een maandhuur per verhuureenheid per jaar bedraagt; 

 - Toezicht wordt verscherpt en centralistisch benaderd. De financiële   

  toezichthoudende rol van het CFV zal worden belegd bij het Ministerie, naast het 

  reeds belegde volkshuisvestelijke toezicht en het CFV zal worden opgeheven. 

  Daarnaast is het kredietbeoordelingskader oftewel tegenwoordig het   

  borgbaarheidsverklaring van het WSW aangescherpt. De saneringstaak zal worden 

  belegd bij het WSW. Een belangrijk aspect van het toenemende toezicht is de eis 

  van data aanlevering. Er zijn tal van initiatieven die de data aanlevering verder zal 
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  standaardiseren zodat verwerking van de toenemende informatie efficiënter wordt 

  en beter kan worden gebruikt voor benchmarking tussen woningcorporaties.  

 

 Met name de Herziene Woningwet met haar nog te bepalen Algemene Maatregelen van 

 Bestuur en de toenemende toezichthoudende tendens leidt tot een complexer systeem wat 

 een toename van het complexiteitsrisico in zich heeft. 

 

 7.3 Externe ontwikkelingen 2014 en verder 

 Externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de te realiseren ambities van Dudok Wonen 

 zijn: 

 - Toenemende druk op het beantwoorden van de vraag waar corporaties van  

  mogen zijn, wie hier over gaat en hoe ze over hun prestaties verantwoorden, met 

  andere woorden het legitimiteitsvraagstuk is nu een sectorvraagstuk en de  

  discussie wordt op landelijk niveau gevoerd. Hier valt tevens de parlementaire 

  enquête onder die in de zomer van 2014 wordt behandeld. Hieruit zal zeker komen 

  dat het maatschappelijke beeld nog steeds niet goed is en dat de woningcorporaties 

  veel moeten investeren in vertrouwen van haar stakeholders; 

 - Geluiden vanuit Den Haag over een verdere noodzakelijke inkrimping van de  

  gereguleerde huursector. Op deze manier wordt de omvangrijke garantstelling van 

  het Rijk verkleind. Hoe groot deze verandering gaat zijn is onzeker, eveneens het 

  tijdstip, maar te verwachten valt dat dit verdere vormen gaat aannemen. Dit heeft 

  niet direct gevolgen voor de ambities van Dudok Wonen zolang financiering  

  beschikbaar is. Echter Dudok Wonen zal hier wel op moeten anticiperen door haar 

  bedrijfsvoering verder te optimaliseren en op de korte termijn strategisch te  

  handelen met de splitsing van het vastgoed in DAEB en niet-DAEB. 

 - Minder beschikbaarheid van bankfinanciering en scherpere leningsvoorwaarden.  

  De Basel III wetgeving heeft ook effecten voor de sectorbanken, maar het is nog 

  onduidelijk wat dat in concreto gaat betekenen. Verschillende geluiden gaan de 

  ronde. Het is inmiddels gebleken dat de kredietverstrekking door commerciële 

  banken beperkt wordt verstrekt en dat de voorwaarden zijn verslechterd. Het 

  risicorendement is aangescherpt door hogere rentepercentages en zwaardere 

  zekerhedenstructuur. De recentelijk verstrekte volmacht tot lastgeving WSW zal op 

  de beschikbaarheid van commerciële financiering een negatief effect hebben; 

 - Toename beschikbaarheid middelen via kapitaalmarkt. Het betreft hier enerzijds de 

  risicodragende investeerders en dan met name buitenlandse investeerders die 

  complexen willen aankopen nu de wetgeving vorig jaar is versoepeld en een  

  inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. Anderzijds valt te verwachten dat 

  de beschikbaarheid via de kapitaalmarkt voor vreemd vermogen gaat toenemen. 

  Dan zal echter op een door hen gebruikelijke wijze moeten worden gestructureerd 

  waarbij principes gelden van het zekerstellen van kasstromen en het op afstand 

  zetten van risico’s van de onderneming of het politieke speelveld. Dudok Wonen zal 

  hier haar kennis kunnen inzetten om te komen tot een acceptabele structuur voor 

  alle betrokkenen; 
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 - Toenemende druk op efficiënter werken. Het is zeer aannemelijk dat de overheid 

  zich verder gaat bemoeien met de hoogte van de bedrijfslasten. Het Corporatie 

  Benchmark Centrum zal verder worden gebruikt om corporaties te benchmarken en 

  dan met name op het gebied van bedrijfsvoering. Minister Blok heeft recentelijk nog 

  uitgesproken dat hij teleurgesteld is over de mate van verbetering van  

  bedrijfslasten van woningcorporaties. Hier kunnen we verdere sancties verwachten. 

  Welke dat zullen zijn is onbekend, maar te denken valt aan verdere verhoging 

  verhuurderheffing dan wel normatief op bedrijfslasten. Dudok Wonen zal actief op 

  zoek gaan naar mogelijke oplossingen zonder afbreuk te doen aan haar  

  gestelde ambities. 

 

 Deze veranderingen en ontwikkelingen zijn onder te brengen in de volgende 

 risicogebieden:   

  

 Het Legitimiteit risico: het risico van de programmering van de woningcorporatie.  Dit 

 risico ligt in de maatschappij en wordt gevoed door bijvoorbeeld een Parlementaire 

 Enquête. Het betekent dat de huidige inrichting van de woningcorporatie onder druk staat 

 en de maatschappij in toenemende mate eist dat er toegankelijkheid en transparantie 

 ontstaat over de gemaakte keuzes en de wijze waarop besluitvorming ontstaat.  

  

 Het Politieke risico: de scope van activiteiten (DAEB en niet-DAEB), het beleggen van 

 verantwoordelijkheden bij gemeenten, het toenemende en centralistische toezicht, het 

 heffen van additionele verhuurderheffing, op te leggen normenkader etc. Al deze zaken 

 hebben een negatieve impact op het behalen van de door Dudok Wonen gestelde ambities 

 en op de financierbaarheid van het verdienmodel. 

 

 Het Complexiteit risico: is verbreed van een organisatie-inrichtingsvraagstuk naar een 

 systeem risico door aanscherping en het complexer maken van het toezicht. Dit kan er toe 

 leiden dat er teveel intern moet worden gericht om te kunnen voldoen aan alle normen en 

 kaders en dat er te weinig aandacht/middelen over blijven om te innoveren om onze 

 volkshuisvestelijke ambities te realiseren. 

 

 Samenvattend: 

 Het risicoprofiel van Dudok Wonen is toegenomen, voornamelijk op het gebied van: 

 -  Politieke risico dat resulteert in (i) beperking van activiteiten en daarmee het  

  realiseren van ambities en (ii) een negatief effect op de financierbaarheid van het 

  verdienmodel;  

 -  Complexiteit risico: als gevolg van toenemende systeemcomplexiteit voortkomend 

  uit het striktere toezicht. 
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Hoofdstuk 8 – Financiële exploitatie  

 
 Analyse van het jaarresultaat 

 

 Bedrijfsresultaat 

 Het bedrijfsresultaat van 2013 is € 22,0 miljoen en is daarmee € 1,6 miljoen lager dan 

 vorig jaar. In 2012 was het resultaat € 23,6 miljoen. Deze daling is voornamelijk te 

 verklaren door een toename van de onderhoudslasten met € 1,8 miljoen. In deze lasten zit 

 een niet structurele uitgave van € 2,2 miljoen voor het uitkeren van Vereniging van 

 Eigenaren (VvE) bruidsschatten t.b.v. het onderhoud van de VvE. 

 

    

 

 

 Bedrijfsopbrengsten 

 De stijging van de bedrijfsopbrengsten van € 51 miljoen naar € 52 miljoen in 2013 komt 

 door de stijging van de huuropbrengsten en een afname van de overige 

 bedrijfsopbrengsten. De verandering in huuropbrengsten is het gevolg van:  

 - de algemeen jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2012 en 1 juli 2013; 

 - huurharmonisatie; 

 - huurverhoging wegens woningverbeteringen; 

 - oplevering van  nieuwbouwwoningen; 

 - het verdwijnen van woningen als gevolg van verkoop, sloop en   

  herstructurering.  

 De lagere overige bedrijfsopbrengsten wordt veroorzaakt doordat er in 2012 een eenmalige 

 bate aanwezig was uit de verkoop van het glasvezel ad € 672 duizend. 
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 Bedrijfslasten 

 Bij de bedrijfslasten is een aantal punten op te merken. Allereerst is er een extra 

 afschrijvingslast aanwezig op de oude kantoorpanden voor eigen gebruik als gevolg van 

 een bestemmingswijziging van deze objecten. Verder is te zien dat door de ingezette 

 reorganisatie de personeelskosten zijn afgenomen. En tot slot zijn de overige bedrijfslasten 

 gestegen van € 6,4 miljoen naar € 7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verhuurders- 

 en saneringsheffing, samen goed voor een last € 1,5 miljoen in 2013. 

 

 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille is het 

 waarderingsresultaat van de mutatie in de reële waarde (marktwaarde in verhuurde staat) 

 van de post vastgoedbeleggingen op de balans. Deze post is opgebouwd uit de sociale en 

 commerciële vastgoedbeleggingen in exploitatie, Kopen naar Wens en het vastgoed in 

 ontwikkeling ten behoeve van de eigen exploitatie. Het waarderingsresultaat voor deze 

 posten totaal is voor 2013 € 14,3 miljoen negatief.  
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 Dit is met name het gevolg van de herwaarderingen ad € 12,4 miljoen negatief bij de 

 waardering op marktwaarde van de sociale en commerciële vastgoedbeleggingen in 

 exploitatie. De belangrijkste wijzigingen van parameters en uitgangspunten zijn geweest: 

 - Verhuurderheffing: In de marktwaarde in verhuurde staat is in 2013 rekening 

  gehouden met de verhuurderheffing zoals opgenomen in de Wet maatregelen 

  woningmarkt 2014 II. 

 - Inkomensafhankelijke huurverhoging: In de marktwaarde in verhuurde staat is in 

  2013 rekening gehouden met de mogelijkheden van extra huurverhogingen boven 

  inflatie voor het eerste prognosejaar (2014) zoals bij ministeriële regeling is  

  vastgesteld. 

 - Wetgevingsrisico: In de marktwaarde in verhuurde staat is in 2013 rekening  

  gehouden met de onzekerheden ten aanzien van toekomstige wetgeving. Deze 

  onzekerheden hebben betrekking op een verlenging van de duur van de  

  verhuurderheffing en de mogelijkheden van extra huurverhogingen boven inflatie. 

 

 Financiële baten en lasten 

 De rentebaten en soortgelijke opbrengsten zijn in 2013 ten opzichte van 2012 afgenomen 

 met € 0,9 miljoen. Dit is grotendeels het gevolg van een lagere toerekening van de rente 

 aan de te activeren bouwkosten. De rentelasten en soortgelijke kosten zijn licht gedaald als 

 gevolg van een iets lagere leningportefeuille en de renteontwikkelingen in 2013. 

 

 Belastingen 

 De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen in de 

 winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele 

 verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van 

 niet aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de 

 latente belastingvorderingen en latente belastingschulden. 

 

 Resultaat deelnemingen 

 Het resultaat deelneming ad € 0,3 miljoen komt voort uit de VOF samenwerkingsverbanden 

 die Dudok Wonen is aangegaan. 
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Hoofdstuk 9 - Stap vooruit  

 

 Dudok Wonen wil de komende jaren een betekenisvolle nieuwe stap zetten. Een stap 

 waarbij we als maatschappelijke organisatie weer echt van de maatschappij worden. Naar 

 een organisatie die financieel zo transparant is dat belanghouders zien waar wordt verdiend 

 en waar wordt bediend. Op die manier kan onze omgeving, inclusief bewoners, niet alleen 

 beter zien hoe we het maatschappelijk budget inzetten, maar straks ook actiever 

 deelnemen in het maken van keuzes. Het ontwerpen, toetsen en realiseren van deze 

 manier van werken beschouwen wij als een strategische doelstelling voor de komende 

 jaren. In het afgelopen jaar hebben we in onze ontdekkingstocht de eerste 2 stappen 

 gezet. Deze bestaan uit:  

 -  deelname aan pilot DrieKamerModel©; 

 - het vinden van een partner voor een gezamenlijke zoektocht.  

  

 In de pilot van het DrieKamerModel© wordt door Ortec gezamenlijk met 18 corporaties 

 gezocht naar invulling en werking van de 3 kamers: vastgoedkamer, vermogenskamer 

 en  maatschappelijke kamer, in een corporatie. Output van dit proces is onder andere de 

 eerste indicatie van de omvang van het maatschappelijk budget zoals vermeld in paragraaf 

 2.3.2. 

  

 Partners in zoektocht 

 Dudok Wonen kiest ervoor om de zoektocht naar de maatschappelijke organisatie in co-

 creatie met één andere corporatie vorm te geven. Door ontwerp en realisatie gezamenlijk 

 te doen, organiseren we legitimiteit en verruimen we onze blik in de stappen die gezet 

 moeten worden. Om deze partner te vinden stuurde Dudok Wonen in 2013 aan alle 

 corporaties in Nederland een uitnodiging. Na verscheidende gesprekken hebben we in 

 wonenCentraal onze partner gevonden. Met wonenCentraal worden in 2014 de 

 vervolgstappen gezet. 

 

 In 2013 zijn ook verkennende gesprekken gevoerd om lokale belanghouders actief mee te 

 nemen in deze ontdekkingstocht; met name de gemeente Hilversum. Ook dit krijgt in 2014 

 een vervolg. 
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Hoofdstuk 10 - Rechtspersonen  

 

 Dudok Wonen kent dochtermaatschappijen, deelnemingen en verbintenissen. In 2013 zijn 

 geen nieuwe ontwikkelvennootschappen opgericht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Stichting Dudok Wonen is de toegelaten instelling en exploiteert sociale huurwoningen. Het 

 statutair werkgebied beslaat Almere, Baarn, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, 

 Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Stichting Dudok Wonen heeft de volgende actieve 

 dochterondernemingen:  

 - Dudok Wonen B.V.: de exploitatie van met name dure huurwoningen en de  

  verstrekking van de financiering aan niet-DAEB activiteiten. 

 -  Dudok Ontwikkeling B.V.: het realiseren van (huur)woningen. 

 -  Dudok Ontwikkeling Projecten B.V.: 100% dochtermaatschappij van Dudok  

  Ontwikkeling B.V., die is opgericht voor het ontwikkelen van risicovolle en  

  commerciële bouwprojecten en vennoot in de Vennootschap onder Firma (VOF)

   Bensdorp–Gewest en in de VOF Ten Boom.  

 -  Dudok Ontwikkeling Projecten 2 B.V.: het ontwikkelen en realiseren van  

  vastgoedprojecten en het vervullen van een sturende of beleidsbepalende rol in 

  gelieerde rechtspersonen en/of samenwerkingsvormen. 100% dochter-  

  maatschappij van Dudok Ontwikkeling B.V. die is opgericht voor het project  

Raad van Commissarissen 
 

Directeur / bestuurder 
 

Gooise Woonstichting 
 

Goois Wonen B.V. 
 

Raad van Commissarissen 
 

Directeur / bestuurder 
 

Stichting Dudok Wonen 
(toegelaten instelling) 

 

Dudok Ontwikkeling B.V. 
 

Dudok Wonen B.V. 
 

Dudok Wonen Holding 
B.V. 
 

Dudok Ontwikkeling  
Projecten B.V. 

 

Dudok Wonen  
Beheer B.V. 

 

Dudok Wonen  
Diensten B.V. 

 

Bensdorp-Gewest VOF 
 

VOF Ten Boom 50% 

50% 

Dudok Ontwikkeling  
Projecten 2 B.V. 

 

Anthony Fokkerweg 
Hilversum VOF 

 

50% 
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  Anthony Fokkerweg ter ontwikkeling van grondgebonden vrije sector koopwoningen 

  in Hilversum door middel van de VOF A. Fokkerweg. 

 

  Deelnemingen 

 - Vennootschap onder Firma Bensdorp-Gewest met als vennoten Dudok  

  Ontwikkeling Projecten B.V. en AM Wonen B.V. 

 -  Vennootschap onder Firma Ten Boom met als vennoten Dudok Ontwikkeling  

  Projecten BV en De Alliantie Gebiedsontwikkeling I regio Gooi en Vechtstreek BV. 

 -  Vennootschap onder Firma A. Fokkerweg met als vennoten Dudok Ontwikkeling 

  Projecten 2 B.V. en Giesbers Gebiedsontwikkeling B.V. uit Arnhem. 

 

  Verbintenissen meegeconsolideerd 

  - Gooise Woonstichting heeft als doel de maatschappelijke beleggersrol optimaal te   

  kunnen vervullen. Er wordt geen onderneming gedreven; er is slechts sprake van  

  ‘normaal vermogensbeheer’. De heer L. Bobbe is bestuurder. De Raad van   

  Commissarissen is overeenkomstig aan die van Dudok Wonen. De bestuurlijke  

  verwevenheid leidt tot consolidatie van de Gooise Woonstichting en tevens haar 100% 

  dochteronderneming Goois Wonen B.V. met Dudok Wonen. De Gooise Woonstichting  

  wordt gefinancierd door een achtergestelde lening van Dudok Wonen B.V. 

 -  Goois Wonen B.V. heeft als doel het goed laten renderen van vastgoed middels efficiënt 

  beheer van haar vastgoed (-vermogen). 

 

  Verbintenissen  

  - Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok. Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok wordt  

   gefinancierd door een achtergestelde lening van  Stichting Dudok Wonen en maakt  

   geen gebruik van financiële instrumenten van externe partijen. De stichting heeft geen 

   personeel in dienst, maar bestaat enkel uit een bestuur van 3 personen. Dudok  

   Wonen heeft twee bestuurszetels. De stichting is eigenaar van 26 appartementen met 

   zorgabonnementen in Laren. Deze woningen zijn in beheer bij Dudok Wonen. De  

   stichting heeft ten doel het samenbrengen van wonen en zorg in de meest uitgebreide 

   zin en alle overige activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking 

   van dit doel.  

  -  Boei (de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel 

   Erfgoed B.V.). Dit betreft een ideële participatie. Dudok Wonen is bezig haar aandelen 

   te verkopen op verzoek van de Minister. 

 

 Het statutair werkgebied van de dochterondernemingen, deelnemingen en verbintenissen – 

 met uitzondering van Boei – liggen binnen het statutair werkgebied van de toegelaten 

 instelling. Boei kent een landelijk werkgebied. 
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Hoofdstuk 11 - Verslag van de Raad van Commissarissen   

 

Belangrijk onderdeel van dit jaarverslag blijft de Governance code. De wijze waarop de RvC 

en directeur-bestuurder van Dudok Wonen hieraan kleur hebben gegeven vormt het eerste 

deel van dit hoofdstuk. In het tweede deel legt de RvC verantwoording af over de wijze 

 waarop zij haar toezichthoudende rol in 2013 heeft ingevuld.  

 

 11.1 Governance Dudok Wonen 

 

a. Governance code 

De Governance code bevat expliciet een aantal geformuleerde normen voor goed bestuur 

en goed intern toezicht. De besluitvormende organen van de corporaties, zoals besturen en 

raden van commissarissen, moeten die normen in acht nemen. Belangrijke elementen zijn 

integriteit, onafhankelijkheid, deskundigheid, verantwoording, zelfevaluatie en 

transparantie. 

 

b. Governance structuur Dudok Wonen 

Dudok Wonen is een stichting. Deze stichting kent een directie die uit 1 lid bestaat. De 

directie heeft als bestuurder zelfstandige bevoegdheden. Deze staan vermeld in de statuten 

van Dudok Wonen (zie de website).  

De directeur-bestuurder heeft voor het uitvoeren van een aantal bevoegdheden de 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. 

De Raad van Commissarissen van Dudok Wonen bestaat uit 5 leden inclusief de voorzitter.  

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene 

gang van zaken in de corporatie. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. Bij de 

vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie. 

Het toezicht is gericht op financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de 

organisatie, alsook op de maatschappelijke prestaties van de corporatie. 

 

c. Professionalisering governance 

De RvC onderschrijft de principes en uitwerkingen van de Governance code voor 

Woningcorporaties. Deze is uitgewerkt in de Governance code Dudok Wonen (zie de 

website). Zowel in de statuten van Dudok Wonen als in het directiestatuut zijn taken en 

bevoegdheden van RvC en bestuur en directie geregeld.  

 

  



67 
 

Een aantal keer per jaar vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Huurders 

Belangen Vereniging (HBV) en (de huurderscommissarissen van) de RvC. In ieder geval 

één keer per jaar spreekt de totale RvC met het bestuur van de HBV. Ook spreekt de totale 

RvC in ieder geval één keer met de OR. De RvC houdt jaarlijks toezicht op het feit of de 

dialoog inderdaad is vormgegeven binnen de organisatie. Daarnaast wordt periodiek 

visitatie uitgevoerd. 

 

Met belanghebbenden wordt vooraf gezocht op welke maatschappelijke thema’s verbinding 

kan worden gemaakt. In het jaarverslag en de jaarrekening legt Dudok Wonen 

verantwoording af. Het jaarverslag wordt jaarlijks aan alle belanghebbenden toegestuurd. 

 

Een afwijking ten opzichte van de Governance code betreft de rol van de controller. De 

controller heeft bij Dudok Wonen tevens de rol van internal auditor op zich genomen. De 

controller is aanwezig bij het jaarlijkse overleg tussen DT en RvC en vier keer per jaar bij 

de audit commissie. De controller is dan ook beschikbaar voor vragen.  

 

Relevante aandachtspunten worden tijdens overleggen van de audit commissie, en ook de 

remuneratie commissie van de RvC besproken. De RvC vindt dat zij op deze manier 

voldoende geïnformeerd wordt over de interne risicobeheersing en controlesystemen. 

 

In de geactualiseerde Governance code is een artikel opgenomen over het gegeven dat de 

RvC een toetsingskader voor verbindingen moet hebben vastgesteld. Deze is voorbereid.  

 

De statutaire directie verklaart tenslotte dat Stichting Dudok Wonen haar middelen 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BBSH uitsluitend heeft besteed in het 

belang van de volkshuisvesting. 

 

 11.2 Personalia 

 

• Directeur/bestuurder: de heer L. Bobbe 

Geboortedatum 12 december 1955 

Nevenfuncties:  

o Docent Nirov; 

o Commissaris WoonEnergie; 

o Commissaris BOEi, organisatie voor behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel 

erfgoed; 

o Commissaris Montessori Scholengemeenschap Amsterdam; 

o Bestuurslid Stichting Theodotion- Dudok; 

o Bestuurder Gooise Woonstichting. 

Leon Bobbe is sinds 2002 als Directeur/bestuurder werkzaam bij Dudok Wonen.  

Hij is benoemd voor onbepaalde tijd.  
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Leden van de Raad van Commissarissen in 2013: 
 

• Voorzitter: mevrouw A.Y. Sanson 

Geboortedatum: 18 juni 1952 

Datum eerste benoeming: 15 juni 2011 

Mevrouw Sanson is Programmadirecteur Binnenstad en directeur Stedelijke kwaliteit 

Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. 

Nevenfuncties in 2013: 

o Secretaris Bestuur Stichting Rotterdam Maaskant  

o Lid Bestuur Nederland boven Water III (tot 1 juni 2013) 

o Lid Bestuur Vrienden van het NAI (tot 1 juni 2013) 

o Lid algemeen bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing 

o Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale 

o Lid Raad van Commissarissen Valstar Simonis 

o Voorzitter RvC Gooise Woonstichting  

Binnen onze RvC heeft mevrouw Sanson de portefeuille Volkshuisvesting. 

 

• Lid en vice-voorzitter: mevrouw T.C. Lamers 

Geboortedatum: 16 juni 1960 

Datum benoeming voor een tweede termijn: 1 januari 2012 

Mevrouw Lamers heeft zitting op voordracht van de huurders. 

Hoofdfunctie in 2013: 

o Werkzaam in interim opdrachten via Boer & Croon.  

o Sinds begin 2014 structureel verbonden aan Movimento (executive search). 

Nevenfuncties in 2013: 

o Lid Raad van Toezicht Spectrum, Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Arnhem.  

o Voorzitter Bestuur Stichting Vitesse Betrokken, maatschappelijke activiteiten ten 

behoeve van het verhogen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de Arnhemse 

wijken. 

o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse 

Wetenschappelijke Bibliotheek. 

o Lid RvC Gooise Woonstichting.  

Binnen onze RvC heeft mevrouw Lamers de portefeuille Arbeidsverhoudingen en 

Organisatie ontwikkeling. 

 

• Lid: de heer R.W.M. Takken 

Geboortedatum: 27 januari 1956 

Datum benoeming voor een tweede termijn: 1 augustus 2013 

De heer Takken is Senior Vice President & Senior Controller Global Service Units en 

Controller Group IT bij Philips 

Nevenfunctie in 2013: 

o Lid RvC Gooise Woonstichting.  
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Binnen onze RvC heeft de heer Takken de portefeuille Financiën en Bedrijfseconomie. 

 

• Lid: de heer C. van Vlissingen 

Geboortedatum: 25 mei 1960 

De heer van Vlissingen heeft zitting op voordracht van de huurders. Hij is algemeen 

directeur van de Vakcentrale van de FNV. 

Datum eerste benoeming: 9 maart 2010 

Nevenfunctie in 2013: 

o Lid RvC Gooise Woonstichting.  

Binnen onze RvC heeft de heer van Vlissingen de portefeuille Bestuur en Maatschappij. 

 

• Lid: de heer W.F.P. Weide 

Geboortedatum: 18 januari 1956 

Datum benoeming voor een tweede termijn: 1 januari 2013 

De heer Weide is directeur/partner van FAKTON “financiële vastgoed regisseurs”. 

Nevenfuncties in 2012:  

o Lid van Strategie Platform Bouw; 

o Lid RvC Gooise Woonstichting.  

Binnen onze RvC heeft de heer Weide de portefeuille Vastgoed, Treasury en 

Waardeontwikkeling. 

 

Bij de volgorde van aftreden wordt rekening gehouden met de totale zittingstermijn van de 

leden van de RvC. De voorzitter en 1 lid (de heer van Vlissingen) zitten in hun eerste 

zittingstermijn van 4 jaar. Voor deze leden bestaat de mogelijkheid om na 4 jaar 

herbenoemd te worden. 

 

a. Protocollen 

De Beginselen voor Good Governance (inclusief protocol ter voorkoming 

belangenverstrengeling) en de statuten van Dudok Wonen staan op de website van Dudok 

Wonen. Ook is de Governance code van Dudok Wonen op de website te vinden. De 

commissarissen houden dit protocol in acht. Zo zijn zij bijvoorbeeld niet werkzaam bij een 

lokale overheid dat hoort tot het werkgebied van Dudok Wonen.  

Een andere regel die is toegepast is dat bijvoorbeeld geen leningen (of iets dergelijks) zijn 

verstrekt aan de directeur/bestuurder of aan de RvC-leden. 
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b. Rooster van aftreden en herbenoembaarheid 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Mevrouw A.Y. Sanson 
Voorzitter 
Portefeuille Volkshuisvesting 

   
15-06 

(einde 1e  
termijn) 

  

De heer R.W.M. Takken 
Portefeuille Financiën en 
Bedrijfseconomie 

 
01-08 

(einde 1e 
termijn) 

    
01-08 

(einde 2e 
termijn) 

De heer W.F.P. Weide  
Portefeuille Vastgoed, 
Treasury en Waarde 
ontwikkeling 

 
01-01 

(einde 1e 
termijn) 

    
01-01 

(einde 2e 
termijn) 

Mevrouw T.C. Lamers 
Portefeuille 
Arbeidsverhoudingen en 
Organisatie ontwikkeling 

   
01-12 

(einde 2e 
termijn) 

  

De heer C. van Vlissingen 
Portefeuille Bestuur en 
Maatschappij 

  
01-04 

(einde 1e 
termijn) 

   

 

De heer Weide is eind 2012 herbenoemd voor een tweede termijn. De heer Takken is in de 

loop van 2013 herbenoemd voor een tweede termijn in de Raad van Commissarissen. Aan 

beide herbenoemingen ging een zorgvuldige afweging in de Raad van Commissarissen  

vooraf. 

 

 11.3 Overleg en gespreksonderwerpen 

 

a.  Frequentie 

De RvC heeft het afgelopen jaar vier keer op reguliere wijze vergaderd. Alle vergaderingen 

vonden plaats met de directeur-bestuurder. In 2013 heeft tevens een onderlinge 

bijeenkomst plaatsgevonden in verband met de zelfevaluatie van de RvC. Deze is gehouden 

op 26 februari 2013 en is door een extern persoon begeleid.  

 

In zowel het voorjaar als in het najaar van 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 

van de RvC met het voltallige directieteam en controller. Tijdens deze bijeenkomsten 

werden de volgende thema’s besproken: 

• de strategische koers  

• de stand van zaken en voortgang rondom de reorganisatie 

• waardengericht toezicht 

• risicoanalyse en ‘risk & control’ in de organisatie 

• stakeholdermanagement 

• evaluatie van koopproducten. 

 

Tot slot: de accountant van KPMG was aanwezig bij twee van de reguliere RvC-overleggen 

(bespreking jaarrekening, bespreking managementletter en voortgang). Deze besprekingen 
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zijn in aanwezigheid van KPMG voorbereid in de audit commissie. 

 

b. Werkwijze 

Er zijn afspraken over hoe reguliere vergaderingen en thema’s worden voorbereid. 

Maandelijks spreekt de voorzitter van de RvC met de directeur/bestuurder en de 

bestuurssecretaris. Tussentijds kan de voorzitter van de RvC zaken op de agenda plaatsen, 

bijvoorbeeld op verzoek en na overleg met de bestuurder of een van de leden van de RvC. 

Op basis van een agenda, die door de voorzitter met de directeur-bestuurder en 

bestuurssecretaris (technisch) wordt besproken, vindt de vergadering plaats. Specifieke 

zaken kunnen in een van de commissies (zie hieronder) worden voorbesproken. Deze 

commissie legt dan haar bevindingen voor aan de RvC voor verdere menings- of 

besluitvorming. Specifieke zaken kunnen ook voor advies aan een externe worden 

voorgelegd. 

De voorzitter hanteert een open discussiestijl waarbij zij er voor zorgt dat ieder zijn inbreng 

heeft. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus of meeste stemmen, afhankelijk 

van de zwaarte van het onderwerp. 

 

c. Onderwerpen 

 

Overheidsbeleid  

De ingangsdatum van de herzieningswet (vernieuwde Woningwet) is uitgesteld tot in ieder 

geval 1 januari 2015. Het huidige kabinet heeft met een novelle aanpassingen geduid die in 

de nieuwe wet terecht zullen komen. In de tussentijd is het belangrijk om aan te geven wat 

Dudok Wonen doet, bijvoorbeeld in de opmaat naar de DAEB/niet-DAEB scheiding. Het 

gaat dan niet meer sec om volkshuisvesting, maar ook om geld (financieel overleven).  De 

strategie richt zich op een solide verdienmodel dat hier op aansluit: investeren – beheren – 

desinvesteren; geld en energie inzetten voor mensen die het nodig hebben. De RvC 

stimuleert de organisatie van Dudok Wonen bij het ontwikkelen van scenario’s 

(bijvoorbeeld splitsen in woonbedrijf/woonfonds ontwikkelingen) om vervolgens een koers 

voor Dudok Wonen te kunnen kiezen. 

 

Missie/strategie/transformatie 

De missie en hiervan afgeleide strategie moeten het fundament zijn. De transformatie is 

vervolgens het meest spannende onderdeel. De uitrol van de -missie en strategie- zet de 

organisatie namelijk ook weer op diverse strategische keuzes. Het is van belang als RvC 

hier goed over ingelicht te blijven. De RvC toetst op consistentie (doet de corporatie nog de 

goede dingen?) en (mogelijke) risico’s (doet de corporatie de dingen goed). 
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Maatschappelijke prestaties 

Het omgaan met belanghouders ziet de RvC als een belangrijk instrument om te kijken 

naar de maatschappelijke prestatie.  Zij benoemt dat de legitimiteitsvraag feitelijk de 

essentiële vraag is. Hoe haal je nu mandaat bij de lokale stakeholders en hoe organiseer je 

de verankering? Het gaat telkens om de subtiele balans tussen commercieel ondernemen 

(‘stenen stapelen’) en maatschappelijk ondernemen (‘mensen empoweren’). Respectievelijk 

middel en doel.  

 

Financieel 

T.a.v. risico’s: te allen tijde is het belangrijk dat de liquiditeitspositie blijft gewaarborgd. De 

monitoring hierop is een terugkerend thema. Daarom wordt risicomanagement regelmatig 

geagendeerd in de RvC; en hiermee in verband staand de beheersing van de commerciële 

activiteiten.  

Control: niet alleen financieel in control zijn, maar ook op het vlak van maatschappelijke 

prestaties. Ofwel: op het financiële deel kunnen vertrouwen, zodat we maatschappelijke 

doelen kunnen dienen en prestaties kunnen leveren. 

 

Organisatie in balans 

Met de organisatieveranderingen (onder andere de gerealiseerde fte-reductie) is het van 

blijvend belang om de ‘harde kant’ met de ‘zachte kant’ in de organisatie te verbinden. 

Slimmer organiseren waarbij het belangrijk is om óók werkprocessen en middelen kritisch 

te analyseren. Vanuit de RvC is aandacht voor dit thema. 

 

Daarnaast waren aan de orde: 

• Alle Rijksontwikkelingen op het gebied van de corporaties zoals de novelle van minister 

Blok vooruitlopend op de herzieningswet, de verhuurdersheffing en de gevolgen voor 

Dudok Wonen, de aanpassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) etc. 

• vervolmaken reglementen van RvC; auditcommissie; remuneratiecommissie 

• nota met de strategische koers t/m 2016 van Dudok Wonen 

• de stand van zaken betreffende de reorganisatie in 2013 

• de meerjarenbegroting en actualisatie van het treasury jaarplan 

• aanpassingen in het treasurystatuut 

• risicomanagement rapportage en beleid  

• voortgang in analyse van de ‘zoektocht naar legitimiteit’ van de corporatie 

• richting geven in afwikkeling van deelneming in BOEi 

• ontwikkelingen in het proces rondom de Bensdorp-locatie (Bussum) 

• thema ‘toezicht houden op strategische waarden’ 

• herbenoeming  lid van de RvC (de heer Takken en de heer Weide) 

• proces aanstelling nieuwe directeur/bestuurder 

• besluitvorming rondom de functie internal auditor 
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De genomen bestuursbesluiten, de kwartaalrapportages en het jaarverslag (jaarrekening 

en volkshuisvestelijk verslag en accountantsverslag) zijn uitgebreid met de 

directeur/bestuurder besproken.  

 

Mede op basis van onderstaande informatiebronnen heeft de RvC inzicht gekregen in het 

besturen van de organisatie: 

• kwartaalrapportages en halfjaarcijfers 

• periodieke informatie over projecten in relatie tot maatschappelijk ondernemerschap 

• een financieel jaarverslag; management-letter; het verslag van de accountant 

betreffende de specifieke vragen van de RvC 

• periodiek overzicht van bestuursbesluiten 

• de interne- en externe periodieke informatiebulletins van de organisatie 

• mondelinge toelichtingen en presentaties directeur/bestuurder 

• twee keer per jaar gesprek met de OR en  

• informatie uitwisseling met het dagelijks bestuur van de Huurders Belangen Vereniging 

• informatie van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) 

• deelname aan seminars, opleidingen/workshops, congressen 

 

Proces van aanstelling van een nieuwe bestuurder 

De RvC heeft in het najaar een commissie samengesteld van drie leden uit de Raad, die 

een dynamisch traject in gang hebben gezet in het zoeken naar een nieuwe bestuurder. In 

dit traject is intensief gesproken met het directieteam en met de OR. Tevens heeft een 

delegatie van de RvC met wethouders van Hilversum en Bussum gesproken. Onder 

begeleiding van een extern bureau heeft een selectie plaats gevonden die ertoe heeft geleid 

dat de RvC aan het eind van het jaar besloten heeft over de aanstelling van een nieuwe 

bestuurder (na een positief advies van de OR hierover). Vanuit de kernwaarden van Dudok 

Wonen is de RvC zeer verheugd dat de nieuwe bestuurder uit de eigen organisatie komt. 

 

d.         Accountant 

De RvC heeft een voorgesprek met de accountant gehad over punten waarvoor de RvC 

specifiek aandacht vraagt, boven de normale controle. Het accountantsverslag en de 

jaarrekening zijn in het voorjaar besproken met de externe accountant.  

Daarnaast is naar aanleiding van de managementletter in het najaar de externe accountant 

aanwezig geweest bij een overleg tussen RvC en directeur-bestuurder.  

 

f. Kerncommissies 

De RvC van Dudok Wonen hoeft geen remuneratie- en auditcommissie in te stellen zoals 

bedoeld in artikel III.5 van de Governance code. De RvC telt naast de voorzitter 4 leden. 

Beide commissies zijn voor Dudok Wonen wel ingesteld. Deze commissies brengen, net als 

het bestuur, verslag uit van hun beraadslagingen aan de RvC.  

 

 

  



74 
 

Er is een audit commissie die de andere RvC-leden informeert over financiële onderwerpen 

en die de volgende taakopvatting heeft: 

• Zich laten informeren over de financiële verslaglegging en op de betrouwbare werking 

van het interne en externe beheersingssysteem.  

• Verdiepen en analyseren van de kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers. 

• Voorbereiding van risicobeheersing in projecten, alsook de juridische en fiscale 

vormgeving van de wooncorporatie. 

Alle bovengenoemde taken zijn in 2013 geagendeerd geweest op de bijeenkomsten van de 

audit commissie. 

 

Aan de audit commissie nemen twee commissarissen deel, te weten de heer Takken 

(voorzitter) en de heer Weide. De commissie wordt bijgestaan door de interne controller, 

de directeur-bestuurder en de directeur Bedrijfsvoering. De taken van deze commissie zijn 

vastgelegd in een reglement. Er wordt in principe telkens een week vóór de reguliere 

vergadering van de Raad van Commissarissen (4x per jaar) een bijeenkomst belegd voor 

de audit commissie. De agendapunten van dit reguliere overleg van de Raad die van 

financiële aard zijn, worden geagendeerd in de audit commissie bijeenkomst.  

 

Aan de remuneratiecommissie nemen twee commissarissen deel: mevrouw Sanson 

(voorzitter) en mevrouw Lamers. Zij komen in ieder geval 2x per jaar bij elkaar met de 

directeur/bestuurder, voor de voorbereiding en uitvoering van het functionerings- en 

beoordelingsgesprek met de directeur/bestuurder. Daarnaast voert de remuneratie 

commissie gesprekken met de OR. Tot slot houdt deze commissie een vinger aan de pols 

betreffende organisatorische veranderingen, inzake bijvoorbeeld ICT en HRM.  

 

 11.4 Inhoudelijk toezicht 

 

a. Toezicht 

De missie van Dudok Wonen vormt de leidraad voor het toezicht. Voor 2013 is een focus 

gelegd op het vormgeven en implementeren van de strategische koers 2013-2016. Dat 

houdt voor 2013 o.a. in:  

• Strategie- en scenarioplanning 

• Duurzaam bedrijfsmodel 

• Legitimatievraagstuk corporatie 

• Financiële continuïteit 

• Procesoptimalisatie 

• Slank en lenige organisatie (o.a. reorganisatie) 

• Verbindend leiderschap 

• Business-control / risico-sturing (rapporteren) 

• Communiceren over investeringen én maatschappelijke prestaties 
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De RvC houdt op een aantal manieren toezicht: 

 

Algemeen toezicht op strategie en beleid 

In 2012 werd gestart met een herijking van deze strategie voor de periode 2013-2016. 

Dudok Wonen heeft de RvC in 2013 in de vervolmaking van deze strategie-actualisatie 

meegenomen op een werkconferentie tussen Directieteam en RvC. Hier is in open dialoog 

gesproken. Onder andere over de consequenties van het regeerakkoord en over 

legitimatievraagstuk van corporaties en mogelijke scenario’s voor Dudok Wonen. De RvC is 

tevens geïnformeerd over de te nemen processtappen in deze strategievorming. 

 

Toezicht op de organisatie 

Dit heeft als volgt plaatsgevonden:  

De specifieke aandachtspunten van de RvC zijn besproken. In 2012 waren dit:  

• Efficiency / verdienmodel; 

• Reorganisatie maatregel (fte-reductie) om voorbereid te zijn op de toekomst; 

• Overleg met de OR; 

• Organisatie-onderwerpen uit de Governance code. 

 
Financieel Toezicht  

Het financieel toezicht vindt plaats op basis van schriftelijke rapportages als de 

kwartaalrapportages en de jaarrekening. Besprekingen hiervan worden voorbereid door de 

audit commissie. 

 

Daarnaast vindt overleg plaats met de accountant. In het voorjaar zijn de jaarrekening en 

de managementletter besproken.  

 

Daarnaast wordt financieel toezicht gehouden met behulp van de volgende instrumenten:  

• Kwartaalprognoses verwerkt in integraal financieel sturingsmodel voor voldoende 

beschikbare liquiditeiten; 

• Kwartaal realisatiecijfers versus Begroting/Prognose; 

• Continue compliance met eigen financieel beleid normen;  

• Investeringsbeslissingen versus Investeringsstatuut; 

• Treasury statuut en Treasury Jaarplan en de kwartaallijkse treasury commissie 

bijeenkomsten; 

• CFV Continuïteitsoordeel; en 

• WSW Kredietwaardigheid en beschikbare Faciliteringsvolume. 

 

Halverwege het jaar zijn de aandachtspunten die de RvC heeft geformuleerd voor het 

Controleplan met de accountant besproken. In 2013 waren dit geen aandachtspunten 

specifiek voor Dudok Wonen, als wel de landelijke focus op: financiering 

(faciliteringsvolume), wet- en regelgeving, grondposities, projecten en verbindingen, 

treasury (-beleid) en integriteit. 
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Toezicht risicomanagement: 

Het toezicht op een voldoende en adequaat risicomanagement wordt vormgegeven door 

kennis te nemen van: 

• Risicoanalyses op kwartaalprognoses; 

• Projectrisico’s: risicosessie per project en geconsolideerd op portefeuilleniveau; 

• Het risicomanagement jaarrapport, dat een geconsolideerd beeld geeft over het 

risicoprofiel van de organisatie, welke ontstaat door risicosessies op alle niveaus in de 

organisatie op verschillende gebieden, waaronder de risicosessie Strategienota en 

Treasury. 

 

Toezicht op eventuele verbindingen (nevenstructuren)  

Dit vindt plaats via kwartaalverslagen en besluitenlijsten. Daarnaast wordt geregeld 

stilgestaan bij het verdienmodel c.q. businessmodel, met een perspectief op 

organisatorische inrichting waarin verdienen en bedienen worden gescheiden van elkaar. 

 

Inzicht in de zelfevaluatie van de RvC 

In 2013 heeft een themabijeenkomst van de RvC plaatsgevonden waarin het eigen 

functioneren is besproken, alsook het definiëren van belangrijke aandachtsgebieden 

waarop de RvC blijvend wil toetsen. De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden onder 

begeleiding van de Governance University. Leden van de RvC nemen geregeld deel aan in- 

en externe workshops, seminars en opleidingsprogramma’s. 

 

Werving en selectie 

De RvC toetst bij het ontstaan van een vacature of bij een herbenoeming of het profiel van 

de RvC als ook de afzonderlijke profielen nog voldoen aan de eisen die de organisatie stelt. 

Zo nodig wordt het profiel aangepast. De RvC werft conform haar code, op basis van een 

profiel en advertenties, en onder leiding van een extern bureau.  

 

Onafhankelijkheid 

Het betreft hier transacties van leden van het bestuur en/of raad van commissarissen. Er 

hebben geen zaken gespeeld die van materiële betekenis waren voor de corporatie en de 

leden van het bestuur en/of commissarissen. 

 

Verklaring van de RVC betreffende belangentegenstellingen van de leden RvC 

Volgens het door de RvC vastgestelde ‘protocol voorkoming belangentegenstellingen’ is 

sprake van een belangentegenstelling bijvoorbeeld indien de organisatie waar de 

commissaris werkzaam is streeft naar verwerving van vastgoed of een bouwlocatie in het 

werkgebied van Dudok Wonen. In 2013 heeft deze situatie zich niet voorgedaan. Alle leden 

hebben verklaard ten opzichte van Dudok Wonen in een onafhankelijke positie als 

commissaris van Dudok Wonen te kunnen opereren. 
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11.5 Beloningen 

 

WNT 

Dudok Wonen stelt dat alleen de bestuurder en de RvC-leden als topfunctionaris worden 

aangemerkt. In het vigerende directiestatuut is vastgelegd hoe besluitvorming in de 

organisatie plaatsvindt. De bestuurder neemt in aanwezigheid van het directieteam (DT), in 

volledige transparantie en waarbij alle belangen zijn overwogen en de beraadslaging van 

het DT is gehoord, een bestuursbesluit. In de situatie dat de bestuurder tijdelijk niet op 

kantoor kan komen door bijvoorbeeld vakantie of andere redenen, dan wordt voor deze 

periode een volmacht afgegeven aan één van de directieleden om de dagelijkse operaties 

te leiden. Daarbij is de bestuurder altijd beschikbaar voor dringende zaken. 

 

a. Bestuurdersbeloning 

Met ingang van 1 januari 2013 is de voormalige Wet openbaarmaking uit publieke middelen 

gefinancierde topinkomens (WOPT) gewijzigd in de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bestuurdersbeloning van de 

heer Bobbe is conform de WNT  en ziet er qua opbouw als volgt uit:  

Belastbaar loon    € 140.884,00 

Pensioenafdracht    €   39.369,00 

 

b. Verslag remuneratiecommissie 

Met de directeur-bestuurder vinden jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek 

plaats op basis van een beoordelingsformat. Deze gesprekken worden gevoerd door de 

remuneratiecommissie. In deze gesprekken worden volgens het beoordelingsformat 

eventuele aandachtspunten meegegeven aan de directeur-bestuurder en wordt de 

beoordeling opgesteld. Vanwege het aangekondigde vertrek van de directeur-bestuurder 

per 12 januari 2014 is in december niet een beoordelingsverslag opgesteld zoals te doen 

gebruikelijk. Op dat moment heeft een eindgesprek plaatsgevonden met de directeur-

bestuurder.  
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c. Beloning RvC 

Commissarissen krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding, onafhankelijk van aantal uren. De 

voorzitter krijgt een hogere vergoeding. De verschillen in de vergoedingen van de leden in 

2013 worden veroorzaakt door het wel of niet hebben van overgangsrechten ná invoering 

van de WNT.  

 

Vergoedingen 2013 

A.Y. Sanson   €  14.520,-  

T.C. Lamers  €    7.956,- 

R.W.M. Takken  €    8.019,- 

C. van Vlissingen €    9.685,-  

W.F.P. Weide  €    6.353,-  

Totaal    €  46.533,-  

 

Er is geen sprake van een vaste onkostenvergoeding. Onkosten worden vergoed op basis 

van werkelijk gemaakte kosten, kilometers etc.  

 

Totale kosten Raad van Commissarissen: 

Totaal honorering: € 46.533,- 

Vergaderkosten €   3.307,-   

Overige kosten  € 15.168,- (met name advieskosten)  

Totaal:    € 65.008,- 


