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Voorwoord 

 

Zeggenschap 

 

Dudok Wonen heeft het steeds minder voor het zeggen. Daar 

zijn we blij om. Het zijn de bewoners die steeds meer zelf hun 

beslissingen kunnen nemen.  

 

Dat geldt het sterkst voor de bewoners die met onze steun een 

woning hebben gekocht. Niet wij maar zij zelf hebben de regie 

over hun wonen. Van alle bewoners die wij steunen is nu al één 

op de zeven een koper. En deze groep wordt elk jaar groter.  

Méér kopers betekent ook dat wij steeds méér Verenigingen van 

Eigenaren hebben. We groeien gestaag naar een situatie 

waarbij in de helft van onze woningcomplexen een VvE verantwoordelijk is voor het onderhoud, 

verbetering en leefbaarheid van het complex. Ook hier komt de zeggenschap dus dichter bij de 

bewoners te liggen. 

 

Maar niet alleen kopers, ook onze huurders bepalen steeds meer zelf wat er in hun woning gebeurt. 

In 2012 was dat goed zichtbaar in de Bloemenbuurt. Wijs geworden uit het verleden, geven wij 

onze huurders steeds meer zeggenschap over de verbetering van hun woning. In de Bloemenbuurt 

zorgt Dudok Wonen er voor dat elk woning er technisch en energetisch goed bijstaat. De woningen 

krijgen ook weer die monumentale schoonheid terug zoals architect Dudok die had ontworpen. Tot 

zover datgene waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen. Het is vervolgens de huurder die zelf 

bepaalt of ze - tegen een redelijke vergoeding – nog meer kwaliteit wil. Het is deze op-maat-

benadering die steeds meer de norm in ons werken is geworden. 

 

Veel woningen zijn dus opgeknapt. Maar ook in de nieuwbouw zijn veel woningen in aanbouw 

genomen. Daardoor behoorde ook in 2012 Dudok Wonen weer tot de meest investerende 

corporaties van Nederland. Maar helaas moet ons investeringsvolume de komende jaren drastisch 

omlaag. Dat komt omdat Dudok Wonen steeds meer belasting moet gaan betalen. Van elke 

jaarhuur gaat straks de huur van twee maanden rechtstreeks naar de rijksschatkist. Dat kan niet 

zonder gevolgen blijven. Dudok Wonen moet daarom niet alleen haar investeringsambities 

bijstellen. Ze brengt ook haar kosten omlaag onder meer door te snijden in de omvang van haar 

eigen werkorganisatie. Maar de echte prijs wordt betaald door onze huurders. Bij hen legt het VVD-

PvdA kabinet een groot deel van de rekening van de crisis. 

 

Deze grote, financiële ontmanteling van de corporaties zat er al vele jaren aan te komen. 2012 

hebben we daarom ook gebruikt om onze strategische koers te herijken. Daarin blijven onze 

maatschappelijke doelstellingen onveranderd overeind. Maar tegelijkertijd zijn we kritischer 

geworden op de besteding van ons geld en de wijze waarop wij daarover besluiten nemen. Nog 

meer dan in het verleden moet Dudok Wonen daarin keuzes maken. Een half jaar hebben wij 
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hierover lokaal, regionaal en landelijk vele gesprekken gevoerd. Uiteindelijk kiest Dudok Wonen 

voor het ‘steunen in tijdelijkheid, werken aan wederkerigheid en het organiseren van zeggenschap’. 

Het zal misschien niet iedereen gelijk wat zeggen. Daarom hebben we dit opgeschreven en 

toegelicht in onze strategische koers ‘Stap Vooruit’. Ik nodig u uit om dit te lezen. En natuurlijk ben 

ik altijd bereid om onze koers toe te lichten. Maar ik hoop toch vooral dat Dudok Wonen deze koers 

de komende jaren zichtbaar maakt. Gewoon doen, dus! 

 

Leon Bobbe 

directeur-bestuurder 

juni 2013 
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Hoofdstuk 1 - Visie en Missie 

 

Visie 

In de visie van Dudok Wonen staat: 

 

 

Onze visie omschrijft hoe we onszelf zien als wooncorporatie. De visie bestaat uit de 

volgende elementen: 

• Dudok Wonen is een private maatschappelijke onderneming in het domein van het wonen; 

• Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen; 

• Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat doen we ook. Onze doelstellingen kiezen 

wij in actieve en open dialoog met onze lokale en regionale belanghouders. Permanent 

bewegen wij mee en spelen in op veranderingen in de maatschappij. Wij zijn transparant in 

wat wij doen en in de verantwoording van onze gerealiseerde prestaties; 

• Om onze sociale doelstellingen te realiseren, opereren wij als een lange-termijn 

investeerder, gericht op waardecreatie; 

• De beleidskeuzes worden mede bepaald door de ontwikkelingen in het gebied waarin wij 

werken. Dit werkgebied maakt onderdeel uit van de noordelijke Randstad waarin vraag en 

aanbod op de woningmarkt nog lange tijd met elkaar op gespannen voet zullen staan; 

• Als maatschappelijke onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van 

duurzaamheid. 

 

Missie 

 

 

  

Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat doen we ook. Onze 

doelstellingen kiezen wij in actieve en open dialoog met onze lokale en 

regionale belanghouders. Permanent bewegen wij mee en spelen in op 

veranderingen in de maatschappij. Wij zijn transparant in wat wij doen 

en in de verantwoording van onze gerealiseerde prestaties. 

 

 
Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de 

woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een hierbij passende 

wooncarrière. Bijzondere aandacht geven wij aan mensen die niet 

zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. We nemen initiatieven 

en zetten onze middelen in om samen met anderen te werken aan een 

sociaal en economisch vitale regio en het behoud van het culturele 

erfgoed. 
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Hoofdstuk 2 -  Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi 

en Vechtstreek 

 

a. Samenwerking met onze klanten   

 

i. Huurdersbelangenvereniging 

Maandelijks overlegt het dagelijks bestuur van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) met Dudok 

Wonen. In deze overleggen neemt Dudok Wonen de HBV mee in de beleidskeuzes, en vraagt hen 

op bepaalde onderdelen advies.  

Afgelopen jaar heeft Dudok Wonen advies gevraagd over de samenvoeging van de 

klanteninformatiebalies van beide vestigingen tot één balie in Hilversum.  

In de loop van 2012 is het bestuur van de HBV afgetreden, en is een nieuw bestuur aangetreden. 

De eerste kennismakingsgesprekken hebben in 2012 plaatsgevonden. 

 

ii. Bewonerscommissies 

Dudok Wonen kent een aantal actieve bewonerscommissies waarmee regulier overleg gevoerd 

wordt. Hilversum kent op dit moment meerdere bewonerscommissies en huurderspanels (vanwege 

leefbaarheidsproblemen). Twee bewonerscommissies zijn van kamercomplexen. Naast de reguliere 

overleggen vinden ook extra ingelaste vergaderingen plaats, zoals naar aanleiding van de 

afrekening servicekosten. De senioren Woongroep Ambrosiushof heeft op dit moment moeite met 

het vinden van nieuwe leden. Daarom vinden gesprekken met Dudok Wonen plaats om woningen 

weer via de reguliere weg te verhuren.  

In Naarden en Bussum zijn een aantal actieve bewonerscommissies waarmee regulier overleg 

gevoerd wordt. Naarden kent  bewonerscommissies aan het Binnenhof en de 

Amersfoortsestraatweg  en Bussum kent bewonerscommissies aan de Nieuwe Brink en de Heul. Bij 

één bewonerscommissie wordt het voorzitterschap gedeeld.  

 

Bij groot onderhoud en/of herstructurering vinden we het belangrijk vooraf bewoners te betrekken 

bij het project. Hiertoe wordt een bewonerspanel/klankbordgroep samengesteld, waarmee 

gedurende het project gesprekken plaatsvinden. Uiteraard worden bij dergelijke projecten ook 

bewonersavonden georganiseerd.  

 

iii. Onderzoek klanttevredenheid  

In 2012 is er op een nieuwe manier de klanttevredenheid gemeten door KWH (KWH 2.0). Een van 

de belangrijkste veranderingen was dat er met name naar de beleving van huurders werd 

gevraagd. Ook woog de mening van de klant nog meer mee in het eindresultaat. Verder is er in 

2012 het hele jaar gemeten (en niet meer in een afgebakende meetperiode), werden huurders vlak 

na het afnemen van een dienst bevraagd en waren de resultaten real time zichtbaar. Bovendien 

kregen we inzicht in de motivatie van huurders omdat het mogelijk werd huurders na een negatief 

ingevuld antwoord na te bellen.  

Kijkend naar het geheel zijn er goede scores behaald, boven de KWH-norm van 7. De totaalscore 

van Dudok Wonen was een 7,4 (landelijke gemiddelde 7,7). En op 3 van de 4 thema’s behaalden 
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we goede punten: klantencontact (7,5), verhuizen (7,8) en onderhoud (7,4). Alleen klachten 

afhandelen scoorde een 6,2 (28 respondenten). Dat moet volgens de KWH-systematiek een 6,5 

zijn en betekende dus een onvoldoende. Er wordt naar gestreefd om dit te verbeteren door de 

werkprocessen nog eens door te lichten en zonodig te verbeteren. 

 

iv. Sponsoring    

Woongenot gaat om meer dan alleen het wonen in een fraaie woning. Ook onze woonomgeving 

bepaalt of wij met plezier thuiskomen. Dudok Wonen voelt zich medeverantwoordelijk voor de 

vitaliteit van Gooi en Vechtstreek en levert onder andere een bijdrage via sponsoring. Gesponsord 

zijn het Nederlandse Vestigingsmuseum Naarden (€ 5.000), Bussum Cultureel (€ 750) en 

Muziektent Dudok (€ 1.000). Voor al deze sponsorobjecten geldt dat onze klanten er gratis gebruik 

van konden maken. 

 

 

 

b. Overleg met onze belanghouders 

 

Dudok Wonen onderscheidt in het overleg met belanghouders drie soorten gesprekspartners: 

belanghouders, zakenrelaties en inspiranten. Een gesprekspartner kan voor Dudok Wonen zowel 

een belanghouder zijn als een inspirant.  

 

Dudok Wonen heeft in 2012 een eerste concept van de nieuwe strategienota 2013-2016 opgesteld. 

Na de vaststelling van het eerste concept heeft er een uitgebreid toetsingsproces plaatsgevonden 

bij de gesprekspartners van Dudok Wonen waarbij zij hebben aangegeven onze visie te 

ondersteunen. 

 

Er is afzonderlijk gesproken met de drie gemeentes waarin Dudok Wonen werkzaam is. Bij twee 

van de drie gemeenten was er herkenning in de ingezette lijn van Dudok Wonen. De noodzaak van 

de splitsing van Dudok Wonen in een maatschappelijk fonds en vastgoedbedrijf wordt begrepen. 

Men is er enthousiast over omdat ze kansen zien om ‘meer’ invloed te hebben op de inzet van het 

maatschappelijk fonds binnen zijn gemeente. Er komt meer ruimte voor maatschappelijke 

programmering. Eén gemeente gaf aan geen behoefte te hebben aan een inspanning van Dudok 

Wonen op meer transparantie en maatschappelijke inbedding van het beleid. Deze gemeente ziet 

voor zichzelf ook geen sterkere rol dan nu in het verdelen van maatschappelijk budget. 

       

Vestigingsmuseum         Muziektent Dudok   Bussum Cultureel 

Naarden 
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Uit gesprekken met onze landelijke toezichthouders, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centraal 

fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, blijkt vooral interesse 

in de verdere uitwerking van de voorgenomen splitsing van Dudok Wonen. Vooralsnog lijken er 

geen principiële belemmeringen te zijn voor de splitsing.  

 

Voor onze zorg- en welzijn partners is er een bijeenkomst georganiseerd om zowel de 

volkshuisvestelijke visie als de voorgenomen splitsing te toetsen. Er is veel waardering voor de 

doorgezette lijn in de volkshuisvestelijke visie. Bij de belanghouders werd eveneens geconstateerd 

dat door onze duidelijke keuzes de corporaties in de regio steeds meer complementair aan elkaar 

worden. Er is wel de oproep gedaan om ook duidelijk aan te geven voor wie je er niet bent. 

 

In het najaar is er eveneens een expertdebat georganiseerd voor allerlei inspiranten zoals 

corporaties, ministeries, commerciële marktpartijen, de Woonbond en overige geïnteresseerden. 

Het doel van het expertdebat was om in gesprek te gaan over de toekomst van de corporaties. Het 

expertdebat leverde veel input op voor de ontwikkeling van het ‘Twee Huizen model’ (zie Hoofdstuk 

5). 

c. Overige verbindingen 
 

i. Verenigingen van Eigenaren 

Het team VvE behartigt de rol van gespecialiseerd groot eigenaar namens Dudok Wonen binnen de 

VvE. Dit jaar is een missie en visie geformuleerd hoe deze rol dient te worden ingevuld. 

In 2012 heeft er bij zeven VvE’s groot onderhoud plaats gevonden. Dudok Wonen heeft bij 12 

VvE’s een totaal van €212.897,-  aan bruidsschatten gestort ten behoeve van onderhoud.  

Door middel van verkoop in appartementencomplexen zijn er in 2012 12 nieuwe VvE's actief 

geworden waarin Dudok Wonen deelneemt. Dudok Wonen neemt het eerste jaar bij deze nieuwe 

VvE’s deel in het bestuur om zorg te dragen dat deze VvE’s op professionele wijze worden 

opgestart. Onderdeel van deze nieuwe VvE’s zijn nieuwbouwcomplexen Entrada en de Melkfabriek 

in Hilversum. 

 

ii. Beheer voor derden 

Dudok Wonen beheert verhuureenheden voor derden.  Dit zijn eigendommen van: 

• gemeente Naarden: 10 woningen, 1 winkel 

• ’t Goede Woonhuys Hilversum: 75 woningen in technisch beheer 

• Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok: 26 woningen 

• Goois Wonen B.V. 

Beatrixhof: 11 woningen en 11 parkeerplaatsen 

Betje Wolf : 112 woningen en 32 garages 

Entrada : 90 woningen, 1 kantoor en 79 parkeerplaatsen 
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Hoofdstuk 3 - Ambitie: Dudok Wonen biedt meer mensen kansen 

op passende wooncarrière  

 

a. Kengetallen          

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen gehuisveste huishoudens. Deze omvat 

huur- en koopwoningen. De omvang van de voorraad huurwoningen betreft de stand per ultimo 

2012 (inclusief Goois Wonen). De omvang van het aantal kooparrangementen betreft de stand van 

het aantal woningen met een lopend kooparrangement.  

 

 

 

Huishoudens naar leeftijdscategorie 

Dudok Wonen wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van ontgroening in de Gooi- en 

Vechtstreek en daarmee mede invulling geven aan de regionale Woonvisie. Dit doen wij door bij 

een deel van de huur- en kooparrangementen expliciet voorrang te geven aan jongeren en jonge 

gezinnen. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de gehuisveste 

huishoudens. Het percentage jongeren is sinds 2007 verdubbeld naar 14% in 2012. 
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b. Opbouw vastgoedportefeuille 2012 

De portefeuille van Dudok Wonen (inclusief Goois Wonen B.V.) bestaat eind 2012 uit 6.440 

huurwoningen, 1.021 kooparrangementen en 939 overige vastgoedobjecten. 

 

      2012   2011 

Huurwoningen 

Eengezinswoning    3.343   3.398 

Duplexwoning        103      106  

Etagewoning     1.159   1.139 

Galerijwoning     1.578   1.596 

Kamer         122      122 

Maisonnette          90        89 

Begeleid Wonen         26                            26 

Verzilverd wonen         19        19 

Totaal                6.440            6.495 

 

      2012   2011    

Prijsklasse woningen1 

 

Tot € 366,66        958   1.165    

€ 366,66 tot € 524,37    2.827   3.024     

€ 524,37 tot € 664,66    1.853   1.574   

Vanaf € 664,66        739       630    

Transformatie          63      102      

Totaal                 6.440   6.495              

 

      2012   2011    

Kooparrangementen 

Koop Goedkoop (grond in erfpacht)    572      483      

Sociale koop (grond in erfpacht)    449      417      

Totaal               1.021      900    

         

  

                                                
1 De indeling van de contracthuren in prijsklasse is overeenkomstig de huurtoeslaggrenzen 
2012. De categorie transformatie betreft leegstaande verhuureenheden i.v.m. voorgenomen herstructurering 
en verkoop.  
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Overig vastgoed    2012   2011 

Garages en parkeerplaatsen     763   632     

Bedrijfsruimten en winkels       47     58       

Zorgcentrum           2       2         

Standplaatsen voor woonwagens      76     76                  

Bergruimten         31     31                  

Kantoren           8                 8       

Kinderdagverblijf          6       2                    

Atelier            1                 1       

Ontmoetingscentra                    2       2                   

Steunpunten                     3       3                    

Totaal                  939   815               

 

Totaal objecten             8.400          8.210             

 

 

In 2012 is de woningvoorraad als volgt gemuteerd: 

- oplevering 27 huurwoningen 

- oplevering 18 woningen na herstructurering 

- aankoop van 12 nieuwbouwhuurwoningen 

- verkoop van 113 woningen uit eigen bezit 

- verkoop van 1 woning en de aankoop van 1 woning met het product ‘Verzilverd Wonen’ 

- administratieve omzetting van een winkel naar een woning 

 

Alle in Hilversum opgeleverde huurwoningen hebben een waarde in het lagere prijssegment: tot  

€ 200.000.  

 

c. Nieuwbouw voor de verkoop 

In Hilversum hebben we ook nieuwbouw opgeleverd dat direct verkocht is aan bewoners. Deze 
maken dus geen onderdeel uit van de vastgoedportefeuille.   

Nieuwbouw 

Melkfabriek         23                

Ten Boomstraat                  11                       

Entrada                    60                        

Totaal           94            
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d. Meer mensen huisvesten 

 

i. Betaalbare huur- en kooparrangementen 

Dudok Wonen is een huurders- en koperscorporatie. De doelstelling is om mensen betaalbaar te 

huisvesten. Dat kan zowel door middel van huur- als kooparrangementen. Voor de 

kooparrangementen maakt Dudok Wonen gebruik van Koop Goedkoop® en Kopen naar Wens®. De 

Gooi- en Vechtstreek is één van de duurste woonmarkten van Nederland. Met Koop Goedkoop 

maakt Dudok Wonen het voor woningzoekenden mogelijk om bij mutatie van voormalige 

huurwoningen deze betaalbaar te kunnen kopen. Kopen naar Wens zetten we in om huurders 

betaalbaar de eigen woning of een andere woning in de Gooi- of Vechtstreek te laten kopen.  

Dudok Wonen maakt ook gebruik van Verzilverd Wonen®. Hierbij wordt in feite de omgekeerde 

weg gevolgd: een koopwoning van een oudere eigenaar wordt tegen gereduceerde prijs door 

Dudok Wonen aangekocht en met het ‘recht van gebruik en bewoning’ al dan niet tegen een lage 

maandelijkse vergoeding aan dezelfde bewoner beschikbaar gesteld. 

 

Woningmarkt 

Het jaar 2012 was een turbulent jaar voor de woningmarkt. Er was sprake van een economische en 

financiële crisis. Dit had zijn weerslag op de kredietverstrekking door banken en het koopgedrag 

van consumenten. 

In januari 2012 werden de hypotheekmogelijkheden (Lone to Value) voor starters verder 

aangescherpt. Het meefinancieren van verbouwingen is dan nauwelijks nog mogelijk. Ook de 

hoogte van de hypotheek (Lone to Income)  wordt door de banken (op last van de AFM) naar 

beneden bijgesteld. 

Het 1e kwartaal is Nederland in afwachting van de uitkomsten van de Catshuisbesprekingen. 

Gedurende 7 weken wordt er beraadslaagd over de benodigde bezuinigingen. Deze besprekingen 

eindigen met de val van het kabinet, waardoor zekerheid over de woningmarkt nog langer uitblijft.  

       

       

Melkfabriek   Ten Boomstraat   Entrada 
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Verkochte woningen landelijk (bron: NVM) 

In de lente vormen enkele partijen de zogenaamde ‘Kunduz coalitie’ om de door de Europese 

Commissie voorgeschreven benodigde bezuinigingen toch snel door te kunnen voeren. Eén van de 

maatregelen op de woningmarkt is dat (deels) aflossingsvrije hypotheken vanaf 2013 niet meer 

gesloten kunnen worden. Starters kunnen dan alleen nog een annuïtaire hypotheek afsluiten, die in 

30 jaar volledig afgelost dient te worden. Dit zou de maandlasten van deze kopers behoorlijk 

verhogen. De huren gaan met iets meer dan inflatie omhoog voor de middeninkomens. De vraag is 

echter of het nieuwe kabinet deze maatregelen na de verkiezingen nog wel daadwerkelijk gaat 

doorvoeren. De oplossingen om de woningmarkt vlot te trekken lopen bij de diverse politieke 

partijen nl.  behoorlijk uiteen. De afwachtende houding van starters en woningzoekenden houdt 

daardoor aan.  

Onzekerheid over de overdrachtsbelasting die mogelijk per 1 juli weer van 2% naar 6% verhoogd 

zou kunnen worden, geeft in het tweede kwartaal een kleine opleving. De verhoging blijft echter 

uit. 

Verkiezingen en formatie maken dat er pas in het najaar van 2012 een regeerakkoord ligt en er 

dan pas dus meer duidelijkheid komt over welke plannen het kabinet heeft met de woningmarkt. 

Als duidelijk wordt dat ook het nieuwe kabinet vasthoudt aan een hypotheek die volledig afgelost 

dient te worden is er aan het einde van het jaar landelijk een duidelijke opleving merkbaar van 

mensen die nog een woning willen kopen onder het oude regime. 

Ook bij Dudok Wonen is het eind december erg druk en worden veel woningen verkocht na een  

jaar dat ook bij starters in het teken stond van onzekerheid en afwachting. In de cijfers van 2012 

is deze opleving niet terug te vinden, omdat de transporten van het overgrote deel van de vele 

gesloten koopaktes (33) in 2013 zullen plaatsvinden.  

 

Verkopen en kooparrangementen  

In tegenstelling tot de landelijke trend signaleerden wij bij Dudok Wonen een licht stijgende lijn in 

het aantal verkopen gedurende het jaar met een uitschieter in het laatste kwartaal.  Van een 

neergang in het derde kwartaal (zoals landelijk gesignaleerd werd) was geen sprake.  
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Gesloten verkoopaktes per kwartaal bij Dudok Wonen. Dit zijn koopaktes, nog geen transporten.  

Veel van de transporten (33) van het laatste kwartaal zullen in 2013 plaatsvinden. 

 

 

Het totaal aan kooparrangementen (verkoop en aankoop) in 2012 respectievelijk 147 (koopaktes) en 148 

(transporten) geweest. Van de in 2012 gesloten koopaktes, zullen er 33 in 2013 passeren. 

 

Financierbaarheid Koop Goedkoop en Kopen naar Wens 

In het 1e kwartaal neemt de Stichting WEW alle koopvarianten van corporaties onder de loep om te 

kunnen beoordelen of financieringen voor aankopen met Koop Goedkoop en Kopen naar Wens met 

Nationale Hypotheek Garantie geborgd kunnen blijven. Omdat banken en financiële instellingen 

sinds de bankencrisis nauwelijks nog financieren zonder NHG was dit van groot belang. In het 

voorjaar kwam de verklaring van WEW dat Koop Goedkoop en Kopen naar Wens financieringen 

blijvend geborgd kunnen worden met NHG. 
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Koop Goedkoop  

In 2012 hebben veel starters en woningzoekenden de stap naar 

een koopwoning niet gemaakt, c.q. uitgesteld. De 

ontwikkelingen in de politiek, de dalende woningprijzen en de 

onzekerheid over de kwakkelende economie maakten dat in 

2012 veel minder Koop Goedkoop woningen aan starters en 

woningzoekenden zijn verkocht dan in 2011.  

 

Doelgroepen  

Bijna alle kopers van Koop Goedkoop woningen kwamen uit de 

Gooi- en Vechtstreek en het overgrote deel uit Hilversum, 

Naarden of Bussum (70%). De overige kopers kwamen 

voornamelijk uit andere gemeenten binnen de Gooi- en 

Vechtstreek (12%). Voor het eerst was het deel kopers dat uit 

de overige omliggende gemeenten kwam zoals  Almere, 

Amsterdam en Amersfoort  echter groter (18%). Met de 

gemeente Bussum wordt gewerkt aan het maken van nieuwe 

prestatie-afspraken. Dat zou ook moeten leiden tot het 

vervallen van verkoopbelemmerende voorwaarden. Dat moet er 

toe leiden dat we in Bussum meer starters en woningzoekenden 

in de gelegenheid kunnen stellen om een woning in Bussum te 

kopen. 

 

Eén van de doelstellingen van Dudok Wonen is dat de Gooi- en 

Vechtstreek een vitale regio blijft. Daarvoor is het nodig om 

jongeren te behouden voor de regio. Het blijkt dat Koop 

Goedkoop in deze behoefte voorziet. Nog steeds is een grote 

groep jonger dan 30 jaar. Echter, door de aangescherpte 

inkomensvoorwaarden voor het huren van een sociale 

huurwoning, zien we de leeftijd opschuiven.  Bijna de helft (48%) van de kopers met Koop 

Goedkoop is jonger dan 30 jaar (was 65%). De middengroep van 30-44 jaar is gegroeid van 27% 

naar 38% en de groep kopers ouder dan 45 jaar is gegroeid van 8% naar 14%. De toename heeft 

tevens te maken met het aandeel gescheiden kopers. 

 

Het merendeel van de Koop Goedkoop kopers heeft een middeninkomen, maar 20% had een 

inkomen tussen € 25.000 en € 33.000 en 5% had zelfs een inkomen tot € 25.000.   

 
Kopen naar Wens – voor huurders 

Vanwege de onzekere financiële situatie in de corporatiesector is de mogelijkheid om een andere 

woning te kopen met ingang van januari 2012 komen te vervallen. Toch hebben nog  22 huurders 

van Dudok Wonen met Kopen naar Wens een “Andere Woning” kunnen kopen. Het ging hierbij om 

nog lopende contracten.  
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Huurders hebben dus vanaf januari 2012 alleen nog een aanbieding gehad om de eigen woning 

met Kopen naar Wens te kopen. Gezien de onzekerheid en de malaise op de koopmarkt was de 

motivatie om te kopen onder huurders was niet erg groot, te meer daar de inkomensafhankelijke 

huurverhogingen struikelden op de privacy-regels.  

Twaalf huurders kochten desondanks met Kopen naar Wens hun eigen woning. In 2012 was 

duidelijk merkbaar dat de onzekerheid op de woningmarkt ervoor zorgde  dat veel mensen liever 

huurden dan kochten. 

 

Flexibele voorraad 

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

geschikt is voor zowel verhuur als verkoop (ca. 70 procent van de totale voorraad). 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 optimaal is. Dudok Wonen werkt ook met een flexibele voorraad om nog 

beter op de vraag uit de regio in te kunnen spelen. Het overgrote deel van de in 2012 in verkoop 

genomen woningen is ook daadwerkelijk verkocht. In 20 gevallen zijn woningen die moeilijk 

verkoopbaar bleken teruggenomen in verhuur.  

Werken met een flexibele voorraad biedt Dudok Wonen ruimte om in een moeilijke markt 

verkoopleegstand te beperken. Een actieve monitoring van het verloop van woningen op de koop- 

en of huurmarkt is hierbij voorwaardelijk.  

 

Vrije verkopen 

Dudok Wonen verkoopt huurwoningen in principe met een kooparrangement om deze betaalbaar te 

maken voor de doelgroep. Een enkele keer wordt hiervan afgeweken en wordt de woning voor de 

vrije marktwaarde verkocht. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een woning die in het verleden door ons 

is aangekocht via Verzilverd Wonen of als een Koop Goedkoop-koper de grond wil bijkopen. In 

2012 hebben zes vrije verkopen plaatsgevonden.  

 

Verzilverd Wonen 

In 2012 is één woning op met Verzilverd Wonen aangekocht. 

 

Nieuwbouw 

Hilversum 

Binnendoor 

Naast ruim dertig koopwoningen realiseerde Dudok Wonen in 

samenwerking met de ouders, verenigd in de Stichting 

Exploitatie Hilversum (STEH), een bijzondere woonvorm voor 

acht jongeren met een lichte vorm van autisme. Na oplevering 

is op verzoek van de bewoners een fietsenstalling gerealiseerd. 
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De Witte Prinses 

Dudok Wonen heeft 35 startersappartementen aangekocht 

voor de sociale verhuur in ‘de witte Prinses’. Het gebouw 

naar een ontwerp van Thomas Rau heeft een bijzonder 

duurzaam karakter en zal maart 2013 worden opgeleverd en 

verhuurd. 

Zuiderweg 

Op de plaats van de voormalige ijzerhandel aan de Zuiderweg 

(t.o. voormalig tankstation Coppens) zijn 19 appartementen 

voor jongeren van 25 tot en met 29 jaar gerealiseerd. Het 

bouwplan ligt aan het begin van de  ‘Boulevard der 

Verbeelding’ (de Larenseweg). Verhuring van de 

appartementen heeft plaatsgevonden in februari 2012. 

 
Zwaluwplein 

Het Zwaluwplein in Hilversum heeft haar oude glans weer 

terug. Dudok Wonen is medio 2009 gestart met het 

aanpakken van de eengezinswoningen van gemeentearchitect 

Willem Marinus Dudok. Een deel van de woningen is 

gerenoveerd en deels samengevoegd. Zestien woningen 

hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw in de stijl van Dudok 

Revisited. Die stijl is eerder toegepast in de wijk Liebergen en 

brengt de authentieke uitstraling van het Zwaluwplein terug.  

De woningen zijn inmiddels verhuurd. In 2011 is gestart met de bouw van ‘De Zwaluw’ waar 12 

appartementen voor jongeren van 25 tot en met 29 jaar en een peuterspeelzaal komen. De 

peuterspeelzaal is opgeleverd in maart 2012  en de oplevering van de appartementen heeft in april 

2012 plaatsgevonden. Verhuring liep voorspoedig. 

 

Entrada 

Op het Stationsgebied Zuid vindt grootschalige herontwikkeling 

plaats. Samen met AM heeft Dudok Wonen onder de naam 

‘Entrada’ 151 appartementen in het stationsgebied gebouwd. 

De huur- en koopwoningen zijn verspreid over vijf woontorens. 

Deze hebben een luxe afwerking en een groot balkon. 

De commerciële ruimte is beperkt tot 150 vierkante meter 

in totaal. Begin 2010 is gestart met de bouw van de drie 

gebouwen met huurwoningen en eind 2010 de bouw van twee 

gebouwen met koopwoningen. De gebouwen variëren in 

hoogte van 25 tot 41 meter. 

Alle toren zijn inmiddels opgeleverd en in 2012 zijn alle 90 vrije sector appartementen verhuurd.  
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Anthony Fokkerweg 

In 2010 heeft Dudok Wonen met de gemeente Hilversum 

overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de 

locatie Anthony Fokkerweg. Op de locatie worden 19 eengezins 

koopwoningen ontwikkeld samen met Giesbers 

Gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden 24 appartementen 

ontwikkeld t.b.v. de verhuur en een gezondheidscentrum. 

 

In 2012 is de verkoop gestart van de eengezinswoningen. Een deel van de woningen wordt 

mogelijk verkocht aan een partij uit de zorg. Omdat de verkoop van de resterende particuliere 

woningen achterblijft bij de verwachting, zal in 2013 bepaald worden of en hoe het project een 

vervolg krijgt. 

 

In 2012 is met de diverse disciplines die het gezondheidscentrum wille huren, overeenstemming 

bereikt over de uitgangspunten voor verhuur. Het plan is uitontwikkeld tot een definitief ontwerp. 

Voorjaar 2013 kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

 

Oostereind 

Op de locatie Oostereind ontwikkelt Dudok Wonen een markante 

woontoren naar ontwerp van architect Van Zuuk. In de 

woontoren komen 52 vrije sector huurappartementen en een 

olint met ongeveer 300 m2 bedrijfsruimte. In 2012 is de 

omgevingsvergunning aangevraagd en eind 2012 is voor de 

realisatie van het project een Europese aanbesteding uitgeschreven. 

 

Nieuwbouw Blaricum 
 

Erfgooiershof, BlaricummerMeent 

In Blaricum heeft Dudok Wonen 17 woningen aangekocht van een 

ontwikkelaar. De woningen worden sociaal verhuurd, waarbij zittende 

huurders direct het recht wordt gegeven om na een periode van drie 

jaar de woning aan te kopen met behulp van een sociaal koopproduct. 

 

 

 

 

 

  



20 
 

Nieuwbouw Huizen 

 

Rijnland 

In Huizen heeft Dudok Wonen 39 appartementen aangekocht 

voor de sociale verhuur van ontwikkelaar Coen Hagedoorn. 

Dudok Wonen gaat de appartementen sociaal verhuren aan 

jongeren tot 30 jaar. De appartementen hebben een 

gemiddelde grootte van 65m2 en een balkon of een tuintje. 

Verwachte verhuring medio 2013. 

 

 

ii. Herstructurering  

Het huisvesten van meer mensen is onze doelstelling, ook op de lange termijn. De inzet van de 

koopproducten zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Met het geld dat vrijkomt uit de verkoop van 

huurwoningen, kunnen we meer mensen huisvesten in bijvoorbeeld nieuwbouw of 

herstructureringswijken.  

 

Hilversum 

Bloemenbuurt 

Dudok Wonen renoveert 564 woningen in de Bloemenbuurt. 

We knappen de buitenkant op, waarbij de oude 

stijlkenmerken van architect Dudok terugkeren. Bewoners 

mogen zelf kiezen wat zij aan de binnenkant van hun woning 

laten doen. In 2012 is de eerste fase van 186 woningen in de 

Anemonebuurt gereed gekomen. Na consultatie van de 

bewoners, met positief resultaat, is eind 2012 gestart met de 

voorbereidingen voor de aanpak van de volgende 135 woningen in de Lavendelbuurt. De complete 

renovatie van de Bloemenbuurt zal naar schatting 10 jaar duren. 

  

Hilversum Noord 

In de naoorlogse wijk Hilversum Noord, waarvoor W.M. 

Dudok nog het stedenbouwkundig plan maakte, wordt samen 

met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en de collega-

corporaties gewerkt aan de stedelijke vernieuwing.  

Aan de Ten Boomstraat zijn appartementen en 

eengezinswoningen gebouwd voor de sociale huur en de 

verkoop als onderdeel van het project ‘Hilversum Huis’. 

Hiervoor is samen met de Alliantie Ontwikkeling een VOF opgericht waarin Dudok Wonen voor 50% 

participeert. Inmiddels zijn 33 eengezinswoningen verkocht en geleverd aan particuliere kopers. In 

2012 zijn de resterende 27 eengezinswoningen verkocht aan ARS vastgoed. Deze zullen voorjaar 

2013 door ASR in de vrije sector worden verhuurd. 
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Liebergen, Dudok Revisited  

In 2010 is van de gemeente het voormalige buurthuis ‘Ons Huis’ 

aangekocht om het te herontwikkelen tot startersappartementen 

en een peuterspeelzaal. In 2011 werd hard gebouwd aan het 

complex dat een bijzondere architectuur en uitstraling kent, geënt 

op de stijl van W.M. Dudok. Voorjaar 2012 is het complex 

feestelijk opgeleverd en zijn de woningen en peuterspeelzaal in 

gebruik genomen.  

 

In 2009 zijn, als onderdeel van het laatste project in het kader 

van Dudok Revisited, de plannen uitgewerkt voor de restauratie 

van de woningen aan de Van ’t Hoffstraat en omgeving. Samen 

met een afvaardiging van de bewoners zijn plannen gemaakt om 

de woningen grondig te renoveren. De werkzaamheden zijn zo 

ingrijpend, dat bewoners voor de duur van drie maanden moeten 

verhuizen naar een wisselwoning. De werkzaamheden worden 

zowel aan de binnen- als de buitenkant uitgevoerd. Bewoners 

kunnen kiezen voor uitbreidings- en keuzemogelijkheden. Het project is eind 2012 opgeleverd naar 

volle tevredenheid van de bewoners. 

 

Kansenzone 
Dudok Wonen neemt met de gemeente Hilversum en andere 

partijen deel aan de ontwikkeling van de Kansenzone, het gebied 

dat zich uitstrekt aan weerszijden van centraal station Hilversum. 

Eerder kocht Dudok Wonen de voormalige politiepost aan de 

Kleine Drift, de Melkfabriek Hilversum en de oude benzinepomp 

aan de Larenseweg. Aan de andere kant van het spoor heeft 

Dudok Wonen met AM koop- en huurappartementen in het project 

Entrada ontwikkeld. 

 

Aan de Zuiderweg heeft Dudok Wonen 19 appartementen voor starters gebouwd die begin 2013 

zijn verhuurd.  De voormalige benzinepomp is door de gemeente inmiddels als plein ingericht. Dit 

was een wens van de bewoners van de wijk Over ’t Spoor. In ruil daarvoor heeft Dudok Wonen 

extra grond gekregen, die ze heeft gebruikt voor parkeerplekken achter de appartementen. 

 

Edisonplein 

 

Het project Edisonplein bestaat uit 26 woningen die 

rijksmonument zijn en de overige 56 woningen zijn 

gemeentemonument. In 2012 is de haalbaarheidsfase 

afgerond.   
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Melkfabriek 

Sinds december 2009 is Dudok Wonen eigenaar van de 

Melkfabriek Hilversum aan de Larenseweg in Hilversum. Voor 

de verhuur worden 17 sociale en 14 vrije sector 

huurappartementen gerealiseerd, naast bedrijfsruimtes en 

kantoren. De appartementen worden naar verwachting in het 

eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. De sociale 

huurwoningen worden aangeboden aan jongeren tot en met 29 jaar.  

 

Orchidee 

Er liggen op dit moment twee verschillende plannen bij de gemeente die van invloed zijn op de 

toekomst van het complex. Het is daarom nog niet duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren. 

Op dit moment worden lege appartementen tijdelijk verhuurd.  

 
Project Zuiderheide 

Het zorgcentrum van Amaris Zuiderheide wordt de komende 

jaren in fases herontwikkeld. In 2012 hebben meerdere 

communicatiemomenten met betrokkenen plaatsgevonden en is 

er veelvuldig overleg geweest over het vaststellen van de visie 

en de communicatie hieromtrent.  

 

 

 

Bussum 

 

Brinklaan 

In 2011 is gestart met de herontwikkeling van enkele al langer leegstaande bedrijfsruimtes in de 

plint van een flatgebouw aan de Brinklaan tot 4 startersappartementen. Eind 2011 is het plan aan 

de bewoners van de vereniging van eigenaren gepresenteerd. In 2012 is de vereniging van 

eigenaren akkoord gegaan met het plan, is de bouwvergunning verleend en is de aanbesteding 

voor de herontwikkeling aanbesteed. 

 

Beatrixhof 

Voorjaar 2009 is gestart met de bouw van acht 

eengezinswoningen en 28 appartementen naar een ontwerp 

van Dana Ponec architecten, op het terrein van de voormalige 

Beatrixschool. De bouw van de woningen is in 2008 van start 

gegaan, nadat 70% van de woningen verkocht was. Hier heeft 

de kredietcrisis echter zijn sporen nagelaten. Meerdere 

koopcontracten zijn naderhand ontbonden vanwege het niet 

(meer) kunnen verkrijgen van financiering bij de bank. In 2010 
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zijn diverse inspanningen verricht om de woningen te verkopen zonder het gewenste resultaat. In 

2011 zijn opnieuw verkoopacties ingezet. In 2012 is besloten de resterende 12 woningen niet te 

verkopen, maar zelf te verhuren in de vrije sector. 

 

Torenlaan/Prinsenstraat 

Aan de Torenlaan heeft Dudok Wonen op verzoek van de 

gemeente Bussum in 2009 een bordeel uitgekocht. Het 

voormalige bordeel wordt herontwikkeld tot appartementen 

voor jongeren. In 2012 is de bouwvergunning aangevraagd. 

Mogelijk krijgt het project een maatschappelijke bestemming. 

 

 

 

Grand Café de Heul 

Gemeente Bussum, Vivium en Versa geven vorm aan de 

invulling van het ontmoetingscentrum (multifunctionele 

ruimte) voor de bewoners en de wijk. Dudok Wonen is 

verantwoordelijk voor de te nemen bouwkundige ingrepen. 

Na intensief overleg  is er overeenstemming bereikt tussen 

alle partijen. De bouwkundige activiteiten zijn in oktober 

afgerond, de interieurarchitect verwacht begin februari 2013 

alles af te ronden. Opening van het Ontmoetingscentrum is maart 2013. 

 

d. Huren Bij Dudok Wonen 

 

i. Regionale woonruimteverdeling 

In 2011 is het convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek in werking getreden. Het 

convenant bevat de afspraken tussen regiogemeenten en corporaties over een nieuwe wijze van 

verdeling van de sociale huurwoningen in de regio. Bij de start van het verdeelsysteem is 

afgesproken na één jaar de effecten van de nieuwe toewijzingsregels in beeld te brengen. Dit 

onderzoek is uitgevoerd, en de definitieve rapportage zal in het eerste kwartaal 2013 

gepresenteerd worden aan de portefeuillehouders.  

 

ii. Mutatiegraad huurportefeuille 

In 2012 bedroeg de mutatiegraad van onze sociale wooneenheden (woningen, woonwagens en 

kamers) 6,1%. Dit is vergelijkbaar met 2011. Hierbij gaat het om de bestaande sociale 

huurvoorraad, dus exclusief opgeleverde nieuwbouw.  

 

iii. Vrije sector huur  

De verhuur van vrije sector huurwoningen ging echter vlot en het aantal verhuringen (160 van de 

592 verhuringen) was boven verwachting.  
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iv. Bijzondere verhuringen 

Onderstaand een overzicht van de bijzondere verhuringen van de sociaal verhuurde woningen (dus 

exclusief de vrije sector verhuringen). 

  

Hilversum  

(en 

Baarn) 

Bussum  

(en Huizen) Naarden Totaal 

2% regeling 1 1 1 3 

2e kans   1   1 

Anti-kraak 1     1 

Doorschuiving 40 3   43 

Gehandicapten 8 2   10 

Gewone urgenten (medisch en sociaal) 14 3   17 

Regulier 190 79 25 294 

Spoedzoeker 17 6 4 27 

Stadsvernieuwingsurgenten 2     2 

Statushouder/generaal pardonner 1 3 2 6 

Tijdelijke verhuur 5   5 10 

Vestiger - urgent 1     1 

Vestiger-regulier 2 5   7 

Wisselwoning 1     1 

Woningruil 4 3 2 9 

Totaal 287 106 39 432 

 

Voor de vrije sector is er de volgende verdeling: 

  

Hilversum  

(Baarn en 

Laren) 

Bussum  

(en 

Huizen) Naarden Totaal 

Doorschuiving 11     11 

Gehandicapten 9     9 

Regulier 82 51 6 139 

Terugkeerders 1     1 

Totaal 103 51 6 160 

 

In totaal zijn er in 2012 592 woningen verhuurd, waarvan 73% aan reguliere woningzoekenden. 

 

v. Huurverhoging 

In 2012 hebben we de inflatie gevolgd. De sociale huren zijn per 1 juli 2012 verhoogd met 2,3%. 

De geliberaliseerde voorraad is verhoogd met 2,8%.  

 

vi. Huurachterstanden 

Per 31 december 2012 bedroeg de huurachterstand  1,30 % van de jaaropbrengst.  Dit is een 

lichte stijging  ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2011 was het percentage 1,26%. De 
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achterstand is echter niet alleen opgebouwd uit huurachterstanden maar ook overige 

inkomstenderving, zoals niet betaalde servicekosten en andere posten. 

Een verslechtering van het economische klimaat zorgt er voor dat meer mensen in de 

betalingsproblemen zijn gekomen. Een groep die het zwaar heeft de laatste jaren zijn zzp-ers uit 

verschillende sectoren. Deze groep is erg kwetsbaar en dit resulteert steeds vaker in 

betalingsachterstanden. 

Door in een steeds vroeger stadium met de huurders contact op te nemen wordt getracht om 

betalingsachterstanden samen met de huurder op te lossen. Dit contact geschied door het 

versturen van betalingsherinneringen, telefonische acties en huisbezoeken. Uiteindelijk wordt ook 

via de deurwaarder actie ondernomen om zodoende een ontruiming van de woning te voorkomen. 

Huurders worden bij problematische situaties naar de betreffende instanties door verwezen. 

Het doel voor het komende jaar is om de betalingsachterstanden te beperken door een aantal extra 

acties te ondernemen. Dit houdt onder meer in dat vanuit een samenwerking met de betreffende 

instanties naar oplossingen wordt gezocht. 

Het percentage  huurachterstand bij vertrokken huurders is in 2012 gemiddeld  0,67 % van de 

jaaromzet. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen was het percentage 0,84%. 

Deze achterstand is ook opgebouwd uit niet ontvangen huurbetalingen, niet ontvangen 

servicekosten en mutatieschade. 

 

vii. Geschillenadviescommissie 

Als klanten er met Dudok Wonen niet meer uit komen, kunnen zij terecht bij de 

geschillenadviescommissie. De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie, 

bestaande uit drie leden; een lid wordt voorgedragen door de HuurdersBelangenVereniging, een lid 

door Dudok Wonen en de voorzitter wordt voorgedragen door beide andere leden. De leden worden 

benoemd door de directie. 

Mevrouw E.R. Dijksma-Potjer is benoemd als voorzitter. Mevrouw M.A.W. Smeekes (secretaris van 

de commissie) is benoemd op voordracht van de Directie. Met terugwerkende kracht is per 1 

januari 2012 mevrouw M. Koppenberg benoemd op voordracht van de 

HuurdersBelangenVereniging. 

In 2012 heeft de Geschillenadviescommissie geen geschillen in behandeling genomen. De 

Geschillenadviescommissie heeft twee ingediende geschillen terug verwezen naar Dudok Wonen 

waarna er een bevredigende oplossing kon worden bewerkstelligd met de klager.  

 

viii. Overlastbemiddeling 

Woongedrag is primair de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. In een toenemend aantal 

gevallen is het noodzakelijk dat Dudok Wonen bewoners ondersteunt als zij er onderling niet 

uitkomen. Veelal pakken wij zelf deze zaken op, maar in sommige gevallen maken wij gebruik van 

burenbemiddeling. Dit geschiedt op basis van vrijwilligheid van beide partijen. In 2012 heeft 

buurtbemiddeling 14 huurders van Dudok Wonen begeleid, waarvan Dudok Wonen 7 huurders zelf 

heeft doorverwezen. Bewoners kunnen ook op advies van de politie of op eigen initiatief naar 

buurtbemiddeling stappen. Dit kunnen ook bewoners uit koopwoningen zijn.  

Overlastzaken komen veelal tot een oplossing, soms blijft een conflict lang manifest. Daar waar wij 

vinden dat we iets moeten doen schakelen we politie en/of hulpverlening in. Naast het 
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doorverwijzen naar buurtbemiddeling nemen we de overlastmeldingen ook veelal zelf in 

behandeling. 

In 2012 heeft Dudok Wonen ruim 100 overlast meldingen ontvangen en afgehandeld. De oorzaken 

van overlast zijn divers. Het varieert van geluidsoverlast tot stankoverlast. Ook zijn er veelal 

dossiers waarbij sprake is van psychosociale problematiek. Verder draagt verschil in leefstijl bij aan 

burenconflicten. Mensen spreken elkaar minder snel aan op gedrag. De weg naar de corporatie  is 

korter dan de weg naar elkaar. Begrip over en weer lijkt veelal te ontbreken. Een goed gesprek 

biedt ook perspectief. Individuele overlastsituaties hebben in 2012 niet geleid tot juridische 

procedures.  

 

Bijeenkomst Woonoverlast 

Het thema woonoverlast is in de loop der jaren steeds actueler geworden. Het plezierig wonen, 

minder burenruzies, minder geluids- en overlastklachten en alleen  tevreden bewoners, blijkt in de 

praktijk vaak anders uit te vallen. Woonoverlast is een toenemend verschijnsel voor zowel 

woningcorporaties als politie, Vangnet en Advies, RIWB, GGD en Bouw- en Woningtoezicht. De 

praktijk wijst uit dat instanties elkaar steeds vaker opzoeken én nodig hebben.  

Met dit gegeven in het achterhoofd heeft Dudok Wonen een bijeenkomst Woonoverlast 

georganiseerd voor alle instanties die hiermee te maken hebben. Het thema van deze bijeenkomst: 

‘Overlast, een zorg voor iedereen’. De aanpak van overlast gaat in veel gevallen goed, maar in 

complexe situaties kan het beter en efficiënter.  Wat kunnen we voor elkaar betekenen en hoe 

kunnen we met elkaar samenwerken? Sommige mensen redden het niet zonder steun en dan is het 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen en ook weer los te laten waar en 

wanneer dit nodig is. Het is van belang de klant ook vanuit eigen kracht te laten bewegen. Dit kan 

Dudok Wonen niet alleen. We werken graag samen met organisaties uit onze regio. Samen zetten 

we ons in om deze kwetsbare groep op weg te helpen. 

 

ix. Ontruimingen 

In 2012 hebben in totaal 15  ontruimingen plaatsgevonden in verband met huurachterstand, 

waarvan 12 in Hilversum, 3 in Bussum en  in Naarden.  

 

x. Planmatig onderhoud en duurzaamheid 

Het planmatig onderhoud bestaat met name uit het periodiek schilderen van complexen, 

houtrolherstel, metselwerkrenovatie, vervangen dakbedekking, het vervangen van CV-ketels, liften 

e.d.. In 2012 is conform begroting 2,2 miljoen euro aan het planmatig onderhoud besteed.  

Daarnaast zijn extra investeringen gedaan ten behoeve van het verduurzamen van woningen. Dit 

betreft met name het aanbrengen van spouwisolatie, HR++ glas, dakisolatie en installatie van CV 

en MV. In 2012 is hier ruim 0,5 miljoen euro in geïnvesteerd.  

 

Binnen het onderhoud is in 2012 een specifiek project opgestart gericht op het vervangen van open 

geisers door HR-ketels. Open geisers brengen het risico op koolmonoxide vergiftiging met zich 

mee. Dudok Wonen heeft zich voorgenomen gefaseerd alle open geisers te vervangen. In 2012 is 

hierin 0,3 miljoen geïnvesteerd. 
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xi. Contractonderhoud  

Onder contractonderhoud wordt onderhoud  en beheer verstaan aan specifieke onderdelen van een 

woning of een gebouw, vooral installatietechnisch van aard dat via een onderhoudscontract door 

een leverancier wordt uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het onderhoud aan CV-installatie, 

liften, warmteterugwininstallatie, brandmeldinstallatie, etc.  

 

xii. Reparatie-onderhoud 

In 2012 zijn er ca. 12.000 contactmomenten geweest naar aanleiding van een reparatieverzoek. 

Dit heeft geresulteerd in ruim 7.400 herstelopdrachten. Een reparatieverzoek werd gemiddeld 

binnen drie dagen verholpen en meer dan drie kwart werd binnen 24 uur verholpen. Het team 

Service & Reparatie heeft dit jaar aftersales ingericht. Hierbij werden er elke maand meer dan 100 

huurders gebeld om de afhandeling van hun reparatieverzoek door te nemen. Naar aanleiding 

hiervan zijn er verbetervoorstellen geïmplementeerd. Onder andere zijn er aanvullende 

werkafspraken gemaakt met de aannemers en wordt er met hen op een hogere frequentie 

operationele voortgangsgesprekken gevoerd. Deze maatregelen hebben geresulteerd in een hogere 

klanttevredenheid (7,8). Vooral het contact met het team Service & Reparatie wordt als zeer 

plezierig ervaren.  
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Hoofdstuk 4 - Ambitie: Dudok Wonen maakt het weerloze 

weerbaarder  

    

a. Strategische doelstelling Vangnet 

Om te kunnen profiteren van elkaars specifieke kennis en deskundigheid sluiten partijen in de 

woon-, welzijns-, zorg- en onderwijssector steeds vaker samenwerkingsovereenkomsten. Het 

behoud van de eigen individualiteit is hierbij erg belangrijk. In zogenaamde woondienstenzones 

krijgt dit steeds concreter vorm, diverse projecten zijn in voorbereiding. 

 

Concreet is Dudok Wonen in Hilversum in 2011 begonnen met de gefaseerde bouw van het nieuwe 

zorgcentrum De Egelantier. In de komende jaren zal de woondienstenzone Zuiderheide gefaseerd 

vorm krijgen. In Naarden is een start gemaakt met de verkenningen naar de haalbaarheid van de 

realisatie van Woondienstenzone Keverdijk. 

 

i. Woondienstenzones  

Zorgcentrum De Egelantier  

Voor de herontwikkeling van zorgcentrum De Egelantier en de omliggende aanleunwoningen is 

door Architectenbureau Molenaar en Van Winden een ontwerp uitgewerkt. Het plan voorziet in 

zorgappartementen, aanleunwoningen, woningen voor verpleegzorg en een gezondheidscentrum. 

Samen met de in Hilversum Zuid opererende zorginstellingen is het vraagstuk van de (tijdelijke) 

huisvesting van de bewoners van De Egelantier en de aanpalende aanleunwoningen opgelost. 

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een verhuisreglement. Met de gemeente en de 

Zorgautoriteit is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van het plan. 

 

In december 2009 heeft Dudok Wonen het uitvoeringsbesluit genomen. Het huurcontract met de 

zorginstelling voor de nieuwe Egelantier is ondertekend waarna de sloop van de 1e fase in 

december 2009 is gestart. In 2010 is de nieuwbouw (Europees) aanbesteed. Medio 2011 is de 

aannemer Heijmans met de 1e fase van de bouw (verpleegzorg, gezondheidscentrum en 

zorgappartementen) gestart. In 2012 is bouw voorspoedig doorgezet, waardoor begin 2013 het 

complex kan worden opgeleverd en in exploitatie kan worden genomen. Het complex wordt 

voorzien van warmte koude opslag en zonnepanelen. In 2013 en 2014 wordt de 2e fase 

(aanleunwoningen) gebouwd. 

 

Zuiderheide 

De functionaliteit van Zorgcentrum Zuiderheide schiet tekort. Met de versnelde invoering van 

scheiden van wonen en zorg staat daarnaast de verhuurbaarheid van het complex onder druk. Met 

de directies van Zuiderheide, De Egelantier en het gemeentebestuur is een intentieovereenkomst 

gesloten over de gezamenlijke ontwikkeling van een Woondienstenzone in Hilversum Zuid. In het 

kader van het spreiden van het investeringsprogramma is besloten de herontwikkeling van 

Zuiderheide te laten aansluiten op het gereedkomen van De Egelantier. 
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Met het bestuur van Amaris, de huurder van Zuiderheide, is in 2011 een projectorganisatie opgezet 

om het herontwikkelingstraject te begeleiden. In het ontwikkelingsmodel wordt de toekomst van de 

192 verzorgingshuisplaatsen en de ruim 185 aanleunwoningen op het terrein rond Zuiderheide 

betrokken. Uitgangspunt is hierbij dat het totale aantal voordeuren minimaal gelijk blijft, dus ca. 

400 eenheden zal omvatten. Gezien het feit dat in het verzorgingshuis ook nog bijna 200 mensen 

werkzaam zijn, kan gesproken worden van een zeer ingrijpend project. DOK architecten heeft een 

massastudie gemaakt waarin rekening is gehouden met een gefaseerde herontwikkeling. 

Uitgangspunt voor de massastudie is dat herontwikkeling zoveel mogelijk plaatsvindt op eigen 

terrein en binnen het vigerend bestemmingsplan. 

 

In 2012 is met Amaris Zuiderheide de laatste hand gelegd aan het programma van eisen en de 

financiële doorrekening daarvan. In 2012 heeft een participatietraject plaatsgevonden met 

bewoners, omwonenden en stakeholders, hetgeen geleid heeft tot een breed draagvlak. Voor een 

drietal deelprojecten zijn architecten geselecteerd is de planvorming opgestart. 

 

Woondienstenzone Van Riebeeckkwartier en Lieven de Key 

Beide woondienstenzones zijn na jarenlange inspanning van diverse partijen helaas niet van de 

grond gekomen. In 2010 heeft de gemeenteraad – ondanks dat het nieuwe bestemmingsplan reeds 

was vastgesteld - besloten om te stoppen met het plan voor Lieven de Key in verband met 

aanhoudende bezwaren van bewoners. Op de locatie Lieven de Key zal de gemeente nu eerst een 

school bouwen, waarna Dudok Wonen samen met de Alliantie de ‘restkavel’ tot een 

woningbouwplan zal ontwikkelen. 

 

Woondienstenzone Keverdijk  

De herontwikkeling van de 16 bejaardenwoningen en de sociaal-culturele centra in het centraal 

deel van Tuindorp Keverdijk is een project waarvoor in 2011 een intentieovereenkomst met de 

gemeente Naarden is gesloten. In 2012 is het programma nader uitgewerkt: 28 sociale 

huurwoningen, een multifunctionele accommodatie en 52 vrije sector woningen in de huur en koop. 

In 2013 zal besluitvorming in de gemeenteraad worden voorbereid om daarmee het 

participatieproces van burgers en omwonenden te kunnen starten; tegelijk zal de 

architectenselectie worden vormgegeven. 

 

ii. Daklozenopvang 

In 2011 is een begin gemaakt met het uitwerken van het project om thuis- en daklozen te 

huisvesten. De is het Keerpunt project, 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 aan alcohol zijn en 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. Om dit te doorbreken 

wilde de gemeente deze groep mensen aan een woning helpen waarbij men intensief begeleid 

wordt en de klant zich ook aan afspraken dient te houden. Overlast wordt niet geaccepteerd. De 
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eerste twee daklozen zijn in 2012 gehuisvest, waarvan één in een woning van Dudok Wonen. De 

nieuwe bewoners krijgen intensieve begeleiding vanuit de Cocon. 

De cliënt tekent geen huurcontract maar een begeleidingsovereenkomst met het RIBW waar het 

wonen onderdeel van is. Met deze begeleidingsovereenkomst wordt de behandeling en begeleiding 

voorop gesteld en is voor de cliënt duidelijk dat de woonsituatie ten dienste van deze hulpverlening 

staat. Het niet nakomen van afspraken betreffende hulpverlening heeft zodoende automatisch 

gevolgen voor de woonsituatie. 

 

iii. Crisisopvang 

Dudok Wonen verhuurt een complex in Hilversum aan ‘De Vluchtheuvel’. Dit is een opvangcentrum 

voor vrouwen. 

 

iv. Tweede Kansbeleid 

Huurders met meervoudige problematiek (betalingsachterstand, gedrags- en/of 

persoonlijkheidsproblemen) kunnen in aanmerking komen voor een Tweede Kanstraject. Hieraan 

zijn een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de wil om mee te werken aan een nieuwe 

toekomst. Daar waar huisuitzetting onvermijdelijk lijkt, wordt men gedwongen deze laatste kans 

aan te grijpen. Met professionele hulp krijgen zij de kans hun leven weer op orde te brengen.  

In 2012 heeft één huurder van Dudok Wonen gebruik 

gemaakt van het Tweede Kansbeleid.  

Een groot aantal organisaties werkt samen binnen dit 

Tweede Kansbeleid. Hiertoe is een convenant vastgesteld. 

De gezamenlijke woningcorporaties dragen zorg voor de 

financiering. 

 

Protocol Hygiënische Woonproblemen 

De gemeente Hilversum en de GGD hebben een protocol 

opgesteld met als doel: zorg dragen voor de veiligheid en 

leefbaarheid van de eigen en omliggende woonomgeving 

van de problematische bewoner(s). De corporaties zijn 

begin 2012 hierbij betrokken, omdat zij ook te maken 

hebben met hygiënische woonproblemen. We spreken 

hierover als vervuiling van een gebouw, woning of een 

terrein, veroorzaakt door het gedrag van één of meerdere 

bewoners, leidt tot ernstige stankoverlast, overlast van 

ongedierte, gevaar voor de volksgezondheid of 

brandgevaar oplevert. Dudok Wonen is samen  met andere 

corporaties betrokken om de rol van de corporaties in het 

protocol te weven.  

Bij Dudok Wonen zien we het aantal vervuilde woningen 

stijgen. Vervuilde woningen worden meestal geconstateerd 

naar aanleiding van o.a. groot onderhoud, ketelvervanging 
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of klachten van buren. Met vereende krachten, zoals het protocol schrijft, kunnen we gepaste hulp 

bieden. 

        

b. Strategische doelstelling Klimaat 

In 2012 is hard gewerkt aan het vormgeven van de duurzaamheidsstrategie. Dudok Wonen is er 

van overtuigd dat zij een aanzienlijke verantwoordelijkheid heeft in het verduurzamen van zowel 

de eigen organisatie als van het vastgoed dat zij bezit. Deze overtuiging is deels maatschappelijk 

gedreven, maar kent ook een bedrijfsmatige component. Alleen duurzaam vastgoed zal op termijn 

waardevast blijken en voldoende renderen. Ons duurzaamheidsbeleid is pragmatisch en 

actiegericht. 

 

Vanuit dit besef streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering (duurzaam werken) en een 

duurzame woningportefeuille (duurzaam wonen). In 2012 is onderzocht op welke wijze het kantoor 

en de organisatie van Dudok Wonen volledig CO2 neutraal kunnen opereren. Op basis van deze 

resultaten kan in 2013 de CO2 neutraliteit worden geïmplementeerd in het nieuwe kantoor van 

Dudok Wonen in De Melkfabriek. 

 

In de bestaande portefeuille worden de woningen verduurzaamd met extra investeringen in onder 

andere het aanbrengen van spouwisolatie, HR++ glas, dakisolatie en installatie van CV en MV. Bij 

de nieuwbouw van woningen wordt gestreefd bij elk project in ieder geval een hoger label te 

behalen dan op grond van de bouwregelgeving wordt verlangd. Ten aanzien van onze woningen 

zetten wij voorts in op een optimale energiebalans, waarbij het lange termijn perspectief is dat 

energieverbruik en energieproductie met elkaar in evenwicht zijn.  

 

i. Inzet op energiereductie 

We streven ernaar in 2020 een gemiddeld energielabel B te hebben in ons woningbezit. Daarmee 

realiseren we 20% minder CO2 uitstoot. In 2012 heeft Dudok Wonen gestaag verder gewerkt aan 

het vergroenen van haar woningvoorraad. Daarnaast maakten wij goede vorderingen in het 

verbeteren van onze datakwaliteit van de energieprestatie van onze woningen. Dit laatste is van 

belang om doelen te kunnen stellen en te kunnen monitoren in hoeverre we op koers zitten in het 

realiseren van de doelen.  

 

In 2012 is beter inzicht verkregen in het effect en de trend van onze toekomstplannen op de 

energetische prestatie van onze woningvoorraad.  
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Per 1 januari 2013 was ons bezit als volgt over de energielabels verdeeld:

 

 

De gemiddeld energieindex van ons bezit per 1 januari 2013 is 1,81. Dit komt overeen met een 

gemiddeld energielabel D. Een jaar eerder was de gemiddeld energie-index van ons bezit 1,825 

(label D). Dit betekent dat de energetische verbetering van ons bezit in 2012 overeen komt met 

het equivalent van 270 labelstappen. In 2012 zijn op hoofdlijnen investeringskeuzes gemaakt die 

de vergroening van ons bezit versnellen. 

 

Deze cijfers zijn exclusief de nieuwbouw die in 2012 is opgeleverd. Volgens huidige richtlijnen 

krijgen nieuwbouwwoningen het conceptlabel A. In 2012 is circa een kwart van onze woningen een 

definitief (bij Agentschap NL afgemeld) energielabel.  

 

WoonEnergie 

Inmiddels levert WoonEnergie aan 871 klant van Dudok Wonen stroom en gas. Dit komt neer op 

11,5%. 

 

c. Strategische doelstelling Cultureel erfgoed  

Wij willen onze blijvende verbondenheid met het culturele erfgoed laten zien. Met middelen als UAR 

Hilversum, fietstochten langs ons erfgoed, filmpjes over de iconen, ‘looking into the past’ beelden, 

en een presentatie in de Hilversumse Pecha Kucha hebben wij in 2012 onze iconen onder de 

aandacht gebracht. Met de mooie herinneringen uit een rijke historie, waar deze de iconen voor 

staan, vragen we aandacht voor het onderwerp cultureel erfgoed en de meerwaarde hiervan voor 

de regio. Dat we cultureel erfgoed belangrijk vinden laten we ook zien door in cultureel erfgoed en 

iconen te investeren. Voorbeelden hiervan zijn: Ons Gebouw, De Melkfabriek en de Bloemenbuurt. 

 

Bewoners die enthousiast zijn over de bijzondere waarde van hun woning of buurt, krijgen meer 

waardering voor hun woonplek en de culturele waarde daarvan. Met het uitreiken van het 

magazine ‘Ons Thuis’  brengen we onze  trots over op (potentiële) bewoners (huurders of kopers).  
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Nieuw zijn twee ambassadeurs Cultureel Erfgoed. Medewerkers die naast hun functie een 

bijzondere affiniteit hebben met het erfgoed. Zij verdiepen zich in landelijke ontwikkelingen, 

houden intern de vinger aan de pols en onderhouden contacten met gemeenten en andere 

organisaties. Zij zoeken naar gemene delers en kansen om elkaar te versterken. Dit heeft 

bijvoorbeeld in Hilversum geleid tot een advies over het aanwijzen van de beschermde gezichten. 

Dat Dudok Wonen op deze wijze investeert in kennis en relaties, en een vast aanspreekpunt heeft 

voor Cultureel Erfgoed wordt als zeer positief ervaren. 

 

i. Ontwikkelen 

Melkfabriek  

 

In de door de gemeenteraad vastgestelde wijkschets Hilversum Oost ligt de nadruk vooral op de 

revitalisatie van de Larenseweg. In 2009 is op initiatief van Dudok Wonen samen met de Alliantie 

en de gemeente Hilversum een breder gebiedsperspectief gecreëerd ‘De Kansenzone’. De 

herontwikkeling van de Melkfabriek speelt een belangrijke rol in de plannen in het gebied rond de 

Larenseweg en wordt inmiddels als een van de dragers aangemerkt van deze gebiedsontwikkeling. 

Een brede programmering is het resultaat na herijking van de plannen in de 2e helft van 2009. 

Naast een cluster educatie met een school en kinderdagverblijf, is een gedifferentieerd programma 

van koop en huur, sociaal en vrije sector gecreëerd. Daarnaast is er plek voor een bedrijfsmatige 

invulling van ca. 3.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak. Een deel van de ze ruimte zal benut 

worden als het nieuwe kantoor van Dudok Wonen. De eerste fase (koopwoningen en cluster 

educatie) is in december 2011 opgeleverd. De koopwoningen zijn inmiddels nagenoeg allemaal 

verkocht. Het cluster educatie is in 2012 in gebruik genomen. 
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Hoofdstuk 5 - Ambitie: Dudok Wonen streeft naar optimaal 

financieel en maatschappelijk rendement 

 

Het vermogen van Dudok Wonen wordt geïnvesteerd in vastgoed, dat initieel wordt geëxploiteerd 

en na verloop van tijd wordt verkocht of herontwikkeld. Dit gehele proces is gericht op het creëren 

van financiële en maatschappelijke waarde; de opbrengsten staan ten dienste van onze ambities 

en de strategische doelstellingen. 

 

i. Optimaal Financieel en Maatschappelijk Rendement 

De strategische doelstellingen op dit gebied zijn: 

- Waardemanagement:  

Vermogensallocatie bepaalt het financieel rendement. Maatschappelijke rendement 

komt tot uiting in de woonbudgetten. 

- Integraal sturingsmodel: 

Duidelijke scheiding tussen vermogensverschaffer (belegger) en vermogensverdeler 

(portefeuillemanagement), onder andere via investeringskader. 

- Optimale inrichting beleggersrol 

Optimale inrichting van de vastgoedkolom. Scheiden en transparant maken van rollen 

en verantwoordelijkheden binnen de vastgoedkolom. 

 

In 2012 zijn de volgende bijdragen geleverd aan deze strategische doelstellingen: 

 

I. Ontwikkeling van het ‘Twee Huizen model’ als kader voor strategische transitie van het 

bedrijfsmodel (zie bijlage). 

II. Uitbreiding van het investeringsstatuut met een toetsingskader voor renovatie- en 

transformatieprojecten waarbij ook het ‘economisch offer’ als kostprijs van de 

maatschappelijke prestatie zichtbaar wordt. 

III. Besluit om over te gaan naar waardering van alle vastgoed tegen marktwaarde in 

verhuurde staat. 

IV. Vergelijkend onderzoek naar de ‘verhuisketen’ van Kopen naar Wens Andere Woning 

(resultaten – zie bijlage). Het onderzoek bevestigt de verwachting dat KNWAW een 

gunstige verhouding kent tussen financieel en maatschappelijk rendement. Het biedt veel 

mensen een verhuiskans met relatief weinig vermogen van de corporatie. 

V. Verdere transitie van de vermogensallocatie waardoor het maatschappelijk vermogen 

geleidelijk aan minder eenzijdig is belegd in gereguleerd woningbezit. Ter ondersteuning is 

hier een vermogensallocatie model ontwikkeld dat inzicht geeft hoe de ontwikkeling van 

het vermogen op de lange termijn eruit ziet bij het voeren van een bepaald beleid.  

In onderstaande tabel is de transitie in vermogensallocatie weergegeven op basis van 

waardering tegen marktwaarde conform jaarrekening. Hierbij is aangenomen dat 

kooparrangementen voor 100% zijn gefinancierd met eigen vermogen. De allocatie van het 

eigen vermogen naar Kooparrangementen is in 2012 verder gegroeid van 7,4% naar 9,3%. 

 



35 
 

 

 

VI. In 2012 is het integraal sturingsmodel volledig operationeel geworden en heeft er een 

doorontwikkeling plaatsgevonden naar de nieuwe omgevingsvereisten van de corporatie. 

Het model is tevens gebruikt als risicomanagement instrument voor de begroting. 

Toepassing van het model stelt Dudok Wonen in staat adequaat te reageren op 

veranderingen in markt en/of regelgeving en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan 

het bewaken van financiële continuïteit. 

VII. Professionalisering van de vastgoedsturing met onder meer aandacht voor asset 

management op de deelportefeuilles BOG en vrije sector. 

 

 
ii. Financiële Continuïteit 

 

De strategische doelstellingen inzake de Financiële Continuïteit zijn:  

• Voldoende liquide middelen beschikbaar hebben om voor op de korte termijn te 

voldoen aan verplichtingen en regelgeving;  

• Adequate solvabiliteit; een vermogensstructuur die op de middellange termijn past bij 

het risicoprofiel van de onderneming; en 

• De koopkracht van het vermogen (tegen marktwaarde) blijft in stand op de lange 

termijn, mits we voldoende maatschappelijk blijven presteren. 

 

Bijzondere aandacht is er voor de financiële continuïteit van de organisatie door de sterk 

veranderende financiële omgeving door: 

1. Het introduceren van de verhuurdersheffing door overheidswege; 

De aangekondigde verhuurdersheffing bedraagt € 1,7miljard voor de corporatiesector. 

Dit bedrag is in het Woonakkoord verlaagt naar circa € 1,4 miljard, echter het was niet 

meer mogelijk om deze verandering mee te nemen in de berekeningen. 

2. Het verhogen van de saneringssteun door het CFV; 

3. Het aanhouden van een liquiditeitsbuffer voor derivaten. 

4. Het verruimen van het huurbeleid voor bepaalde inkomensgroepen; 

TV EV % EV TV EV % EV TV EV % EV

Koop Goedkoop 23,1 23,1 16,5 16,5 12,1 12,1

Kopen naar Wens1 23,3 23,3 23,5 23,5 17,5 17,5
Totaal Kooparrangementen 46,4 46,4 9,3% 40,0 40,0 7,4% 29,6 29,6 5,8%

Gereguleerde huurwoningen 581,1 600,7 628,5
Vrije sector huurwoningen 121,3 120,1 95,3
Overige (BOG/MOG/PP) 39 42,9 42,2

Totaal verhuurd vastgoed2 741,4 450,4 90,7% 763,7 502,7 92,6% 766 484 94,2%

Totaal 787,8 496,8 100% 803,7 542,7 100% 795,6 513,6 100,0%

Totaal VV (langlopende schulden)

1. Dit is de actuele waarde van de vermogensparticipatie van Dudok Wonen dus exclusief het vermogensdeel van de bewoner. 
Getallen wijken daarmee af van de jaarrekening.

Allocatie van vermogen [€mln]

2. Het Eigen Vermogen (EV) in verhuurd vastgoed is hier bepaald als Totaal Vermogen (TV) tegen actuele waarde minus het totaal 
aan langlopende schulden einde boekjaar.

31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010

291 261 282
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5. De onduidelijkheid over de grondslag van de huurprijsberekening: handhaving van 

huidige WWS-punten systematiek, op basis van WOZ waarde, of nog andere methode.  

 

Bovenstaande veranderingen zijn onderdeel de dataprognose informatie (DPI) welke jaarlijks wordt 

ingediend ter beoordeling van de corporatie door de toezichthouders CFV en WSW.  

 

Specifiek voor Dudok Wonen betekent dit het volgende, die gehanteerd is in het basisscenario van 

de dataprognose informatie (DPI)  

 

- Verhuurdersheffing conform onderstaande tabel: 

 

     
- Saneringssteun conform onderstaand tabel: 

 

De verhuurdersheffing en de saneringssteun impliceert de volgende kasstromen voor 

Dudok Wonen: 

 TOTAAL ( € ‘000) 2013 2014 2015 2016 2017 

Verhuurderheffing -135 -3.721 -4.230 -4.889 -5.515 
Saneringssteun -1.272 -954 -954 -636 -318 

totaal  -1.407 -4.675 -5.184 -5.525 -5.833 

 

 

Maatregelen die Dudok Wonen heeft genomen als gevolg van deze ontwikkelingen zijn: 

1. Maximale benutting van de wettelijke toegestane huurverhoging, conform het huidig 

gehanteerde huurbeleid van Dudok Wonen, en zal uitkomen op een gemiddeld 

jaarlijkse huurverhoging van 2% boven inflatie voor de gereguleerde woningen;  

2. Het komen tot een formatiekrimp door middel van een reorganisatie, welke afgerond 

moet zijn in 2013 en waar reorganisatiekosten van € 1 miljoen worden voorzien. Vanaf 

2014 zal dat leiden tot een jaarlijkse besparing van loonkosten van minimaal € 1 

miljoen; 
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3. Investeringsopgave sterk gereduceerd; en 

4. Financieel beleid verder aangescherpt (zie verder in de tekst). 

 

Al deze maatregelen en ontwikkelingen zijn verwerkt in de dataprognose informatie (DPI) cijfers. 

De belangrijkste financiële graadmeter is de mate waarin we kunnen blijven voldoen aan onze 

verplichtingen. Beoordeling van Dudok Wonen vindt plaats volgens de WSW-methodiek waarin we 

bekijken in hoeverre we in staat zijn, na aftrek van alle overige lasten, jaarlijks 2% van onze 

huidige leningenportefeuille af te lossen. Deze norm staat bekend als de 2% aflossingsfictie van het 

WSW. Het opnemen van de voorstellen uit het regeerakkoord leiden tot het volgende beeld op 

basis van de enkelvoudige T.I. cijfers. 

 

 

Deze cijfers laten zien dat Dudok Wonen voor het jaar 2013 niet voldoet aan de 2% aflossingsfictie, 

maar gesaldeerd over de periode 2013 -2017 wel, conform de beoordelingssystematiek van het 

WSW. Het negatieve resultaat voor 2013 wordt veroorzaakt door de voorziene reorganisatiekosten, 

hetgeen geen gevolgen heeft voor de vrijgave van het Faciliteringsvolume 2013, welke in mei jl is 

verkregen.  

Daarnaast past de onderpandwaarde (LTV ratio) binnen de norm (<50%) die het WSW hanteert, 

met een uitstaand geborgde leningenportefeuille van circa € 276 miljoen en een WOZ waarde van 

circa € 1,2 miljard. 

 

Het WSW heeft ook nog een strikter beleid inzake saneringssteun gevraagd door te rekenen. In dit 

scenario gaan we uit van de volgende totalen:  

TOTAAL 2013 2014 2015 2016 2017 

Verhuurderheffing -135 -3.721 -4.230 -4.889 -5.515 
Saneringssteun -1.272 -1.272 -1.272 -636 -636 

totaal -1.407 -4.993 -5.502 -5.525 -6.151 

 
 

Deze cijfers laten het volgende beeld zien met betrekking tot de saldo operationele kasstromen: 

 

 

Ook hier geldt dat Dudok Wonen niet voldoet aan de 2% aflossingsfictie van 2013, maar 

gesaldeerd over de 5 jaren wel. 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Operationele kasstromen

5.1 a Operationele kasstroom uit DAEB activiteiten ter dekking fin.behoefte 3.251 4.526 5.908 7.449 8.102

5.1 b Aan DAEB investeringen toegerekende rente en loonkosten 1.649 1.622 1.166 1.295 1.446

5.2 Af: genormeerde aflossing (2% van DAEB schuld per begin prognosejaar) 5.522 5.739 5.789 5.696 5.634

5.3 Saldo operationele kasstromen DAEB activiteiten -622 409 1.285 3.048 3.914

2013 2014 2015 2016 2017

Operationele kasstromen

5.1 a Operationele kasstroom uit DAEB activiteiten ter dekking fin.behoefte 3.251 4.282 5.655 7.427 7.831

5.1 b Aan DAEB investeringen toegerekende rente en loonkosten 1.649 1.622 1.166 1.295 1.446

5.2 Af: genormeerde aflossing (2% van DAEB schuld per begin prognosejaar) 5.522 5.739 5.795 5.709 5.647

5.3 Saldo operationele kasstromen DAEB activiteiten -622 165 1.026 3.014 3.630
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Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014- 2017 Dudok Wonen entiteiten 

Gegeven de alsmaar somberder vooruitzichten, zijn voor de begroting 2013 een aantal  

organisatorische uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste is ‘Eerst verdienen, dan bedienen’. 

Dudok Wonen wenst de toenemende bedrijfsrisico’s door bovengenoemde ontwikkelingen zoveel 

mogelijk te beheersen. Dit betekent dat geld pas wordt uitgegeven als het is verdiend en dat we de 

groei van onze leningenportefeuille beëindigen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een 

opsplitsing van de begroting in een kerndeel en een voorwaardelijk deel, welke laatste pas worden 

vrijgegeven als de middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn geworden. De begroting heeft een 60% 

kerndeel en 40% voorwaardelijk deel, welke laatste worden vrijgegeven gedurende het jaar. De 

voorwaarden zijn: 

- In de exploitatiesfeer is de hoogte van de mutatie onderhoudslasten. Deze is van 

belang voor het monitoren van de 2% aflossingsfictie norm van het WSW; 

- Verkooprealisatie van 40% en 60% van jaaropgave. Er is gerekend met een 

verkoopopbrengstrisico van 25% overeenkomstig € 4,5 miljoen. Op deze wijze wordt 

het risico van verkoopafhankelijkheid verder gemitigeerd; 

- Beschikbaarheid van Faciliteringsvolume 2013. Deze voorwaarde heeft een omvang van 

circa € 10 miljoen; en 

- Terugbetaling van lening u/g door Stichting Theodotion Dudok betreft niet-DAEB 

middelen. 

 

Onder het Kerndeel zitten die investeringen waarvoor reeds aangegane verplichtingen voor 

bestonden, de overige investeringen zitten onder het voorwaardelijke deel. De verhouding kern- 

voorwaardelijk deel is 60:40. Gedurende het jaar zijn er 3 momenten waarop er wordt beoordeeld 

of het verantwoord is om een deel van het voorwaardelijke investeringsdeel vrij te geven. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het 5-jaars kasstroomschema opgesplitst naar DAEB (Dienst Algemeen Economisch Belang) en 

niet-DAEB is op basis van de prognosecijfers Q1-2013 voor Dudok Wonen (exclusief Goois Wonen) 

en ziet er als volgt uit. Onderliggers van deze kasstroom prognose zijn:  

• het financiële beleid van Dudok Wonen 

Het belangrijkste beleidspunt dat effect heeft op opgestelde kasstroomoverzicht is de beperkte 

financieringsmogelijkheid van investeringen. Dudok Wonen hanteert een financiering- 

investeringsratio dat past bij de verdiencapaciteit van de nieuwe investeringen. Zo wordt 

vreemd vermogen alleen aangetrokken op nieuwbouw projecten waarbij de LTV<75% (value is 

bruto openmarktwaarde AEDEX/ IPD). Alle overige investeringen worden gefinancierd uit intern 

beschikbare middelen uit exploitatie en verkoopopbrengsten.  

• allocatie van DAEB en niet-DAEB kasstromen per object. 
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Financieringsbehoefte 

- De totale DAEB financieringsbehoefte 2013 conform Dudok Wonen financiële 

beleidsregels past binnen het verkregen Faciliteringsvolume 2013 van het WSW, die de 

borging van DAEB leningen verstrekt.  

- Per 2014 bestaat er niet meer een geborgde financieringsbehoefte voor nieuwe 

investeringen, maar alleen voor herfinanciering van geborgde leningen ter grootte van 

€ 7 miljoen. Hiervoor verstrekt WSW nog geen Faciliteringsvolume, echter het 

herfinancieringsrisico is voor > 70% afgedekt door het toegepaste financieel beleid van 

Dudok Wonen. 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Exploitatie

Huren 33.127 33.967 34.080 35.305 35.421 8.265 9.783 10.939 12.738 13.643

Vergoedingen 1.220 1.244 1.272 1.298 1.323 407 415 424 433 441

Overheidsontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige bedrijfsontvangsten 718 653 588 589 590 414 199 220 236 252

Rente ontvangsten 320 3.471 3.705 3.698 3.693 100 531 454 402 411

Saldo ingaande kasstromen 35.385 39.335 39.645 40.890 41.027 9.186 10.928 12.037 13.809 14.747

Lonen en salarissen 5.089 3.638 3.720 3.813 3.927 1.272 910 930 953 982

Sociale lasten 665 563 576 590 608 166 141 144 147 152

Pensioenlasten 858 726 742 761 784 215 182 186 190 196

Inleenkrachten 682 465 474 488 502 170 116 119 122 126

Onderhoudsuitgaven 5.922 5.732 5.512 5.376 5.574 939 963 996 1.201 1.527

Overige bedrijfsuitgaven 7.037 6.892 6.219 6.278 6.368 3.481 3.377 3.126 3.148 3.188

Rente uitgaven 9.227 12.236 12.219 12.333 12.126 2.307 3.059 3.055 3.083 3.031

Sector specifieke heffing 1.406 4.675 5.184 5.525 5.833 0 0 0 0 0

VpB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo uitgaande kasstromen 30.886 34.928 34.647 35.163 35.722 8.550 8.747 8.555 8.845 9.202

Kasstroom uit operationele activiteiten4.498 4.407 4.998 5.726 5.305 636 2.181 3.482 4.964 5.545

Verkopen

Verkoop Kopen naar Wens 943 2.444 696 783 698 391 313 472 206 121

Verkoop Koop Goedkoop 14.727 14.167 14.034 13.741 14.878 1.223 1.774 3.036 3.537 3.442

Verkoop overig 489 470 459 453 451 1.392 874 1.093 1.450 1.160

Verkoop nieuwbouw koop 0 0 0 0 0 1.938 699 3.476 32 0

Saldo verkoopontvangsten 16.159 17.081 15.189 14.977 16.027 4.944 3.660 8.077 5.225 4.723

Verkoopkosten 1.878 2.292 1.944 1.969 2.037 166 185 331 353 310

Investeringen 

Investeringen nieuwbouw huur 20.494 12.419 9.631 6.137 11.874 2.854 4.255 6.953 4.223 11

Investeringen herstructurering 1.731 3.566 3.576 3.173 3.912 139 248 62 62 288

Overige investeringen 5.239 4.639 4.702 4.726 4.433 352 851 822 893 1.057

Investeringen nieuwbouw koop 0 0 0 0 0 779 599 3.398 0 0

Investeringen KNWAW (incl VZW) 0 0 0 0 0 3.804 3.770 3.806 3.856 3.871

Investeringen Ten Dienste Van 0 0 0 0 0 965 1.000 1.000 1.000 1.000

Saldo investeringsuitgaven 27.464 20.624 17.909 14.036 20.219 8.893 10.723 16.041 10.034 6.227

Kasstroom uit (des) investeringen-11.305 -3.543 -2.720 941 -4.192 -3.949 -7.063 -7.964 -4.809 -1.504

Financiele Vaste Activa

Ontvangsten verbindingen 0 0 0 0 0 702 0 0 0 0

Ontvangsten overig 126 132 138 145 3.311 3.015 4 5 4 5

Uitgaven verbindingen

Uitgaven overig

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 126 132 138 145 3.311 3.717 4 5 4 5

Kasstroom voor financieringsactiviteiten-6.681 996 2.416 6.812 4.424 404 -4.878 -4.477 159 4.046

Financieringsactiviteiten

Netto financieringsbehoefte uit activiteiten6.681 -996 -2.416 -6.812 -4.424 -404 4.878 4.477 -159 -4.046

Herfinanciering 2.659 7.139 32.335 12.888 30.886 0 0 0 0 0

totale financieringsbehoefte 9.340 6.143 29.919 6.076 26.462 -404 4.878 4.477 -159 -4.046

DAEB kasstromen Niet- Daeb kasstromen
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- Voor de jaren 2015-2017 is een substantiële herfinancieringsopgave van € 76 miljoen 

aan DAEB leningen (25% van de totale Dudok Wonen leningenportefeuille). In 2011 is 

er gestart met het onderzoeken van verschillende financieringsopties, echter door de 

sterk veranderende omgeving loopt dit proces vertraging op. Komend jaar zal dit 

verder worden vormgegeven. De treasury commissie beoordeelde de vrijgave van het 

Faciliteringsvolume 2013 als gunstig voor toekomstige herfinanciering van de 

leningenportefeuille. 

- Voor de niet-DAEB activiteiten van Dudok Wonen (excl Goois Wonen) bestaat er een 

financieringsbehoefte voor de jaren 2014 en 2015 ter grootte van € 9,3 miljoen. 

Hiervoor zal nog financiering moeten worden aangetrokken. De niet-DAEB 

investeringen zijn voornamelijk nieuwbouw en Kopen naar Wens Andere Woning. De 

verplichtingen op de nieuwbouw zijn gering door tevens een voorverkoop eis van 80% 

op de koopwoningen en een beperkte nieuwbouw huurwoningen vrije sector en bestaan 

in het geheel niet voor Kopen naar Wens Andere Woning en daarmee is het 

financieringsexposure lager dan de financieringsbehoefte. 

- Geen onderdeel van bovenstaande kasstroomoverzicht is de herfinancieringsopgave 

van Goois Wonen, welke in 2014 € 8,5 miljoen bedraagt. Dit betreft het complex Betje 

Wolff, welke is gefinancierd door de Rabobank en waar een verlenging van de 

financiering nog moet worden geeffectueerd. Er is geen reden om te veronderstellen 

dat deze herfinanciering niet zal plaatsvinden vanuit het perspectief van de lening 

documentatie.  

 

De belangrijkste kernpunten van het financieel beleid van Dudok Wonen zijn:  

• De bestedingskracht van het eigen vermogen wordt duurzaam in stand gehouden, mits we 

daarbij in voldoende mate maatschappelijk kunnen blijven presteren; 

• Een A1 continuïteits-oordeel van het CFV; 

• Een voldoende solvabiliteitsoordeel van het CFV; 

• De totale leningenportefeuille is gemaximeerd op € 300 miljoen; 

• Maximum Loan-to-Value (leningbedrag over vastgoedwaarde) % op de DAEB 

leningenportefeuille bedraagt 50% conform WSW methodiek; 

• Een financiering-investering ratio die past bij de verdiencapaciteit van de nieuwe investeringen. 

De ‘value’ component wordt gewaardeerd op bruto openmarktwaarde (Aedex/IPD):  

o Maximum % nieuwbouw investeringen bedraagt 75%. 

o  Alle overige investeringen worden gefinancierd uit intern beschikbare middelen uit 

exploitatie en verkoopopbrengsten.  

• 2% aflossingsfictie op de geborgde leningenportefeuille volgens de WSW methode; 

• Expliciete scheiding van DAEB en niet DAEB middelen; 

• Het voldoen aan de stresstest 2% rentedaling op de derivatenpositie; 

• Beschikbaarheid van liquide middelen voor aangegane verplichtingen voor 12 maanden rolling 

forward. 

 

Ieder jaar wordt beoordeeld of bijstelling van de normen nodig is om de financiële continuïteit van 

de organisatie te borgen.   
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Het Eigen Middelen beleid WSW 

Het Eigen Middelen beleid van het WSW is gepubliceerd in januari 2013 en geldt met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. Het bepaalt welke middelen de deelnemer verplicht 

moet besteden aan bestedingsdoelen, die voor het WSW borgbaar zijn, en/of aan aflossing van 

door WSW geborgde leningen en welke ingezet kunnen worden om aan de opbouw van de uit 

hoofde van de beleidsregels financiële derivaten vereiste liquiditeitsbuffer te voldoen. Het creëert 

de mogelijkheid om een beperkt bedrag als liquide middelen op de balans aan te houden voor 

bijvoorbeeld werkkapitaal en/of toekomstige investeringen. 

  

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om eigen middelen te besteden aan niet-DAEB activiteiten 

onder bepaalde voorwaarden. Dudok Wonen stelt vooralsnog in haar eigen financiële beleid dat de 

DAEB en niet-DAEB middelen strikt gescheiden blijven. Dudok Wonen zal wel verder de 

mogelijkheid om ongeborgde leningen af te lossen nader onderzoeken. 

 

Liquiditeitenbuffer derivaten 

Dudok Wonen heeft een renteswap met een marktwaardeverrekening. Het betreft een 50 jaars 

payer swap waarbij een vaste rente verschuldigd is van 2,58% en 3-maands euribor wordt 

ontvangen met een threshold van € 3,1 miljoen. Daarnaast is er nog een minimum transfer 

amount van € 1 miljoen. De marktwaarde van de swap moet dus meer dan € 4,1 miljoen negatief 

zijn, voordat marktwaardeverrekening plaats vindt. Sinds het aantrekken van de swap heeft nog  

geen marktwaardeverrekening (cash settlement) plaatsgevonden. 

Standaard hanteerde Dudok Wonen een liquiditeitenbuffer van € 10 miljoen voor het voldoen aan  

een werkelijke marktwaardeverrekening (margin call) en/of de obligoverplichting van het WSW. 

Hiermee kon een margin call van BNG worden opgevangen indien de 50-jaars marktrente zou 

dalen tot ca. 1,0 %. Het laagst genoteerde niveau van de 50-jaars rente was 1,9% in juli 2012. 

Ook op dit niveau vroeg BNG geen margin call. 

 

Als gevolg van de op 1 oktober 2012 ingegane beleidsregels financiële derivaten moeten 

corporaties een liquiditeitenbuffer aanhouden die voldoende is om een afslag van 2% op de 

marktrente op te kunnen vangen. Bij het huidige verloop van de 50-jaars rente (2,4%)  betekent 

dit dat een daling moet kunnen worden opgevangen tot een renteniveau van ca. 0,4%. Op grond 

hiervan houdt Dudok Wonen een liquiditeitenbuffer aan van € 15 miljoen. Deze liquiditeitenbuffer 

werd vooralsnog aangehouden in de vorm van een onbenut krediet in rekening courant bij BNG dat 

voor een eventuele margin call mag worden aangewend. 

 

Het Eigen Middelen beleid van het WSW maakt het mogelijk om op een andere wijze de 

liquiditeitenbuffer aan te houden. Hieronder is het mogelijk de operationele kasstroom en 

verkoopopbrengsten over de jaren 2011 en 2012 eerst toe te wijzen aan de benodigde 

liquiditeitenbuffer alvorens te komen tot de berekening van de financieringsbehoefte voor 

investeringen en herfinanciering en daarmee ook het faciliteringsvolume. Voorwaarde hiervoor is, 

dat de corporatie voldoet aan alle normen van het WSW ter verkrijging van faciliteringsvolume. 

Dudok Wonen voldoet aan deze voorwaarden, ook in het geval dat er wordt uitgegaan van de 

meest ongunstige berekeningswijze en de buffer € 25 miljoen bedraagt.  
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Voor Dudok Wonen geldt, dat de DAEB operationele kasstromen en DAEB verkoopopbrengsten over 

de jaren 2011 en 2012 reeds meer dan voldoende zijn voor het vormen van een liquiditeitenbuffer 

voor het derivaat voor een daling van de marktrente met 200bp. Dit heeft als consequentie dat het 

rekening courant krediet van BNG ad € 15 miljoen niet langer geoormerkt hoeft te zijn voor de 

liquiditeitenbuffer voor derivaten, maar beschikbaar kan worden gesteld voor werkkapitaal, margin 

call verplichting onder de swap en mogelijke obligoverplichtingen van het WSW. 

 

Daarnaast kent Dudok Wonen de volgende positieve bijdrage aan de financiële continuïteit: 

• Het ontvangen van een faciliteringsvolume 2012 op 1 oktober 2012, en een na balansdatum 

ontwikkeling de vrijgave van het Faciliteringsvolume 2013 op dd 2 mei jl. 

• Een positieve kredietwaardigheid afgegeven door het WSW op 1 oktober 2012. 

• Door CFV afgegeven Voldoende Solvabiliteitsoordeel dd 30 oktober 2012, waarbij het 

volkshuisvestelijk vermogen exclusief verhuurdersheffing, zoals bekend medio 2012, per ultimo 

2011 € 146 miljoen bedroeg (32%) bij een ondergrens van € 67 miljoen (14,6%). 

Door CFV afgegeven A1 oordeel als continuïteitsoordeel dd 17 september 2012, waarbij 

rekening is gehouden met de verhuurdersheffing per 2014, zoals die medio 2012 bekend 

was, en nog geen rekening gehouden met eerdere en hogere verhuurdersheffingen dan wel 

de saneringsheffing. 

 

Treasury organisatie 

Dudok Wonen heeft een Treasury Statuut, welke is goedgekeurd door de RvC op 28 september 

2010. Daarin staan de algemene uitgangspunten, de treasury organisatie en de richtlijnen voor 

rentemanagement, liquiditeitenbeheer en financiering beschreven. Het treasury statuut zal nog 

moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving met name op het gebied van derivaten. Dit 

staat gepland vóór het vaststellen van de begroting 2014. Dudok Wonen stelt jaarlijks een 

Treasury Jaarplan vast als onderdeel van de begroting en meerjarenplan. Hierin worden de 

voorgenomen financiering beschreven. In de kwartaalrapportage wordt hierover verantwoording 

afgelegd. Tevens komt de treasury commissie ieder kwartaal bij elkaar, welke bestaat uit een 

externe adviseur, de directeur bedrijfsvoering en de medewerker die belast is met treasury zaken.
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Hoofdstuk 6 - Ambitie: Dudok Wonen presteert, verbindt en 

beweegt mee  

 

De in 2011 ingezette weg is voor het grootste deel van het jaar 2012 doorgezet. De 

organisatieprincipes zoals verwoord in de nota Perspectief 2014 zijn ook in 2012 leidend geweest.  

Deze organisatieprincipes zijn: 

• Het ontwikkelen van een lerende en flexibele organisatie. 

• Verantwoordelijk management gericht op het sturen van resultaten en het organiseren 

rond persoonlijke doelstellingen van medewerkers binnen resultaatverantwoordelijke 

eenheden. 

• Coachend en stimulerend leidinggeven. 

• Brede inzetbaarheid van medewerkers. 

• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie: maximaal drie 

managementlagen. 

• De organisatie blijft in beweging: organisatieontwikkeling kent geen einde. 

• Een goed ingebedde bedrijfscultuur gebaseerd op de kernwaarden. 

 

De bovenstaande organisatieprincipes hebben raakvlakken met de strategische doelstellingen uit 

de strategienota: investeren in het kapitaal van de organisatie en efficiënte inrichting 

werkprocessen. 

 

De ambitie van Dudok Wonen ‘verbindt, beweegt mee en presteert’ heeft een grote waarde in de 

organisatie. Vanuit verbindend leiderschap worden medewerkers gestimuleerd om met elkaar 

samen te werken en elkaar op te zoeken. De kernwaarden verbinden, bewegen en presteren spelen 

hierbij een belangrijke rol en dragen bij aan de prestatie.  

 

Vanuit de vestiging Bussum-Naarden is het voorstel gekomen om – gezien het lage 

bezoekersaantal en het verlagen van de bedrijfskosten – samen te voegen met de vestiging in 

Hilversum. Deze verhuizing wordt in 2013 gerealiseerd, gelijk met de verhuizing naar het nieuwe 

kantoor van Dudok Wonen in de Melkfabriek. 

 

Externe ontwikkelingen in de woningmarkt en politiek maakten het al enkele jaren duidelijk dat 

scherpere beleidskeuzes gemaakt moesten worden en om nog efficiënter en effectiever te werken. 

Duidelijk werd dat Dudok Wonen moest toegroeien naar een slankere en lenige organisatie. In 

eerste instantie is getracht op basis van natuurlijk verloop tot een kleinere werkorganisatie te 

komen. Maar door de verhuurdersheffing is eind 2012 de conclusie getrokken dat Dudok Wonen 

haar investeringsambities versneld moet terugschroeven en dat eind 2013 in totaal een personele 

reductie van 20% bereikt moet worden. Dit zal in 2013 naar verwachting een grote wissel trekken 

op de inzet en betrokkenheid van alle werknemers. 
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i. Strategische doelstelling: investeren in het kapitaal van de organisatie 

Net als in 2011 is er ingezet op de investering in het sociaal kapitaal (talenten in medewerkers) én 

de verbinding tussen medewerkers, leidinggevenden, directieleden, formele afdelingen en 

informele netwerken binnen Dudok Wonen. Dit investeren gaat om stimuleren van deelname aan 

processen van samenwerking en co-creatie. In 2012 zijn wederom diverse veranderlaboratoria en 

werkgroepen opgestart. Een aantal medewerkers heeft gebruik gemaakt van het aanbod om in te 

stappen in een ‘talententrein’ om zo hun blikveld te verbreden. Gedurende 4 maanden hebben zij 

een andere functie vervuld om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Wat opvalt is dat medewerkers 

met hernieuwd plezier vervolgens weer in hun eigen functie aan de slag gaan.    

Vanuit bovengenoemde werkwijze, formele instrumenten en vertrouwen geeft Dudok Wonen 

invulling aan een duurzame investering in het sociaal kapitaal van de organisatie. 

 

ii. Strategische doelstelling: efficiënte inrichting werkprocessen 

In 2012 is bij de vestigingen van Wonen gestart met een pilot om de kwaliteit van de 

dienstverlening te verbeteren. Daarvoor is gebruik gemaakt van de ‘systeemaanpak’. Deze 

systeemaanpak sluit goed aan bij het denken vanuit de U-Theorie. Vanuit de U-Theorie worden 

mensen uitgedaagd om steeds te denken en handelen vanuit het grotere geheel. De 

systeemaanpak vormt hierbij een praktisch instrument om het werk beter te organiseren en 

‘verspilling’ uit de bedrijfsprocessen te halen. Gaandeweg is gebleken dat de systeemaanpak niet 

alleen een handig instrument is voor verbetering van de processen; het maakt ook duidelijk aan 

welke achterliggende klanthouding Dudok Wonen moet werken. Meer focus aanbrengen op de 

werkzaamheden die er bij Wonen plaatsvinden blijkt noodzakelijk. De processen en 

werkzaamheden zijn teveel opgeknipt waardoor eigenaarschap moeilijk te herleiden is.  

 

In 2012 is een plan op gesteld voor een andere organisatiestructuur binnen Wonen. Daarmee moet 

een verbetering van onze dienstverlening worden bewerkstelligd.  

 

In aansluiting op de in Perspectief 2014 genoemde organisatie-indeling is besloten om binnen 

Ontwikkeling en Beheer de afdelingen Service & Reparatie en VvE Beheer samen te voegen tot de 

afdeling Exploitatiebeheer.   
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Organogram

 

 

iii. Personeelsinformatie 

In 2012 is het aantal vrouwen in dienst bij Dudok Wonen licht gedaald naar 51% (2011: 54%); het 

aantal mannen is licht gestegen naar 49% (2011: 46%). 

 

De grootst vertegenwoordigde leeftijdsgroep blijft de groep tussen de 35 en 45 jaar, dit is 41% 

(2011: 38%). Over het geheel laat het leeftijdsbestand een lichte ‘veroudering’ zien. Het 

percentage medewerkers in de leeftijdsgroep tot 25 jaar is 0%, tussen 25 en 35 jaar is 14%, 

tussen 45 en 55 jaar is 32% en tot slot de groep van 55 jaar en ouder beslaat 18%.  

 

Het aantal medewerkers met een voltijds dienstverband bedraagt 49% en deeltijd bedraagt 51%.  

 

Het aantal medewerkers met een dienstverband korter dan 5 jaar blijft ruim vertegenwoordigd en 

bedraagt 40% van alle medewerkers. In totaal hebben 9% van de medewerkers een dienstverband 

van meer dan 20 jaar. 

 

De totale bezetting in formatieplaatsen (36 uur) bedraagt 102,9. De kosten van ‘inhuur derden’ zijn 

gedurende het jaar beperkt gebleven.  
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In/uitstroom 

Vanuit onder andere de ‘talententrein’ is er een aantal medewerkers doorgestroomd naar een 

andere functie. Vanuit de wens om de formatie te reduceren is er in 2012 een beperkt aantal 

medewerkers ingestroomd en is ervoor gekozen om niet alle uitstroom te vervangen. 

 

Instroom: 6,7%   (2011: 6,8%) 

Doorstroom:  4,9%  (2011: 0%) 

Uitstroom: 9,0%  (2011: 6,96%) 

 

Ziekteverzuim 

De doelstelling om het verzuim ten gevolge van arbeidsongeschiktheid onder de norm van 5% te 

houden is behaald. De dalende trend is doorgezet. Het verzuimpercentage is in 2012 verder 

gedaald naar 3,78% (2011: 4,2%).  
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Hoofdstuk 7 – Verslag Ondernemingsraad 

 

Het overleg met de directeur/bestuurder heeft in 2012 eens in de zes weken plaatsgevonden. In 

totaal is er negen keer overleg geweest. De Directeur/bestuurder laat zich in de 

overlegvergaderingen bijstaan door de Personeelsadviseur. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad 

(OR) ook in 2012  twee keer overleg met de Raad van Commissarissen (RvC) gevoerd. De 

belangrijkste aandachtsgebieden voor het jaar 2012 waren: 

 

Beoordelingssystematiek o.b.v. Kernwaarden: bewegen, verbinden, presteren 

Het uitgangspunt was om in 2012 de kernwaarden definitief mee te laten wegen in de 

beoordelingssystematiek. Formeel is er geen uitkomst van de pilot uit 2011. De OR hoort geen 

negatieve geluiden over de huidige beoordelingssystematiek. Besloten is de pilot voort te zetten en 

medio 2013 de beoordelingssystematiek verder vorm te geven. 

 

Verplichte vrije dagen 

In 2012 zijn een aantal verplichte vrije dagen vastgesteld. De OR heeft naar aanleiding daarvan 

het verplicht vaststellen van vrije dagen voorgelegd aan medewerkers. Na inventarisatie bleek het 

merendeel van de medewerkers tegen het vaststellen van verplichte vrije dagen. Besloten is om ná 

2012 geen verplichte vrije dagen vast te stellen.  

 

De Woningbouw 

Woningcorporatie De Woningbouw uit Weesp heeft in het voorjaar Dudok Wonen benaderd als 

mogelijke fusiepartner. De OR van Dudok Wonen heeft een gesprek gehad met de OR van De 

Woningbouw. Bij de presentatie van Dudok Wonen  aan De Woningbouw was de OR als toehoorder  

aanwezig. Uiteindelijk is Dudok Wonen niet als mogelijke fusiepartner gekozen. De OR heeft een 

dankwoord ontvangen van de OR van De Woningbouw voor het goede gesprek. 

 

Adviesaanvraag verhuizing vestiging Naarden-Bussum naar Hilversum 

De OR heeft geadviseerd de verhuizing van kantoor Naarden-Bussum naar Hilversum uit te voeren 

en daarbij aandacht te hebben voor cultuurverschillen en de te verwachte efficiency en betere 

dienstverlening te monitoren. 

 

Samenvoeging balies vestigingen 

De OR heeft positief geadviseerd om de balies van beide Vestigingen van Dudok Wonen samen te 

voegen. Het idee voor de samenvoeging is van de medewerkers zelf gekomen.  

 

Achtervang STC (Service Telefoon Centrale) 

De OR heeft geadviseerd over de achtervang STC. Omdat het hier ging over beschikbaarheid 

buiten kantoortijden heeft de OR daarbij aandacht gehad voor de tijdsinspanning, automobiliteit en 

vergoedingen voor medewerkers.  
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Strategienota 

In de strategienota wordt een tweedeling van Dudok Wonen voorgesteld in een Woningbedrijf en 

een Woonfonds. Deze tweedeling zou efficiënter zijn en beter de maatschappelijke bijdrage van 

Dudok Wonen zichtbaar maken. De OR heeft geadviseerd de onderdelen m.b.t. efficiency in 2013 

uit te werken en de overige onderdelen (feitelijke tweedeling) verder te onderzoeken. 

 

Begroting 2013 / reorganisatie Dudok Wonen 

De consequenties van het regeerakkoord (de verhuurdersheffing) zorgen, samen met de crisis op 

de woningmarkt (stagnerende verkoopcijfers), voor maatregelen bij Dudok Wonen. Het resultaat 

hiervan is een halvering van de investeringen en stoppen met al onze acquisities. Doordat er 

minder werk verricht hoeft te worden, wordt verwacht dat er tenminste 20 fulltime arbeidsplaatsen 

in 2013 komen te vervallen. De OR heeft een extern adviseur ingeschakeld om hen te begeleiden 

zodat er een gefundeerd advies kan worden geschreven.  
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Hoofdstuk 8 - Verslag van de Raad van Commissarissen   

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 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 jaarverslag. In het tweede deel 

legt de RvC verantwoording af over de wijze waarop zij haar toezichthoudende rol in 2012 heeft 

ingevuld.  

 

a. Governance Dudok Wonen 

 

i. Governance code 

De Governance code (geactualiseerd per 1 juli 2011) 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. 

 

ii. Governance structuur Dudok Wonen 

Dudok Wonen is een stichting. Deze stichting kent een directie die uit één 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 vijf leden inclusief een 

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. 

 

iii. Professionalisering governance 

De RvC onderschrijft de meeste 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.  

 

Afwijkingen van Governance code 

De Raad van Commissarissen is niet aanwezig bij het overleg met belanghouders maar 

wordt geïnformeerd over het verloop ervan. In de per juli 2011 geactualiseerde Governance 

code is het overigens niet meer zo geformuleerd dat de RvC aanwezig moet zijn  bij dit 
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overleg. Wel vindt in principe 2 keer per jaar overleg plaats tussen vertegenwoordigers van 

de HuurdersBelangenVereniging en de RvC.  

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 op de code betreft het niet publiceren van de hoofdlijnen van een 

remuneratierapport van de RvC op de website. De commissie rapporteert separaat aan de 

RvC en hiervan wordt een samenvatting gemaakt voor dit jaarverslag van de RvC.  

Een verdere afwijking in 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 

voorbereidings- audit commissie. Relevante aandachtspunten worden tijdens deze 

overleggen besproken. De controller is dan ook beschikbaar voor vragen.  

 

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. 

 

b. 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 2012: 

 

• 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 2012: 

o Secretaris Bestuur Stichting Rotterdam Maaskant 

o Bestuurslid Nederland Boven Water III 

o Bestuurslid Vrienden van het  NAi 

o Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale 

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 2012: 

o Associé  bij Boer & Croon; werkzaam in interim opdracht bij Pieter van Foreest (sinds 

mei 2012). 

Nevenfuncties in 2012: 

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 eerste benoeming: 1 augustus 2009 

De heer Takken is Senior Vice President & Senior Controller Global Service Units, Controller 

Corporate IT and Real Estate bij Philips Electronics 

Nevenfunctie in 2012: 

o Lid RvC Gooise Woonstichting.  

Binnen onze RvC heeft de heer Takken de portefeuille Financiën en Bedrijfseconomie. 
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• 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 2012: 

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. Alle leden, behalve de vice-voorzitter, zitten in hun eerste 

zittingstermijn van 4 jaar. Voor deze leden bestaat de mogelijkheid om na 4 jaar 

herbenoemd te worden. 

 

i. 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 hebben zij bijvoorbeeld geen zitting in 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. 
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ii. Rooster van aftreden, en herbenoembaarheid 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Mevrouw A.Y. Sanson 
Voorzitter 
Portefeuille Volkshuisvesting 

    
15-06 
(1e  

termijn) 

 

De heer R.W.M. Takken 
Portefeuille Financiën en 
Bedrijfseconomie 

  
01-08 
(1e 

termijn) 

   

De heer W.F.P. Weide  
Portefeuille Vastgoed, 
Treasury en Waarde 
ontwikkeling 

  
01-01 
(1e 

termijn) 

   

Mevrouw T.C. Lamers 
Portefeuille 
Arbeidsverhoudingen en 
Organisatie ontwikkeling 

    
01-12 
(2e 

termijn) 

 

De heer C. van Vlissingen 
Portefeuille Bestuur en 
Maatschappij 

   
01-03 
(1e 

termijn) 

  

 

De heer Weide is in de laatste vergadering van 2012 herbenoemd voor een tweede termijn 

in de Raad van Commissarissen. Hier ging een zorgvuldige afweging in de Raad van 

Commissarissen aan vooraf. 

 

c. Overleg en gespreksonderwerpen 

i. Frequentie 

De RvC heeft het afgelopen jaar vier keer op reguliere wijze vergaderd. Alle vergaderingen 

vonden plaats met de directeur/bestuurder. In 2012 heeft tevens een onderlinge 

bijeenkomst plaatsgevonden in verband met de zelfevaluatie van de RvC. Deze is gehouden 

op 14 februari 2012. In zowel het voorjaar als in het najaar van 2012 heeft een 

bijeenkomst plaatsgevonden met het voltallige directieteam en controller. Dit waren 

themabijeenkomsten over een nieuwe strategienota voor Dudok Wonen en over een 

kandidaatstelling voor een mogelijke fusie met een regionale partner, alsook over de 

politiek, maatschappelijk en strategisch te maken keuzes bij de nieuwe begroting. Met 

name de strategische argumenten van het bestuur voor een te behalen fte-reductie in 2013 

is uitvoerig en evenwichtig besproken met de RvC. 

Tot slot: de accountant van KPMG  was bij twee van de reguliere RvC-overleggen 

(bespreking jaarrekening, bespreking managementletter en voortgang). 

 

ii. Werkwijze 

Er zijn afspraken over reguliere vergaderingen en thema’s die aan de orde zijn. Tussentijds 

kan de voorzitter van de RvC zaken op de agenda plaatsen, bijvoorbeeld op verzoek en na 

overleg met de bestuurder of één van de leden van de RvC. Op basis van een agenda, die 

door de voorzitter met de directeur-bestuurder (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 
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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. 

 

iii. Onderwerpen 

 

Overheidsbeleid  

De oorspronkelijke ingangsdatum van de herzieningswet (vernieuwde Woningwet) was 1 

januari 2013. Deze datum is met de komst van een nieuw kabinet uitgesteld. Het is 

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). 

 

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 positief 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. 
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Organisatie in balans 

Met de ingezette organisatieveranderingen (zowel houding en gedragsaspecten alsook de 

op handen zijnde 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 case Vestia, de 

verhuurdersheffing en de gevolgen voor Dudok Wonen 

• kandidaatstelling als mogelijke fusiepartner van De Woningbouw, Weesp 

• vervolmaken toepassing van de Governance code door Dudok Wonen 

• actualisatie van de strategische koers van Dudok Wonen 

• waarderingsgrondslagen conform RJ 645 

• actualisatie treasury jaarplan 

• oprichting nieuwe BV: Dudok Ontwikkeling Projecten 2 BV 

• risico-management beleid  

• voortgang project De Melkfabriek (Hilversum)  

• ontwikkeling van de Bensdorp-locatie (Bussum) 

• herbenoeming  lid van de RvC (de heer W. Weide) 

• de afkoop van het pensioen van de directeur/bestuurder 

• wijziging beleid BTW-heffing over commissarisbeloning 

 

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  

• een gesprek met het dagelijks bestuur van de HuurdersBelangenVereniging 

 

iv. 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 
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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. In het kader van 

good governance heeft in 2012 een nieuwe selectie plaatsgevonden van de accountant. Dat 

heeft geleid tot een hernieuwe verbinding met KPMG maar met een nieuwe accountant. 

 

v. Kerncommissies 

De RvC van Dudok Wonen hoeft geen remuneratie- en audit commissie in te stellen zoals 

bedoeld in artikel III.5 van de Governance code. De RvC telt naast de voorzitter vier leden. 

Beide commissies zijn voor Dudok Wonen wel ingesteld. Deze commissies brengen, net als 

het bestuur, verslag uit van hun beraadslagingen aan de RvC.  

 

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 2012 geagendeerd geweest op de bijeenkomsten van de 

audit commissie. 

 

Aan de commissie nemen twee Commissarissen deel, te weten de heer Weide en de heer 

Takken. De commissie wordt bijgestaan door de interne controller, de directeur/bestuurder 

en de directeur Bedrijfsvoering. De taken van deze commissie zijn vastgelegd in een 

protocol. In 2012 is een reglement in voorbereiding genomen voor deze commissie. 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.  

 

In de remuneratiecommissie hebben twee Commissarissen zitting: mevrouw Sanson en 

mevrouw Lamers. Zij komen in ieder geval twee maal per jaar bij elkaar. Deze commissie 

houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van het functionerings- en 

beoordelingsgesprek met de directeur/bestuurder en voert gesprekken met de OR. 

Hiernaast houdt deze commissie een vinger aan de pols betreffende organisatorische 

veranderingen, inzake bijvoorbeeld ICT en HRM. In 2012 is een regeling voor wat betreft 

de afkoop van de (vroeg-) pensioenvoorziening van de directeur/bestuurder afgerond.  

 

d. Inhoudelijk toezicht 

i. Toezicht 

De missie van Dudok Wonen luidt als volgt: 

Dudok Wonen vergroot de zelfredzaamheid van mensen op de woningmarkt. 
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Wij bieden hen kansen op een hierbij passende wooncarrière. Bijzondere aandacht geven 

wij aan mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. 

We nemen initiatieven en zetten onze middelen in om samen met anderen te werken aan 

een sociaal en economisch vitale regio en het behoud van het culturele erfgoed. 

 

Voor 2012 is een focus gelegd op het vormgeven van de strategische koers 2013-2016. 

Dat houdt voor 2012 o.a. in:  

• Strategie- en scenarioplanning 

• Duurzaam bedrijfsmodel 

• Legitimatievraagstuk corporatie 

• Financiële continuïteit 

• Procesoptimalisatie 

• Slank en lenige organisatie 

• Verbindend leiderschap 

• Business-control / risico-sturing (rapporteren) 

• Communiceren over investeringen én maatschappelijke prestaties 

 

De RvC houdt op een aantal manieren toezicht: 

 

Algemeen toezicht op strategie en beleid 

De RvC is van mening dat Dudok Wonen in de looptijd van de strategienota 2009-2013 

veel inzet heeft getoond om de missie te volbrengen. In de loop van 2012 is gestart met 

een herijking van deze strategie voor de periode 2013-2016. Dudok Wonen heeft de RvC in 

de opzet van deze strategie-actualisatie meegenomen op twee werkconferenties 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; 

• Maatregelen (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 
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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 kwartaalijkse treasury commissie 

bijeenkomsten; 

• CFV Continuïteitsoordeel; en 

• WSW Kredietwaardigheid en beschikbare Faciliteringsvolume. 

 

Halverwege het jaar zijn de specifieke aandachtspunten die de RvC heeft geformuleerd 

voor het Controleplan met de accountant besproken. In 2012 was dit: aandacht voor 

vastlegging van de keuze, de prijsbepaling en de besluitvorming rondom 

vastgoedtransacties (met betrekking tot projecten). 

 

Toezicht risicomanagement: 

Het toezicht op een voldoende en adequaat risicomanagement wordt vormgegeven door 

kennis te nemen van: 

• Risicoanalyses op kwartaal prognoses; 

• 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 niveau’s in de 

organisatie op verschillende gebieden, waaronder de risicosessie Strategienota en 

Treasury. 

 

Toezicht maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie van de woningcorporatie 

Dit vindt plaats op basis van: 

• verslaglegging over contact met belanghouders (ook op website Dudok Wonen) 

• kwartaalverslagen 

 

Toezicht op eventuele verbindingen (nevenstructuren)  

Dit vindt plaats via kwartaalverslagen en besluitenlijsten. Daarnaast is op de 

themabijeenkomst in het najaar uitgebreid 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 2012 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 
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begeleiding van de Governance University. Leden van de RvC nemen deel aan in- en 

externe 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. Hierbij wordt extern advies gevraagd. 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 2012 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. 

 

e. Beloningen 

 

i. Bestuurdersbeloning 

De bestuurdersbeloning is conform de adviesregeling van de commissie Izeboud (wordt 

frequent extern getoetst) en ziet er qua opbouw als volgt uit:  

Belastbaar loon    € 150.123,00 

Pensioenafdracht    €   33.315,00 

Afkoopregeling pensioenvoorziening  €    6.000,00 

 

ii. WOPT 

De Minister heeft bekend gemaakt dat over 2012 geen WOPT melding gedaan hoeft te 

worden. In feite is 2012 een overgangsjaar richting toepassing van de WNT vanaf 1 januari 

2013.  

 

iii. 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. Voor 2012 luidt de algehele conclusie uit het beoordelingsverslag 
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dat er grote tevredenheid heerst over het functioneren van de directeur/bestuurder. Zowel 

in de ontwikkeling van de nieuwe strategie als in het reageren op het regeerakkoord heeft 

hij adequaat gehandeld en het directieteam, de organisatie en de omgeving betrokken. 

 

iv. Beloning RvC 

Commissarissen krijgen een vaste jaarlijkse (belaste) vergoeding, onafhankelijk van aantal 

uren. De voorzitter krijgt een hogere vergoeding. De vergoedingen worden jaarlijks 

gecorrigeerd op basis van de loonontwikkeling in de CAO voor woningcorporaties.  

 

 
v. Vergoedingen 2012 

A.Y. Sanson   €  12.852,-  

C. van Vlissingen €    8.572,-  

T.C. Lamers  €    8.572,- 

W.F.P. Weide  €    8.572,-  

R.W.M. Takken  €    8.004,-     

Totaal    €  46.572,-  

 

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: € 46.572,- 

Vergaderkosten €   4.774,-   

Overige kosten  € 12.457,- (met name advieskosten)  

Totaal:    € 63.803,- 
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Hoofdstuk 9 – Rechtspersonen    

 

Dudok Wonen kent dochtermaatschappijen, deelnemingen en verbintenissen. In 2012 is een 

nieuwe ontwikkelvennootschap opgericht voor het project Anthony Fokkerweg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 BV, 

die is opgericht voor het ontwikkelen van risicovolle en commerciële bouwprojecten en is 

vennoot in de VOF Bensdorp–Gewest en in de VOF Ten Boom.  

• Dudok Ontwikkeling Projecten 2 B.V.: het ontwikkelen en doen realiseren van vastgoed 

projecten alsmede het vervullen van sturende of beleidsbepalende rol in gelieerde 

rechtspersonen en/of samenwerkingsvormen. 100% dochtermaatschappij van Dudok 

Ontwikkeling BV, die is opgericht voor het project Anthony Fokkerweg ter ontwikkeling van 

grondgebonden vrije sector koopwoningen in Hilversum door middel van de VOF A. Fokkerweg. 

 

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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Deelnemingen 

• Vennootschap onder Firma Bensdorp-Gewest met als de vennoten Dudok Ontwikkeling 

Projecten B.V. en AM Wonen BV. 

• 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 BV 

en Giesbers Gebiedsontwikkeling BV 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 drie 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 

BV): dit betreft een ideële participatie. 

 

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 10 Financiële exploitatie 

 

a. Winst- en verliesrekening 

 

Het geconsolideerd jaarresultaat na belastingen over 2012 bedraagt € 6,7 miljoen negatief 

(2011: € 32 miljoen negatief). De opbouw van het jaarresultaat is als volgt: 

FINANCIEEL RESULTAAT (bedragen x € 1.000,-) 2012 2011 

Som van de bedrijfsopbrengsten 51.004 48.952 

Som van de bedrijfslasten -28.074 -27.445 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -19.089 -34.215 

Som van de financiële baten en lasten -10.017 -9.775 

Belastingen 1.538 -8.434 

Resultaat deelnemingen -2.053 -1.055 

Jaarresultaat na belastingen -6.691 -31.972 

 

Bedrijfsopbrengsten 

De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2011 met € 2 miljoen gestegen. Het verschil betreft 

met name hogere huuropbrengsten als gevolg van het in exploitatie nemen van vastgoed en 

huurindexaties. 

 

  
Bedrijfslasten 

In 2012 zijn de bedrijfslasten met € 0,6 miljoen gestegen. Deze lichte stijging is de som van een 

aantal posten. Bij de lonen en salarissen wordt de stijging met name veroorzaakt door het treffen 

van een voorziening reorganisatiekosten (effect € 750.000,-). Daarnaast zijn de 

onderhoudslasten gestegen doordat we meer dan in het verleden moeten investeren in de 

verbetering van leegkomende woningen (mutatie) voor zowel de sociale als de vrije sector 

verhuur. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille over 2012 werden onder 

andere beïnvloed door wijzigingen in de volgende ontwikkelingen: 

• Een daling van de gemiddelde leegwaarde; 

• Een negatieve outlook van de leegwaardeontwikkeling in de komende jaren; 

• Een daling van de gemiddelde disconteringsvoet voor woningvastgoed; 

• Een hogere ingeschatte gemiddelde markthuur; 

• Een stijging van de gemiddelde exploitatielasten: onderhoud, beheer, belastingen en ook 

verkoopkosten. 

Daarnaast wordt hier ook de waardeverandering van de onroerende zaken inzake Kopen naar 

Wens verantwoord. 

 

b. Balans 

Het eigen vermogen van Dudok Wonen per ultimo 2012 bedraagt € 526,8 miljoen. Dit betekent 

een daling van € 6,7 miljoen ten opzichte van ultimo 2011. Deze daling komt volledig voort uit 

het resultaat 2012. 
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BALANS (bedragen x € 1.000,-) 31-12-2012 31-12-2011 

Materiële vaste activa 7.770 10.316 

Vastgoedbeleggingen 856.545 844.685 

Financiële vaste activa 18.815 20.469 

Voorraden 1.920 4.686 

Onderhanden projecten 315 0 

Vorderingen 1.582 2.432 

Liquide middelen 13.021 12.644 

  899.968 895.232 

Eigen vermogen 526.820 533.511 

Voorzieningen 7.299 15.465 

Langlopende schulden 342.512 299.335 

Kortlopende schulden 23.337 46.921 

  899.968 895.232 

      

Solvabiliteit 58,5% 59,6% 

 
 

Stelselwijziging 

In het verslagjaar heeft de Stichting verdere stappen ondernomen om de 

transparantie in de financiële berichtgeving van de corporatie te vergroten en een beter inzicht 

te geven in het resultaat, de vermogenspositie en de kasstromen. Voor dit doel is een aantal 

wijzigingen in de verslaggeving en presentatie doorgevoerd. Hiernaast is aandacht besteed 

aan de implementatie van nieuwe en gewijzigde richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Een en 

ander is hieronder toegelicht. 

 

Op 31 januari 2011 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de herziene Richtlijn 645 

Toegelaten Instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. Toepassing  van deze Richtlijn is verplicht 

voor verslagjaren vanaf 2012. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Richtlijn versie 

2005 zijn: 

• Het classificeren en kwalificeren van de onroerende zaken in exploitatie; 

• Het aanscherpen van het actuele waarde begrip voor het sociaal en commercieel vastgoed; 

• De methode van  afschrijvingen; 

• De verwerking van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (VOV); 

• Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en winst- en verliesrekening; 

• De verwerking van de vennootschapsbelasting; 

• Het niet langer verplicht opnemen van een mutatie overzicht bedrijfswaarde in de toelichting; 

• Geen specifieke voorgeschreven verwerking van de gecombineerde bouwprojecten; 

• Het is niet langer toegestaan de rentabiliteitswaardecorrectie op de leningenportefeuille toe 

te passen. 

 

In 2012 zijn naast de overgang naar de herziene RJ645 geen stelselwijzigingen doorgevoerd. 

 

Tot en met 2011 werden onroerende en roerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen 

bedrijfswaarde. Vanaf 2012 is deze post gesplitst in sociaal vastgoed in exploitatie en 

commercieel vastgoed in exploitatie, en worden beide posten gewaardeerd tegen actuele waarde. 

De actuele waarde voor sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de marktwaarde in 
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verhuurde staat met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt 

waarop de toegelaten instellingen actief zijn en de bepalingen zoals opgenomen in het BBSH. 

De actuele waarde voor commercieel vastgoed in exploitatie betreft de marktwaarde in 

verhuurde staat. 

 

Waardering vastgoedbeleggingen in exploitatie 

Dudok Wonen waardeert het commerciële en sociale vastgoed op marktwaarde in verhuurde 

staat. Voor het bepalen van de marktwaarde maakt het gebruik van een Netto Contante 

Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash Flow (DCF) genoemd. Dit betekent dat voor 

een periode van 15 jaar zo goed mogelijk de inkomsten en uitgaven worden geschat en dat deze 

aan de hand van een disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden. Daarnaast 

wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar. Het inschatten van 

kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; doorexploiteren en 

uitponden. De waardering in conform RJ 645 en bedraagt ultimo 2012 € 765 miljoen (2011: € 

772 miljoen). 

 

VASTGOEDBELEGGINGEN (bedragen x € 1.000,-) 31-12-2012 31-12-2011 

Commercieel vastgoed in exploitatie 139.850 136.941 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 624.785 635.471 

Onroerende zaken – Kopen naar Wens 66.651 60.327 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 25.259 11.946 

  856.544 844.686 
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Hoofdstuk 11 - Risicomanagement      

   

a. De veranderende omgeving 

Het jaar 2012 is voor de gehele woningcorporatiesector en dus ook voor Dudok Wonen zeer 

onstuimig geweest. Regelgeving is aangescherpt en de markt zit in een diepe economische 

crisis.  

 

Incidenten als de derivatenproblematiek bij Vestia, het opstappen van het kabinet, het Kunduz-

akkoord en Rutte II zorgen voor een aantal ingrijpende veranderingen ten aanzien van de 

regelgeving:  

• de verhuurdersheffing van in totaal € 2 miljard, en voor Dudok Wonen € 5,5 miljoen in 

2017; 

• verhoging van de bijdrage in het saneringsfonds startende met € 1,3 miljoen in 2013 

aflopend naar 2% van jaarhuuropbrengst; 

• verscherpte regels en toezicht daarop door CFV en WSW; 

• beperktere financieringsmogelijkheden, mede als gevolg van wetgeving (sectorbanken); 

• het aanhouden van een verplichte reservering voor derivaten; en 

• de toegezegde wijziging in de (nog steeds niet definitieve) woningwet t.a.v. het werkgebied 

van  Toegelaten Instellingen, welke een negatieve impact hebben op de toekomstige 

kasstromen van Dudok Wonen. 

 

Daarnaast heeft een aantal marktontwikkelingen eveneens een grote impact op de 

beschikbaarheid van middelen: 

• Verder krimpende verkoopmarkt, zowel qua aantallen verkopen als dalende huizenprijzen, 

en een afnemende bereidheid van financiers voor hypotheekverstrekking, hebben effect 

gehad op het verkoopresultaat in 2012, waarbij het perspectief voor de nabije toekomst 

nog somber blijft; 

• Minder beschikbaarheid van externe financiering en scherpere leningsvoorwaarden.  

Banken wantrouwen de overheidsgarantie sinds het incident rondom Vestia. Daarmee is 

het risicoprofiel van woningcorporaties bij banken toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat 

er kritischer wordt gekeken door banken en hogere rentepercentages in rekening worden 

gebracht. Voorts schrijft de nieuwe woningwet voor, dat Toegelaten Instellingen alleen nog 

financiering bij sectorbanken aan kunnen trekken;  

• In 2012 is het risico dat corporaties in financiële en liquiditeitsproblemen raken substantieel 

toegenomen. Dat zou kunnen leiden tot een storting van de obligoverplichting bij het WSW 

en een aanhoudende saneringssteun storting voor het CFV.  

 

b. Hoofdlijnen van ons handelen 

Ten behoeve van de identificatie van risico’s wordt gebruik gemaakt van de ‘landkaart’. Dit schema 

toont het business model van Dudok Wonen. Horizontaal wordt het basisprincipe van een 

maatschappelijke organisatie weergegeven: de corporatie heeft een visie op haar maatschappelijke 

omgeving en formuleert op basis daarvan haar eigen onderscheidende missie. Vervolgens stelt het 
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een dienstverleningsconcept vast en zoek de hierbij passende producten. De corporatie heeft het 

goed gedaan als de maatschappelijke omgeving tevreden is met deze producten en als klanten ze 

afnemen. Aan de inrichting van dit proces zijn twee randvoorwaarden verbonden: het wordt 

doelmatig georganiseerd en er ligt een duurzaam verdienmodel aan ten grondslag (horizontale as). 

Kort gesteld dient de organisatie zich telkens af te vragen of ‘ze de goede dingen doet’ (horizontale 

lijn) en of ‘ze deze dingen goed doet’ (verticale weergegeven in de binnenring).  

 

 

 

Het financierbaarheidsrisico van het verdienmodel is het risico dat de strategische ambities niet 

kunnen worden gerealiseerd door een tekort aan beschikbare middelen als gevolg van te weinig 

verdiencapaciteit van de gevoerde producten. 

 

Het legitimiteitsrisico concentreert zich met name op het risico van verlies van maatschappelijke 

betekenis op de lange termijn.  

 

Het complexiteitsrisico betreft risico’s van de inrichting van de organisatie, waaronder processen, 

systemen en mensen.  

 

c. Belangrijkste risico’s 2012 

Financierbaarheid van het verdienmodel 

In 2012 is in het bijzonder het Verdienmodel van de corporatie is als hoog risico gekwalificeerd. De 

veranderende politieke omgeving (heffingen, wetgeving) en de veranderende marktsituatie 

(vastgoedwaardering) zijn hiervan de voornaamste reden. Een belangrijk inzicht in 2012 is dat er 

niet één type verdienmodel is voor de gehele sector, maar dat er meerdere verdienmodellen naast 

elkaar zullen gaan ontstaan voor verschillende corporatietypes in verschillende regio’s. Voor iedere 

corporatie is het essentieel om ‘uit te vinden’ welk verdienmodel een strategic fit kent.  
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De belangrijkste kwetsbaarheden en risicogebieden van het verdienmodel van Dudok Wonen 

kunnen als volgt worden samengevat: 

• Continue afhankelijkheid van verkoopopbrengsten voor de financiering van nieuwbouw. 

Dudok Wonen voert een verkoopbeleid van 3% van de portefeuille.  Dat komt neer op 

circa #200 woningen per jaar, met een netto verkoopopbrengst van € 20 miljoen. 

• Relatief lage onderhoudskosten 

Dudok Wonen kent een onderhoudsbeleid wat bijdraagt aan de optimalisatie van 

rendement. Echter dit is kwetsbaar op allerlei gebieden; achterstallig onderhoud kan leiden 

tot lagere huurinkomsten, waardevermindering, hogere huurderving, imagorisico wat 

uiteindelijk kan leiden tot hogere kosten in de toekomst en wat continue bijsturing kent. 

• Voldoende operationele kasstromen om blijvend te kunnen voldoen aan de 2% 

aflossingsfictie.  

Het gevoerde verkoopbeleid, en daarmee verminderde vaste sociale huur voorraad en de 

verhuurdersheffing hebben een negatieve impact op het blijvend voldoen aan de gestelde 

WSW normen. Daarnaast kent Dudok Wonen een relatief hoge leningbedrag per vho. 

Beschikbaarheid van financiering/ herfinanciering.  

Dudok Wonen is voor 25% van haar nieuwe investeringen afhankelijk van nieuw aan te 

trekken leningen. Voorgaande jaren lag dit percentage ruim hierboven (>50%) en werd 

100% van de nieuwbouwinvesteringen gefinancierd. Daarnaast is er een grote 

herfinancieringsopgave van € 150 miljoen voor de komende 7 jaar.  

 

Deze kwetsbaarheden, in combinatie met de veranderingen in wet- en regelgeving en de 

ontwikkelingen op de markt hebben in 2012 geleid tot een aantal beheersmaatregelen: 

• Lagere inrekening van structurele verkoopopbrengsten;    

• Stopzetten van bepaalde nieuwbouw acquisities; 

• Investeringen in bestaand bezit kent prioriteit; 

• Vertragen van verplichtingen uit de begroting 2013;  

• Versnelde en grotere reductie arbeidsplaatsen,  

Eind 2012 is er in de organisatie een versnelde reorganisatie afgekondigd, welke tot doel 

heeft om per 2013 te komen 20% FTE-reductie, met een maximum van 86 fte en minimaal 

€ 1 miljoen structurele kostenreductie; 

• Strikter financieel beleid; gemaximeerd leningenomvang, Kernbegroting en Ventielen 

(deels voorwaardelijke begroting), en financieringsbeleid per investering categorie.  

 

Legitimiteit 

Naast de traditionele risico-categorieën op de gebieden financiële continuïteit (financierbaarheid) 

en imago (legitimiteit), dient zich voor corporaties een strategische risico voor de lange termijn 

aan: het verlies van maatschappelijke betekenis. 

Als de gereguleerde (sociale) huurwoning door de rijksoverheid vooral wordt beschouwd als vehikel 

voor bezitsheffing resteert geen ruimte meer voor een significante bijdrage van de  

verhuurder aan betaalbaarheid. De minister gaf aan van corporaties ook geen maatschappelijke 

bijdrage aan leefbaarheid meer te verwachten. Hoewel een verlies van  
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maatschappelijke betekenis zich sluimerend manifesteert, beschouwt Dudok Wonen dit risico als 

urgent. De transities die Dudok Wonen beschrijft in het strategiedocument ‘Stap Vooruit – 2013-

2017’ leiden naar een toekomst waarin een maatschappelijke betekenis behouden blijft en deze 

zich kan blijven aanpassen aan de maatschappelijke vraag en behoefte. Zo beschouwd kan de  

strategie als geheel worden beschouwd als beheersmaatregel om het verlies van  

maatschappelijke betekenis tegen te gaan. 

 

Complexiteit 

In 2012 is bijzondere aandacht gegeven aan de risico’s van de inrichting van de organisatie, 

waaronder processen, systemen en mensen, tevens in het licht van Het Nieuwe Werken: 

• Verbeterde afspraken over en inrichting van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn noodzakelijk om in een eigentijdse werkomgeving efficiënt en 

effectief te kunnen opereren en daarmee faalkosten te minimaliseren; 

• Houding, gedrag en kennis van medewerkers voor een juiste naleving van deze nieuwe 

flexibelere werkomgeving; en 

• De aanwezigheid van juiste, tijdige en volledige data en informatiestromen. 

In 2013 vormt dit een focuspunt, mede in relatie tot de operationalisering van de bedrijfsscheiding 

naar Daeb en niet-Daeb. 
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Hoofdstuk 12 Analyse rendement en waarde van het vastgoed  

 

a. Prestaties van ons vastgoed gemeten 

Dudok Wonen werkt volgens het “revolving fund principe” waarbij opbrengsten weer opnieuw 

worden aangewend voor investeringen. Hierbij is het van belang om inzicht te hebben in de waarde 

en het rendement van ons vastgoed om hierop te kunnen sturen. Eén van de hulpmiddelen hierbij 

is deelname aan de aeDex. Ons bezit maakt deel uit van de aeDex/IPD corporatie vastgoedindex 

2012, waarmee de prestaties van het vastgoed van Dudok Wonen zijn gemeten en vergeleken met 

deze benchmark. 

 

Met ingang van 2005 wordt gerapporteerd over álle soorten vastgoed die Dudok Wonen 

exploiteert: woningen, bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk vastgoed. In deze drie typen 

vastgoed heeft Dudok Wonen ultimo 2012 respectievelijk € 766 mio, € 20 mio en € 25 mio 

geïnvesteerd. De waarde van de totale vastgoedportefeuille bedroeg ultimo 2012 € 813 mio (€ 858 

mio in 2011). 

 

b. Maatschappelijk dividend 

Doordat woningen op basis van bindende afspraken worden verhuurd is het verschil tussen de voor 

die woningen te behalen markthuur en de lagere huur die Dudok Wonen de huurder in rekening 

brengt een uitkering van rendement in het kader van de maatschappelijke doelstelling. Dit verschil 

wordt door IPD het maatschappelijk dividend genoemd. Ook de uitgaven aan leefbaarheid wordt 

hiertoe gerekend. Het maatschappelijk dividend bedroeg voor Dudok Wonen 1,8 procent in 2012 

(vastgoedindex 1,7). Dit percentage komt overeen met een bedrag van € 6,1 miljoen dat 

Dudok Wonen aan de betaalbaarheid van het wonen en leefbaarheid in wijken heeft bijgedragen. 

 

c. Financieel rendement 

Standing investments 

Dudok Wonen heeft in 2012 een totaal rendement, over de standing investments (SI), behaald van 

3,5 procent (vastgoedindex -0,6 procent). SI betreft dit deel van de portefeuille waarin geen  

transformatie activiteiten (verkoop, aankoop (her-)ontwikkeling en deeltransacties) hebben 

plaatsgevonden. Het rendement dat behaald wordt is opgebouwd uit het indirect rendement 

(waardeontwikkeling van het vastgoed) van -0,8 procent (vastgoedindex -3,9) en het direct 

rendement (exploitatieresultaat) van 4,3 procent (vastgoedindex 3,4). 

 

Alle objecten  

Dudok Wonen heeft in 2012 een totaal rendement, over alle objecten (AO), behaald van -5,0 

procent (vastgoedindex -3,0 procent).  AO betreft de gehele portefeuille inclusief transformatie 

activiteiten (verkoop, aankoop (her-)ontwikkeling en deeltransacties). Het rendement dat behaald 

wordt is opgebouwd uit het indirect rendement (waardeontwikkeling van het vastgoed) van -8,5 
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procent (vastgoedindex -6,02) en het direct rendement (exploitatieresultaat) van 3,8 procent 

(vastgoedindex 3,1). 

 

   

   

   

 

d. Efficiëntie 

De efficiencyratio is belangrijk voor de verklaring van het direct rendement. Deze ratio drukt uit 

hoeveel procent van de bruto inkomsten wordt besteed aan de exploitatiekosten (onderhoud, 

beheer, leefbaarheidsuitgaven, belastingen en verzekering) van het vastgoed. De ratio is apart 

inzichtelijk voor de verschillende vormen van vastgoed. Voor woningen bedroeg deze ratio voor 

Dudok Wonen in 2012 29,9 procent (25,4 procent in 2011). Voor het totale vastgoed, inclusief BOG 

en maatschappelijk vastgoed, bedroeg in 2012 de ratio 27,8 procent (24,2 procent in 2011). 

Hiermee heeft Dudok Wonen een van de laagste exploitatiekosten ten opzichte van de waarde van 

                                                
2 Het indirecte rendement is in het afgelopen jaar deels het gevolg van een systeemwijziging geweest, 
doorgevoerd door IPD,  waarbij ontwikkelingsprojecten anders worden gewaardeerd dan in de afgelopen jaren. 
Het effect op de benchmark is -2,4 van de -6,0 procent indirect rendement. Het effect is niet specifiek voor 
Dudok Wonen becijferd, echter het effect houdt verband met de mate waarin corporaties transformeren. Voor 
Dudok Wonen zal het effect dus groter zijn geweest.  
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het vastgoed van alle deelnemende corporaties. De index scoorde een gemiddelde op het totale 

vastgoed van 43,8 procent (45,2 procent in 2011).  

 

 

 

e. Transformatie-index 

De transformatie-index laat de omzet zien die deelnemende corporaties realiseerden bij het in het 

beweging brengen van hun woningportefeuilles. Deze omzet bestaat uit het saldo van 

desinvesteringsactiviteiten (verkoop en sloop) en investeringsactiviteiten (aankoop en bouw van 

woningen). De desinvesteringsactiviteiten bedroegen in 2012 € 19,5 miljoen, ofwel 2,4 procent van 

de totale waarde (4,4 procent in 2011). De investeringen bedroegen in 2012 € 59,3 miljoen, ofwel 

7,3 procent van de totale waarde (8,1 procent in 2011). De totale transformatieomzet van Dudok 

Wonen bedraagt 9,7 procent. Hiermee heeft Dudok Wonen net zoals in 2011 haar portefeuille het 

meest in beweging gebracht van alle deelnemende corporaties.  

DW: 27,8% 
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Hoofdstuk 13 Verklaringen 

 
Gecontroleerde jaarrekening 

De balans per 31 december 2012 en winst- en verliesrekening 2012 zijn ontleend aan de door 

KPMG gecontroleerde jaarrekening 2012 van de stichting Dudok Wonen. Bij die jaarrekening 

hebben wij op 7 juni 2013 een goedkeurende accountantsverklaring verkregen. De balans per 

31 december 2012 en de winst- en verliesrekening 2012 zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid 

van de leiding van de stichting. 

Voor een beter inzicht in de financiële positie en in de resultaten van de stichting alsmede de 

reikwijdte van de controle dienen de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening 

2012 te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, 

alsmede met de door KPMG daarbij verstrekte accountantsverklaring. 
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Hoofdstuk 14 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 

 
 

(Bedragen x € 1.000) 
 

  ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 

Ref. VASTE ACTIVA     

M1102 Materiële vaste activa     

M11022 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 7.770 10.316 

    7.770 10.316 

M1104 Vastgoedbeleggingen     

M11020 Commercieel vastgoed in exploitatie 139.850 136.941 

M11028 Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging 624.785 635.471 

M11024 Onroerende zaken – Kopen naar Wens 66.651 60.327 

M11021 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 25.259 11.946 

    856.545 844.685 

M1103 Financiële vaste activa     

M11031 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 258 871 

M11033 Andere deelnemingen 2 2 

M11035 Latente belastingvordering(en) 13.982 12.891 

M11036 Leningen u/g 4.226 6.206 

M11038 Te vorderen BWS-subsidies 140 233 

M11039 Overige vorderingen 207 266 

    18.815 20.469 

        

    883.130 875.470 

        

  VLOTTENDE ACTIVA     

M1110 Voorraden     

M11100 Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 2.521 

M11101 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.920 2.165 

    1.920 4.686 

        

M1111 Onderhanden projecten 315 0 

        

M1112 Vorderingen     

M11120 Huurdebiteuren 260 240 

M11126 Overige vorderingen 1.025 1.952 

M11127 Overlopende activa 297 240 

    1.582 2.432 

        

M1114 Liquide middelen 13.021 12.644 

        

    16.838 19.762 

        

  TOTAAL 899.968 895.232 
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(Bedragen x € 1.000) 

 
  PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 

Ref. VERMOGEN LANG     

M1105 Eigen vermogen     

M11053 Overige reserves 533.511 565.483 

M11054 Resultaat boekjaar -6.691 -31.972 

    526.820 533.511 

        

M1107 Voorzieningen     

M11073 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 8.475 

M11072 Voorziening latente belastingverplichtingen 4.524 4.972 

M11070 Voorziening jubilea & pensioen  243 360 

M11074 Overige voorzieningen  2.532 1.658 

    7.299 15.465 

        

M1108 Langlopende schulden     

M11080 Schulden/leningen overheid 0 342 

M11081 Schulden/leningen kredietinstellingen 299.045 260.416 

M11084 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken – Kopen naar Wens 43.396 38.540 

M11083 Overige schulden 71 37 

    342.512 299.335 

        

    876.631 848.311 

        

  VERMOGEN KORT     

M1116 Kortlopende schulden     

M1111 Onderhanden projecten 0 22 

M11160 Schulden aan kredietinstellingen 3.030 32.305 

M11162 Schulden aan leveranciers 1.898 4.917 

M11164 Belastingen en premies sociale verzekeringen 980 1.899 

M11165 Schulden ter zake van pensioenen 12 2 

M11167 Overige schulden 10.511 869 

M11168 Overlopende passiva 6.906 6.907 

    23.337 46.921 

        

  TOTAAL 899.968 895.232 
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Hoofdstuk 15 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 

2012 

 
(Bedragen x € 1.000) 
 

    2012 2011 

Ref. BEDRIJFSOPBRENGSTEN     

M1180 Huuropbrengsten 41.599 39.403 

M1181 Opbrengsten servicecontracten 1.604 1.630 

M1183 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 5.167 5.598 

M1185 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 1.427 1.832 

M1186 Overige bedrijfsopbrengsten 1.207 489 

  Som van de bedrijfsopbrengsten 51.004 48.952 

        

  BEDRIJFSLASTEN     

M1143 Afschrijving op materiële vaste activa 2.942 3.247 

M1140 Lonen en salarissen 7.177 6.237 

M1141 Sociale lasten 826 732 

M1142 Pensioenlasten 1.088 1.041 

M1146 Onderhoudslasten 6.549 5.753 

M1184 Bijzondere waardeveranderingen 887 1.773 

M1149 Leefbaarheid 639 572 

M1147 Lasten servicecontracten 1.604 1.630 

M1148 Overige bedrijfslasten 6.362 6.460 

  Som van de bedrijfslasten 28.074 27.445 

        

  BEDRIJFSRESULTAAT 22.930 21.507 

        

M1170 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE -19.089 -34.215 

        

  FINANCIELE BATEN EN LASTEN     

M1190 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.545 3.065 

M1193 Rentelasten en soortgelijke kosten -12.562 -12.840 

  Som van de financiële baten en lasten -10.017 -9.775 

        

  RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN -6.176 -22.483 

        

M1194 Belastingen 1.538 -8.434 

M1195 Resultaat deelnemingen -2.053 -1.055 

        

  RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN -6.691 -31.972 
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Bijlage 1 

Twee Huizen model 

Dit model is bedoeld als oplossing voor het tekort aan legitimiteit en maatschappelijke 

programmering van de corporatie. Dit nieuwe bedrijfsmodel is gebaseerd op de visie dat een 

maatschappelijke organisatie van betekenis moet zijn voor haar omgeving. Zij moet haar 

bestaansrecht steeds opnieuw verdienen. Dat vraagt om activiteiten die niet alleen passen binnen 

wettelijke (subsidie) kaders. Ze sluiten vooral aan bij sociale trends en behoeftes. 

 

In het huidige vervlochten bedrijfsmodel is de maatschappelijke betekenis niet transparant en dus 

onvoldoende herkenbaar voor de samenleving. De geldstromen van financieel verdienen en 

maatschappelijke bedienen lopen door elkaar. De samenleving kan onvoldoende worden 

uitgenodigd om deel te nemen in de besluitvorming over maatschappelijk bedienen.  

 

Een corporatie die maatschappelijk wil blijven presteren moet een goede rentmeester zijn voor het 

in de stichting opgebouwde maatschappelijk vermogen. Zij genereert inkomsten uit het rendement 

op dat vermogen. Dat betekent dat de organisatie goed moeten zijn in bedienen én verdienen. 

Ervaring leert dat innerlijke drijfveren van medewerkers met betrekking tot verdienen of bedienen 

vaak bepalen waar zij uiteindelijk goed in zijn. 

 

Dudok Wonen ontwikkelde dit model voor een juridische splitsing in “Twee Huizen”. Publicaties 

zoals De Vastgoedlezing 20113 en initiatieven als het DrieKamerModel© vormden daarbij een bron 

van inspiratie. 

 

De Twee Huizen kregen de werktitels Woonfonds  en Woningbedrijf en zijn hier schematisch 

weergegeven met hun belangrijkste geldstromen. De groene pijlen vertegenwoordigen het 

maatschappelijk budget zoals dat wordt ingezet voor de bekostiging van niet-marktconforme 

activiteiten. Een deel van dat maatschappelijke budget draagt als woonbudget bij aan 

betaalbaarheid voor bewoners. 

                                                
3 Amsterdam School of Real Estate. De Vastgoedlezing 2011. Woningcorporaties op een kruispunt. 

Prof. dr. Johan Conijn. 
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Huis 1: Woonfonds 

Het Woonfonds erft de maatschappelijke missie van de corporatie. Daarnaast beheert zij het 

maatschappelijk vermogen door het duurzaam te beleggen in het Woningbedrijf. Zij stelt een 

rendementseis en een beperkte set kaders aan de portefeuille van het Woningbedrijf. Het dividend 

dat het woningbedrijf uitkeert vormt het maatschappelijk budget van het Woonfonds. Daarmee 

bekostigt het Woonfonds haar maatschappelijke prestaties zoals ondersteuning in betaalbaarheid 

voor huishoudens (woonbudget) of het onrendabele deel van investeringen door het Woningbedrijf. 

 

Besteding van het maatschappelijk budget is volledig 

transparant inclusief het deel dat wordt afgeroomd door het rijk. 

Het Woonfonds is zodanig georganiseerd dat haar 

maatschappelijke omgeving deelneemt in het “verdelen” van het 

maatschappelijk budget. 

Ervaring met trustvorming in onder meer Angelsaksische landen 

inspireert het Woonfonds. In trustvorming komt het 

‘rentmeesterschap’ (goed zorgen voor het volkshuisvestelijk 

vermogen) samen met het ‘vertrouwen’ van de samenleving dat 

nodig is om onze keuzes te legitimeren.  

 

Huis 2: Woningbedrijf  

Het Woningbedrijf erft de bedrijfsmissie van de corporatie. Zij realiseert huisvesting voor mensen 

in een door het Woonfonds aangegeven regio en een blijvend, marktconform rendement voor haar 

vermogensverschaffer. Het realiseren van een marktconform financieel rendement is nieuw als 

missie van een organisatie in de Nederlandse volkshuisvesting. Het Woningbedrijf vervult de rollen 

van het vastgoedbedrijf die bijdragen aan rendement en zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering. 

Zij is juridisch en economisch eigenaar van de woningen en heeft de mensen in dienst om dat 

rendement te maken. Het Eigen Vermogen wordt (bij aanvang) volledig door het Woonfonds 
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beschikbaar gesteld. Vreemd vermogen trekt zij zelf aan indien dat past binnen de kaders van 

risico en rendement bepaald door het Woonfonds. 

 

Dit Woningbedrijf voelt zich verbonden met ideeën over een circulaire economie en caring 

capitalism als uitgangspunten voor het zakendoen in de 21e eeuw. De maatschappelijke missie van 

de vermogensverschaffer vergroot onze passie om te presteren. Er wordt met een  sociaal hart 

gewerkt om een optimaal rendement te realiseren zodat de vermogensverschaffer  (Het 

Woonfonds) haar missie kan realiseren. 

 

Het Woningbedrijf heeft een herkenbare identiteit. Voor Woningbedrijf Dudok geldt bijvoorbeeld dat 

zij zich sterk verbonden voelt met het cultureel erfgoed in de Gooi- en Vechtstreek; in het 

bijzonder met de woningbouw van haar naamgever Willem Marinus Dudok. 
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Bijlage 2 

 

VERHUISKETENANALYSE START ME UP 

Dudok Wonen heeft met Start Me Up een koopvariant ontwikkeld waarbij woningzoekenden zelf 

een koopwoning mogen uitzoeken en de corporatie een deel van de financiering op zich neemt. Om 

het effect op de doorstroming in te kunnen schatten heeft Dudok Wonen een verhuisketenanalyse 

gemaakt en RIGO gevraagd om op basis van deze analyse conclusies te trekken. 

 

Scenario’s 

Dudok Wonen is ervan uitgegaan dat het geld waarmee Start Me Up mogelijk is gemaakt afkomstig 

is van de verkoop van 30 woningen die met Koop Goedkoop verkocht zijn. Als Start Me Up er niet 

was geweest, had Dudok Wonen deze woningen kunnen blijven verhuren of het vrijgekomen geld 

op een andere wijze kunnen besteden, bijvoorbeeld aan nieuwbouw. Daarnaast zouden de 50 

woningen die door Start Me Up-kandidaten worden gekocht, door andere kopers kunnen worden 

gekocht. 

Daarom worden in de verhuisketenanalyse van Dudok drie scenario’s vergeleken, die zijn 

samengevat in de onderstaande tabel.  

Scenario Huurwoningen Dudok Wonen Koopwoningen vrije markt 

A 30 bestaande woningen verkocht      

met Koop Goedkoop 

50 woningen gekocht met Start Me Up 

B 30 bestaande woningen verkocht      

met Koop Goedkoop 

 

 

22 nieuwbouwwoningen verhuurd 

 

50 woningen al dan niet verkocht  

C 30 bestaande woningen verhuurd 50 woningen al dan niet verkocht  

 

Scenario A is de werkelijke situatie, waarin Dudok Wonen vermogen dat is vrijgekomen door de 

verkoop van 30 bestaande huurwoningen via Koop Goedkoop heeft geïnvesteerd in Start Me Up, 

waarmee 50 kandidaten een koopwoning kunnen kopen. 

Scenario B is een alternatief scenario waarin Dudok Wonen het vermogen uit de verkoop van 30 

woningen via Koop Goedkoop besteedt aan 22 nieuwbouwwoningen en deze verhuurt.  

Scenario C is een ‘nulscenario’ waarin Dudok Wonen de 30 woningen gewoon blijft verhuren. 

In de scenario’s B en C is het de vraag of de 50 koopwoningen die in scenario A met behulp van 

Start Me Up worden gekocht ook zonder Start Me Up binnen een redelijke termijn verkocht kunnen 

worden. De huidige crisis op koopwoningenmarkt maakt dit onzeker. Daarom heeft Dudok Wonen 

in deze scenario’s een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij 20, 30 of 50 woningen verkocht 

zijn. 
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Resultaten verhuisketenanalyse 

Elk scenario bestaat uit meerdere deelscenario’s. Per deelscenario heeft Dudok Wonen op basis van 

een aantal aannames de verhuisketens gereconstrueerd (zie bijlagen 1 en 2). De verhuisketens zijn 

gevolgd totdat een woning terecht komt bij een starter of een doorstromer die een koopwoning 

achterlaat. De lengte van de verhuisketens wordt bepaald door de doorstromers die  huurwoningen 

achterlaten die vervolgens weer verhuurd of (met koopconstructie) verkocht kunnen worden. Hoe 

meer doorstromers uit huurwoningen een woning krijgen, hoe langer de ketens. 

 

Tabel 1. Aantal huishoudens die aan een woning geholpen worden per deelscenario. 

Deelscenario Aantal start Doorstromer 

huur 

Doorstromer 

koop 

Starter Totaal 

1. Koop Goedkoop 30 13 6 24 43 

2. Start Me Up 50 40 4 46 90 

3. Nieuwbouw 

huur 

22 12 3 19 35 

4. Bestaande huur 30 13 4 26 43 

5. Koop vrije 

markt 

5a 20 6 6 14 26 

 5b 30 12 8 22 42 

 5c 50 18 13 37 68 

 

In tabel 1 is te zien dat in de verhuisketens van Start Me Up (zowel absoluut als relatief) veel 

doorstromers uit huurwoningen een woning krijgen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij 

verkoop via Start Me Up in de eerste schakel van de keten het percentage doorstromers uit een 

huurwoning hoger ligt dan bij verhuur van bestaande of nieuwbouwwoningen en andere 

koopvarianten (zie de aannames in bijlage 1). Hierdoor zijn er bij Start Me Up relatief veel ketens 

die uit 2 of meer schakels bestaan (zie tabel 2). De verhuisketens bij Start Me Up zijn onder de 

gestelde aannames dan ook langer dan bij de andere aanbiedingsvormen, met gemiddeld 1,8 

verhuizingen per keten. 

 

Tabel 2. Aantal schakels per verhuisketen per deelscenario. 

Deelscenario 1 schakel 2 

schakels 

3 schakels 4 schakels Gemiddelde 

ketenlengte 

1. Koop Goedkoop 20 7 3 0 1,43 

2. Start Me Up 22 19 6 3 1,80 

3. Nieuwbouw 

huur 14 5 2 1 1,55 

4. Bestaande huur 20 7 3 0 1,43 

5. Koop vrije 

markt 

5a 15 

4 1 0 1,30 

 5b 22 5 2 1 1,40 
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 5c 37 9 3 1 1,36 

 

Om het effect op de doorstroming van Start Me Up te kunnen vergelijken met de alternatieven uit 

de andere scenario’s moeten we de gerealiseerde verhuizingen in de verschillende de 

deelscenario’s bij elkaar optellen. Tabel 3 is daarvan het resultaat.  

 

Tabel 3. Aantal huishoudens die aan een woning geholpen worden per scenario. 

Scenario Aantal 

start 

Doorstromer 

huur 

Doorstromer 

koop 

Starter Totaal Gemiddelde 

ketenlengte 

A (1 + 2) 80 53 10 70 133 1,66 

B (1 + 3 + 

5a) 

72  31 15 57 103 

1,43 

B (1 + 3 + 

5b) 

82 37 17 65 119 

1,45 

B (1 + 3 + 

5c) 

102 43 22 80 145 

1,42 

C (4 + 5a) 50 19  10 40 69 1,38 

C (4 + 5b) 60 25  12 48 85 1,42 

C (4 + 5c) 80 31 17 63 111 1,39 

 

In scenario A worden met de verkoop van 30 huurwoningen met Koop Goedkoop en de financiering 

van 50 koopwoningen met Start Me Up uiteindelijk 133 huishoudens geholpen, waarvan 53 

doorstromers uit huurwoningen, 10 doorstromers uit koopwoningen en 70 starters. De gemiddelde 

verhuisketen is daardoor (133 / 80) 1,66 lang. 

In de alternatieve scenario’s is het aantal huishoudens dat geholpen wordt afhankelijk van het 

aantal koopwoningen dat zonder Start Me Up in de vrije markt wordt verkocht. Wanneer alle 50 

Start Me Up-woningen ook zonder Start Me Up zouden worden verkocht, dan zouden meer 

huishoudens worden geholpen dan wanneer slechts 20 of 30 van deze woningen zouden worden 

verkocht. De uitkomsten zijn dus afhankelijk van de marktsituatie in de koopsector. 

In scenario B starten de verhuisketens met de verkoop van 30 woningen met Koop Goedkoop, de 

verhuur van 22 nieuwbouwwoningen en de verkoop van 20, 30 of 50 woningen via de vrije markt, 

samen goed voor 72, 82 of 102 gestarte verhuisketens4. Hierdoor kunnen in de verhuisketens in 

totaal respectievelijk 103, 119 of 145 huishoudens worden geholpen. De gemiddelde 

verhuisketenlengte is in scenario B ca. 1,43.  

Scenario C start met de verhuur van 30 bestaande huurwoningen en de verkoop van 20, 30 of 50 

woningen via de vrije markt. In de verhuisketens worden in totaal respectievelijk 69, 85 en 111 

huishoudens aan een woning geholpen. De gemiddelde verhuisketenlengte in scenario C bedraagt 

ca. 1,43.  

 

                                                
4 Wanneer we de theorie van verhuisketens nauw nemen, is in feite alleen bij de nieuwbouw sprake van de 
start van een nieuwe verhuisketen. We gebruiken hier het woord ‘start’ echter voor het moment dat we 
beginnen met het volgen van de keten. 
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Analyse 

Op basis van de verhuisketenanalyse van Dudok Wonen kan geconstateerd worden dat de keuze 

om woningen via Koop Goedkoop te verkopen en het geld te gebruiken voor Start Me Up 133 

huishoudens worden geholpen om te verhuizen.  

Dit aantal was hoogstwaarschijnlijk lager geweest wanneer Dudok Wonen had besloten de 30 

woningen te blijven verhuren (scenario C). Dat komt omdat volgens de gestelde aannames er bij 

verkoop met Koop Goedkoop en Start Me Up meer woningen naar doorstromers uit huurwoningen 

gaan dan bij verhuur via WoningNet en verkoop in de vrije markt. 

De vergelijking van het aantal verhuizingen tussen scenario A en B levert een genuanceerder beeld 

op. In scenario B worden 22 nieuwe huurwoningen gecreëerd waardoor extra verhuisketens 

kunnen ontstaan. Dit effect wordt deels teniet gedaan door het feit dat bij de verhuur van deze 

nieuwbouwwoningen en de vrije verkoop van koopwoningen percentueel minder doorstromer uit 

huurwoningen aan bod komen dan bij Start Me Up, waardoor de verhuisketenlengte korter is.  

Wanneer alle 50 koopwoningen ook zonder Start Me Up verkocht zouden worden, zouden in totaal 

145 huishoudens geholpen worden, 12 meer dan in scenario A. Echter, wanneer door de 

marktomstandigheden in de koopmarkt slechts 20 of 30 woningen in de vrije markt verkocht 

zouden worden, dan worden in scenario A meer huishoudens geholpen.  

 

Conclusie 

Op basis van de verhuisketenanalyse die Dudok Wonen heeft gemaakt kunnen we de volgende 

conclusies trekken:  

1. De gekozen strategie om 30 woningen met Koop Goedkoop te verkopen en met de opbrengst 

50 huishoudens de kans te geven om een woning te kopen heeft via de verhuisketens naar 

schatting 133 huishoudens geholpen om te verhuizen.  

2. Dit aantal ligt naar alle waarschijnlijkheid boven het aantal verhuizingen dat zou zijn 

gerealiseerd als Dudok Wonen deze woningen was blijven verhuren. 

3. Als Dudok Wonen de opbrengst van de verkoop had geïnvesteerd in nieuwbouwwoningen, 

dan waren alleen meer huishoudens geholpen als (bijna) alle koopwoningen die nu via Start 

Me Up zijn gekocht ook via de vrije markt zouden zijn verkocht. 

Bij deze conclusies moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst. Het is belangrijk om te 

realiseren dat het aantal gerealiseerde verhuizingen sterk afhangt van het percentage 

doorstromers uit huurwoningen dat bij de verschillende aanbiedingsvormen geholpen wordt. Bij 

gebrek aan harde gegevens zijn de meeste aannames hierover gebaseerd op inschattingen van 

professionals. Daarnaast spelen de huidige marktomstandigheden op de koopmarkt een belangrijke 

rol. De bovenstaande conclusies gelden dus in de huidige context en in de veronderstelling dat bij 

Start Me Up relatief veel woningen bij doorstromers uit huurwoningen terecht komen. Zolang daar 

bij de selectie van kandidaten niet op gestuurd wordt, zou dit bij een volgende ronde anders uit 

kunnen pakken. 
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Bijlage 1. Aannames en definities 

 

Aannames  

� Van de 50 Start Me Up’ers zijn 21 starters en 29 doorstromers, waarvan 28 uit een 

huurwoning komen en 1 uit een koopwoning.5 

� Huurwoningen worden via WoningNet voor 57% verhuurd aan starters en voor 43% aan 

doorstromers.6  

� Doorstromers die in een huurwoning komen, komen voor 75% uit een huurwoning.7 

� Van de huurwoningen die vrijkomen wordt 25% verkocht via een koopconstructie.8 

� De kopers van een woning met een koopconstructie zijn voor 50% starters.9  

� Doorstromers die een woning met koopconstructie kopen, komen voor 66% uit een 

huurwoning en 34% uit een koopwoning.10 

� Doorstromers die een koopwoning kopen, komen voor 50% uit een huurwoning.11 

Definities 

� Starter: laat geen woning achter op de woningmarkt is nu bijvoorbeeld inwonend. 

� Doorstromer: laat een woning achter, kan zowel een huur- als een koopwoning zijn. 

  

                                                
5 Feitelijke aantallen van geselecteerde Start Me Up-kandidaten. 
6 Gebaseerd op kwartaalrapportage WoningNet, waarbij vestigers buiten beschouwing zijn gelaten. 
7 Inschatting woonconsulenten Dudok Wonen. 
8 Inschatting beleid corporaties Gooi  en Vechtstreek. 
9 Inschatting woonconsulenten Dudok Wonen. 
10 Inschatting woonconsulenten Dudok Wonen. 
11 Inschatting lokale makelaar. 
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Bijlage 2. Verhuisketens 
 
Deelscenario 1 Koopgoedkoop 
 

 

Deelscenario 2 Start Me Up 

 

 

Deelscenario 3 Nieuwbouw huur 

 

 

30 woningen Koop Goedkoop

15 starter

15 doorstromer

15

8 huurwoningen

5 starters

3 doorstromers

2 woningen met koopconstructie

1 starter 1 1 huurwoning

1 doorstromer 1 starter

5 koopwoningen

3

2 huurwoningen

2 starters

1 koopwoning

50 Start Me Up

21 starters

29 doorstromers

29

21 huurwoningen

12 starters 5 huurwoningen

9 doorstromers 9 3 starters 2 huurwoningen

1 koopwoning 2 doorstromer 2 starters

7 woningen met koopconstructie 2 woningen met koopconstructie

4 starters 1 starter

3 doorstromers 1 doorstromer 1 huurwoning

2 koopwoningen 1 starter

3

2 huurwoningen

2 starters

1 koopwoning

22 Nieuwbouw huurwoningen

12 starters

10 doorstromers

10

6 huurwoningen

3 starters 2 huurwoningen

3 doorstromers 3 1 starters 1 huurwoning

2 koopwoning 1 doorstromer 1 starter

2 woningen met koopconstructie 1 koopwoning

1 starters

1 doorstromers

1

1 huurwoningen

1 starters
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Deelscenario 4 Bestaande huur 

 

Deelscenario 5 Koop vrije markt 

 

 
 

 

30 huurwoningen

17 starters

13 doorstromers

13

3 koopwoningen

2 woningen met koopconstructie

1 starters

1 doorstromer 1 huurwoning

8 huurwoningen 1 starter

5 starters

3 doorstromers

3

2 huurwoningen

2 starters

1 koopwoning

20 Woningen

10 starters 10 4 Huurwoningen 2 1 huurwoning

10 doorstromers 2 starters 1 starter

2 doorstromers 1 koopwoning

5 koopwoningen

1

koopwoning met 

koopconstructie 1 huurwoning

1 starter 1 starter

30 Woningen 15 6 huurwoningen 3 1

15 starters 3 starters 2 huurwoningen

15 doorstromers 3 doorstromers 1 starter

7 koopwoningen 1 doorstromer

2

woningen met 

koopconstructie 1 koopwoning

1 starter

1 doorstromer 1 huurwoning

1 starter

50 Woningen

25 starters

25 doorstromers

10 huurwoningen 4 3 Huurwoningen 1 1 huurwoning

6 starters 2 starters 1 starter

4 doorstromers 1 doorstromers

12 koopwoningen 1 koopwoning

3

koopwoningen met 

koopconstructie

2 starters 1 huurwoning

1 doorstromers 1 starter


