Strategie
2017+

Voorwoord
Dudok Wonen gaat tot het uiterste voor mensen die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen. Voor mensen die een huis nodig
hebben en dat niet kunnen realiseren op de vrije markt. Voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Door te denken
in mogelijkheden en niet in beperkingen.

toetsten onze uitgangspunten en het resultaat. Deze co-creatie
bevalt zo goed, dat we dit gaan intensiveren. We zullen ons nog
meer openstellen voor initiatieven van bewoners. En we werken
zo transparant mogelijk bij de totstandkoming van ons beleid en
bij het afleggen van verantwoording.

De behoefte van de samenleving verandert en dus ook de context
waarin we ons werk doen. We bewegen daarin als maatschappelijk
ondernemer zoveel mogelijk mee: wat is onze maatschappelijke
betekenis. Onze emancipatoire missie blijft ons daarbij inspireren
om steeds uit te gaan van mensen en het bieden van kansen waarmee ze zelf invulling geven aan hun woonbehoeften. We blijven
dat doen met ambitie, creativiteit en initiatief. Ook ons vastgoed
beweegt mee: onze roots liggen in het monumentale Dudok erfgoed dat we in oude glorie hersteld hebben.

Dat brengt met zich mee dat de onderdelen van onze strategie
een open karakter hebben. De invulling doen we juist samen.
Daarom zien we deze strategie ook niet als het eindresultaat van
een interactief proces, maar als het begin ervan. En het is ook
daarom dat we er Samen vooruit boven hebben gezet.

Onze strategie heeft geen begrensde looptijd, want het is nu nog
niet te zeggen of ons beleid over vier jaar aangepast moet worden,
over zes jaar, of later. Vandaar: 2017+.

Dudok Wonen blijft Vooruit kijken en dus op zoek naar ruimte voor
vernieuwing.

Laten we samen vooruit gaan naar een mooie toekomst, maar
nooit zonder ons doel uit het oog te verliezen: zo veel mogelijk
mensen aan een woning helpen die dat zonder ons niet kunnen.

Bestuur en medewerkers van Dudok Wonen
Deze strategie is samen met onze stakeholders en medewerkers
tot stand gekomen. We deelden inzichten en ideeën en we
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Wat vraagt de samenleving van ons?
Voor een sociaal vitale regio is een gevarieerde samenstelling
van inwoners en woningvoorraad van essentieel belang. In de
regio Gooi en Vechtstreek is de vraag naar woningen een stuk
groter dan het aanbod. Daarom zijn de woningen op de vrije
markt duurder dan gemiddeld in Nederland. Een grote groep
mensen heeft (permanente) financiële ondersteuning van ons
als huisvester nodig om hier betaalbaar te kunnen wonen.
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Omdat sprake is van schaarste is het van belang dat we er voor
zorgen dat in de sociale huurwoningen die mensen wonen die zijn
aangewezen op zo’n woning. En dat zij die er niet op aangewezen
zijn zoveel mogelijk doorstromen. Dat laatste is niet altijd
makkelijk omdat het grote prijsverschil de stap van een sociale
huurwoning naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije
sector voor veel mensen lastig maakt. Dat geldt niet alleen voor
mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een
middeninkomen (tot E 46.263, prijspeil 2017). Daardoor dreigen
juist die mensen die deze regio zo hard nodig heeft tussen wal
en schip te vallen: leraren, verpleegkundigen en politieagenten
verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig om kansen te
hebben op de particuliere markt.

Voor wie zijn wij er?

Wat is onze visie?

We zijn er voor mensen met lage én middeninkomens die op zoek
zijn naar een passende woning in de regio Gooi en Vechtstreek.
We richten ons vanzelfsprekend op de huidige groep bewoners
en woningzoekenden, maar willen er ook kunnen zijn voor de
volgende generaties.
Binnen deze groep lage- en middeninkomens hebben we speciaal
oog voor starters en diegenen die zorg en/of begeleiding nodig
hebben.
We zijn er voor onze bewoners die een woning van ons huren
of van ons gekocht hebben. Voor hen zijn we een betrouwbare
dienstverlener die zorgt voor een schone, hele, veilige en duurzame woning, waar het goed wonen is.

Wij bieden huisvesting aan mensen die zonder financiële steun
niet aan een woning komen. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat veel mensen wel in staat zijn dit (op termijn) zelfstandig te
kunnen, is onze dienstverlening in principe tijdelijk. Als het kan,
maken we het mogelijk dat mensen zelf een stap zetten naar een
volgende huur- of koopwoning. Naast de sociale huur werken we
met gesubsidieerde koopregelingen en bieden we woningen in de
vrije sector aan tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt. En
als het niet lukt of niet wenselijk is om de stap naar de volgende
woning te maken, dan blijven wij de betrouwbare dienstverlener.

Middeninkomen: huishoudens met een bruto jaarinkomen
tussen de € 36.166 en € 46.263 (prijspeil 2017).
Starter: huishouden dat voor het eerst zelfstandig gaat wonen
in een huur- of koopwoning.

Wat is onze missie?
Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de
woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een passende woning,
gebaseerd op geloof in eigen kracht. We beheren het maatschappelijk vermogen zodanig dat de opbrengsten beschikbaar blijven
om ingezet te worden voor woondoelstellingen op korte en lange
termijn.

Hoe doen we dat?
Passende woning: woning die past bij inkomen, persoonlijke
voorkeuren en levensfase van een huishouden.

Hoe we onze missie en visie realiseren, is uitgewerkt in deze
strategie. We hebben onze strategie opgedeeld in vier opgaven:
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1. Invulling eigen kracht: hoe helpen onze diensten en producten
onze klanten?
2. Contact met de omgeving: hoe geven we vorm aan ons
streven om het zo veel mogelijk samen te doen?
3. Verantwoord beheer van de woningvoorraad en de financiële
middelen: hoe zorgen we ervoor dat we ook op de lange
termijn mensen kunnen helpen?

6

4. Deskundige, betrokken en bevlogen medewerkers: wat hebben
zij nodig om onze klanten en omgeving zo goed mogelijk te
bedienen?

Van strategie naar mensen en woningen
Onze strategie hebben we vertaald in een gewenste productenmix
en een portefeuilleplan. In de productenmix laten we zien wat de
behoefte is onder woningzoekenden in de Gooi- en Vechtstreek en
welk jaarlijks “aanbod” aan sociale woonproducten (huur en koop)
daar het beste voor ingezet wordt. In het portefeuilleplan laten we
zien welke woningvoorraad en welke aanpassingen aan die voorraad de komende tien jaar nodig zijn om dat aanbod te leveren.

1. Eigen kracht
Onze producten
en diensten
De meeste mensen zijn goed in staat om hun eigen leven vorm te
geven. Een deel van de mensen heeft hier moeite mee als het gaat
om wonen. Wij bieden hen permanente of tijdelijke ondersteuning.
Daarbij is van belang dat zij niet méér afhankelijk van ons zijn
dan noodzakelijk. Daarom proberen we de onafhankelijkheid van
woningzoekenden, huurders en kopers op de woningmarkt zo veel
mogelijk te vergroten, omdat we geloven in hun eigen kracht.
Daarnaast is het ook zo dat hoe meer mensen zelfstandig(er) in
een woning kunnen voorzien, hoe meer geld vrij komt voor andere
woningzoekenden die een betaalbare woning nodig hebben.
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Wij beseffen dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft.
Daarom proberen we elke keer weer de juiste omstandigheden
te creëren waarin mensen of groepen mensen hun eigen kracht
kunnen versterken. De vraag is dan wat kunnen mensen zelf,
wat kunnen ze samen en wat kunnen wij als organisatie doen.
We zetten maatwerk in om de juiste omstandigheden te creëren.

Wat is eigen kracht?
Op het gebied van wonen onderscheiden we drie vormen van
eigen kracht voor woningzoekenden en bewoners:
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• Eigen bestedingskracht: hoeveel geld heeft iemand te besteden
aan wonen?

Welke producten en diensten bieden we aan?
Woningzoekenden kunnen bij ons terecht voor een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning en tussenvormen tussen huur
en koop zoals Koop GoedKoop of Kopen naar Wens (zie schema).
Onze klantbelofte is: niemand uit de doelgroep gaat de deur uit
voordat alle mogelijkheden in huur en koop zijn onderzocht. Ons
doel is om ons woningaanbod en onze dienstverlening aan te
laten sluiten op de vraag en mogelijkheden van woningzoekenden,
huurders en kopers; de woningbehoefte is het uitgangspunt, niet
ons woningbezit. We richten ons op de vrijkomende woningen die
we weer aan woningzoekenden kunnen aanbieden.
Overzicht huur- en koopproducten naar inkomensdoelgroep

• Eigen regelkracht: wat kunnen (toekomstige) bewoners niet en
wat willen ze juist zelf doen?
• Eigen ontwikkelkracht: wat kan een (toekomstige) bewoner
doen om de eigen bestedings- en regelkracht te vergroten?
Het hebben en onderhouden van goede relaties tussen ons, de
bewoner en professionals van andere organisaties is een belangrijke voorwaarde in het versterken van de eigen kracht.

Primaire doelgroep
< E 30.150

Secundaire doelgroep
E 30.151-36.165

middeninkomens
E 36.166-46.263

Sociale huur
Vrije sector

Koop goedkoop
Kopen naar wens
N.B. Prijspeil 2017. Primaire doelgroep komt in aanmerking voor huurtoeslag. Secundaire doelgroep komt wel in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar niet voor huurtoeslag.

Verdelen van schaarste
Vanwege de schaarste en de gewenste doorstroming is het van
belang dat ons jaarlijkse totale aanbod zo groot mogelijk is. De
verhouding waarin we deze huur- en koopproducten jaarlijks
aanbieden, de zogeheten productenmix, passen we steeds aan de
behoefte van woningzoekenden en onze financiële mogelijkheden
aan. Het aantal huishoudens dat we huisvesten blijft minimaal
gelijk. Voor elk van onze woonproducten is de vraag groter dan het
aanbod dat wij kunnen bieden. Voor de sociale huur is de verdeling
gereguleerd, voor onze andere producten nauwelijks of niet. Bij
het verdelen van ons aanbod betaalbare vrije sector huurwoningen
en de koopproducten, streven we naar het optimaliseren van de
doorstroom vanuit de (sociale) huursector in de regio én op het
bieden van kansen aan lagere en middeninkomens die een binding
hebben met de regio. De doorstroom zorgt er ook voor dat steeds
meer mensen passend gaan wonen qua inkomen, persoonlijke
voorkeuren en levensfase. Over hoe we vervolgens de sturing
inrichten, met bijvoorbeeld behulp van voorrangsregels, gaan we
in gesprek met onze stakeholders.

Wat bieden we voor huurproducten aan?
De huren die woningcorporaties vragen liggen meestal lager dan
de huren op de vrije markt. In de sociale huur was dat al zo. Nieuw
is dat Dudok Wonen nu ook de huurprijzen matigt van een deel
van de huurwoningen in de vrije sector. Zo krijgen ook mensen

met een middeninkomen kans op een passende woning. Bovendien kan zo een sociale huurwoning vrijkomen voor diegenen
die deze het meest nodig hebben. We dragen daarmee bij aan de
gewenste doorstroming.

Wat bieden we voor koopproducten aan?
Dudok Wonen maakt op twee manieren het kopen van een
woning toegankelijk voor mensen met een laag inkomen:
• Kopen naar Wens: elk jaar bieden we een deel van onze huurders
de kans om een woning te kopen met dit koopproduct. Dat kan
de eigen huurwoning zijn of een andere woning in de regio, ook
buiten onze voorraad. Kopen naar Wens is inkomensafhankelijk,
huurders dragen dus naar vermogen bij, met een minimum van
50% van de koopsom.
• Koop Goedkoop: iemand die te veel verdient voor een sociale
huurwoning maar te weinig voor een reguliere koopwoning
kan met Koop Goedkoop een eigen woning verwerven. Met dit
koopproduct wordt de grond gehuurd en de opstal gekocht. Voor
de eerste 10 jaar geldt een korting op de canon van de grond. In
de regel zetten we hier een deel van de vrijkomende woningen
voor in. Een groeiend deel van het aanbod Koop Goedkoop
bestaat inmiddels uit doorverkoop (de eerste kopers die hun
Koop Goedkoop-huis te koop aanbieden).
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Een betaalbare huur- of koopwoning is schaars in onze regio. Bij de
verdeling van de vrije sector huurwoningen en Koop Goedkoopwoningen, kunnen we ook zorgen voor de doorstroming vanuit een
sociale huurwoning.

• Wooncoaches – Om de doorstroom nog verder op gang te
brengen gaan we experimenteren met wooncoaches die bijvoorbeeld oudere huurders met een verhuiswens ondersteunen bij
het vinden van een gewenste woning.

Nieuwbouw
Elk jaar bouwen we ook nieuwe woningen. Afhankelijk van de locatie bestemmen we een deel voor starters of die doelgroepen die
de doorstroom vanuit sociale huurwoningen op gang brengen.

• In between places – Een voorziening die tijdelijke woonruimte
biedt aan mensen die dringend om huisvesting verlegen zitten,
maar niet in aanmerking komen voor urgentie, bijvoorbeeld na
een echtscheiding.

Vernieuwende wooninitiatieven

Voor elke vraag het juiste aanbod

Bij het zoeken naar de optimale match tussen vraag en aanbod
staan we open voor vernieuwing. We verkennen ten minste de
volgende initiatieven en experimenten:

In de volgende tabel is te zien welke producten en diensten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en daarmee de
onafhankelijkheid op de woningmarkt. Deze tabel willen we verder
concretiseren en laden in gesprek met onze stakeholders.

• Woningdelen – Een nieuwe trend is dat meerdere mensen een
woning met elkaar delen in de vrije huursector. Dat kan zijn vanwege te weinig beschikbare sociale huurwoningen, door gebrek
aan tijd van de woningzoekenden om op een sociale huurwoning te wachten en soms als bewuste positieve keuze. We verkennen welke contractmogelijkheden er zijn om woningen te
delen, voor jongere en oudere doelgroepen.

Vorm van eigen kracht

Woningzoekenden

Huurders en kopers

Producten en diensten

Eigen
bestedingskracht

Mogelijkheid een betaalbare
koopwoning te verkrijgen

Bewoners kansen bieden op
opbouwen van eigen vermogen bij
vervolgstap in wooncarrière

• Koop GoedKoop
• Kopen naar Wens

Passende woonlasten bij eigen
financiële mogelijkheden

Afbouwen van financiële
ondersteuning (maatschappelijk
budget) waar mogelijk

• Inkomensafhankelijke huurverhoging
• Ingroeicanon Koop GoedKoop
• Huurmatiging vrije sector

Eigen beheer van de collectieve
ruimte of tuin

Eigen
regelkracht

Eigen
ontwikkelkracht

Zelf zoeken van de gewenste
koopwoning

Zelf zoeken van de gewenste
koopwoning

• Aanbod andere woning met
een koopproduct

Aanbod hulp bij zoeken naar een
gewenste woning

Proactief in gesprek met bijv.
ouderen

• Wooncoaches

Aanbod tijdelijke woonruimte om
leven weer op orde te krijgen

• In between places

Huisgenoten zoeken om toch op
jezelf te kunnen wonen, of om een
volgende stap te kunnen zetten

• Contracten voor het delen van
een woning
Zo zelfstandig mogelijk wonen
naar eigen kunnen (zonder
begeleiding, overlast, huurschulden etc.)

• Woonmaatschappelijk werk
• (Tijdelijk) maatwerk
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2. Contact met de omgeving
Participatie en
transparantie
12
Deze strategie is tot stand gekomen door samen te
werken met stakeholders. Deze samenwerking willen
we vasthouden en verbeteren. We gaan op zoek naar
nieuwe vormen van verbinding om te horen of we de
juiste bijdrage leveren aan de samenleving en daar
duidelijk verantwoording over afleggen. We willen van
onze huurders, kopers, woningzoekenden, gemeenten
en collega-corporaties informatie of we goed bezig
zijn: bieden we nog wel de juiste producten en dienstverlening, moeten we het anders doen?

Waarom nieuwe vormen van verbinding?

Waarom meer transparantie?

Voor participatie bestaan wettelijke kaders maar die leiden in
de praktijk niet vanzelf tot een brede bewonersparticipatie en
het kennen van onze bewoners en woningzoekenden. Bovendien
bedienen we steeds meer bewoners met een sociaal koopproduct
– en daarvoor bestaan geen wettelijke inspraakbevoegdheden. We
willen de verbondenheid met meer mensen en groepen vergroten.
We hebben daarvoor meer instrumenten van participatie nodig.
Dat helpt ons om huurders, kopers en woningzoekenden, als ook
gemeenten, welzijnsinstellingen en collega- corporaties op
verschillende manieren en niveaus te laten bijdragen aan ons
beleid en hoe we dat uitvoeren. Daarnaast staan we open voor
initiatieven van bewoners. De Woningwet maakt het bewoners
zelfs mogelijk om nieuwe coöperatieve verenigingen op te richten.
Ook daar werken we graag aan mee.

Met onze stakeholders werken we aan wonen in de regio Gooi en
Vechtstreek. Het is belangrijk dat we de juiste doelen nastreven en
die vervolgens op een goede, duurzame en kostenbewuste manier
realiseren. Keuzes zijn voor onze stakeholders vaak complex en
groot. Het is de kunst deze kleiner te maken en dichter bij mensen

Hoe gaan we dit doen?
Daarover kunnen we kort zijn: samen. We hebben ideeën genoeg,
maar onze huurders(organisatie), kopers, gemeenten en collegacorporaties hebben nog meer ideeën. Hoe we tot participatie gaan
komen, willen we samen bedenken. We faciliteren al deze partijen
om samen met ons aan de slag te gaan en doen de uitnodiging.
Zo organiseren we Samen Vooruit labs; bijeenkomsten waarin we
samen naar antwoorden zoeken op prangende vragen.

Wat is maatschappelijk budget en hoe zetten we het in?
Het deel van het financieel rendement dat niet nodig is om ons
vermogen in stand te houden, noemen we het maatschappelijk
budget. Dit wenden we aan voor maatschappelijke doelstellingen, zoals betaalbaarheid (door verhuurprijzen onder de
marktprijs te rekenen) of het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen, ondanks dat dit meestal onrendabele investeringen
zijn. We maken daarbij onderscheid tussen permanente inzet
en tijdelijke ondersteuning van onze huurders en kopers op het
gebied van betaalbaarheid. Deze tijdelijke ondersteuning hebben
we verwerkt in onze producten sociale huur, vrije sector huur
en Koop Goedkoop. We streven ernaar om het woonbudget op
een verantwoorde, geleidelijke manier af te bouwen daar waar
het kan. Zo wennen bewoners aan de marktprijs, bouwen ze
soms vermogen op en kan ons maatschappelijk budget steeds
opnieuw worden ingezet waar dit het meest nodig is.
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te brengen. Een uitwerking hiervan is dat we laten zien wat we met
het maatschappelijk budget gedaan hebben. In de nabije toekomst
willen we stakeholders ook zeggenschap geven waaraan we het
maatschappelijk budget besteden.

Hoe zorgen we voor meer transparantie?
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De eerste stap is het berekenen van de omvang van ons jaarlijks
maatschappelijk budget in euro’s en hoe we dit verdeeld hebben.
Vervolgens gaan we op zoek naar manieren om onze stakeholders
te betrekken bij de verdeling van het maatschappelijk budget
en bepalen we waar die het meest van betekenis is. Ambitieuze
doelstellingen waarin we telkens zoeken naar kleine stappen voorwaarts. Waar mogelijk zijn we bereid om zeggenschap over onze
maatschappelijke prestaties los te laten en zelfs over te dragen.
Naast het werken aan transparantie van onze bestedingen en het
geven van meer zeggenschap over onze maatschappelijke keuzes,
zijn we van plan om onze verantwoordingsinformatie te verbeteren: welke huishoudens bedienen we met onze woonproducten en
hoe is de productenmix tot stand gekomen.

3. Duurzaam vastgoed- en
vermogensbeheer
Oog voor
de toekomst

Onze bijdrage aan de samenleving is duurzaam. Dat betekent
dat we dat we ons vermogen in stand en in beweging houden,
met als doel dat we zowel huidige als toekomstige klanten
blijven bedienen. Het betekent ook dat we blijven werken aan
het verduurzamen van onze woningvoorraad.

Hoe houden we ons vermogen in stand en in
beweging?
Om de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen is niet alleen de
juiste samenstelling van producten en diensten nodig, maar ook
een dynamisch en gezond bedrijfsmodel. We zetten het vermogen
van de stichting in als zogenaamd revolving fund. Het in stand
houden van de koopkracht van het eigen vermogen voor toekomstige generaties is daarbij een streefwaarde: niet interen op
het vermogen maar ook niet oppotten. We zorgen dat we de
financiële continuïteit op korte en middellange termijn bewaken.
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Het bedrijfsmodel van Dudok Wonen bestaat, net als bij een vastgoedbelegger, uit de basiscomponenten:
• investeren (o.a. nieuwbouw, transformatie, aankoop, renovatie,
verduurzaming);
• financieren;
• exploiteren;
• desinvesteren (o.a. verkoop).

investeren

financieren
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vreemd vermogen
(leningen)

exploiteren
eigen vermogen
desinvesteren
(verkopen)

Een duurzaam bedrijfsmodel zonder structurele beschikbaarheid
van subsidies vraagt om sturing op rendement. Het bedrijfsmodel
is gebaseerd op een actieve portefeuillestrategie van investeren en
desinvesteren. Zo creëren we meer aanbod voor woningzoekenden
en houden we een dynamische en moderne portefeuille. We investeren hoofdzakelijk in huur- en sociale koopproducten. Omdat
huishoudens gemiddeld steeds kleiner worden en grond schaars en
duur blijft zijn de woningen die we toevoegen gemiddeld kleiner
dan de bestaande voorraad.
Het kan zijn dat het steeds lastiger wordt om nieuwe woningen
toe te voegen in de Gooi- en Vechtstreek gezien de beperkte locaties en mogelijkheden. We zoeken actief naar mogelijkheden voor
bijvoorbeeld transformatie of nieuwbouw in de directe omgeving
van ons huidige werkgebied, binnen onze woningmarktregio en
verkennen ook mogelijkheden om woningen aan te kopen. Naast
toevoegingen aan de woningvoorraad d.m.v. nieuwbouw en herbestemming voegt Dudok Wonen toe als mee-investeerder in de
woning van de klant.
We lenen ook geld om onze activiteiten te financieren. Daarbij
lenen we minder dan maximaal mogelijk is en kijken we goed naar
de verdiencapaciteit van het vastgoed. We bewaken de financiële
continuïteit met een vermogensstructuur die past bij het risicoprofiel van onze activiteiten op de middellange termijn.

De Woningwet 2015 dwong ons om in dat dynamische bedrijfsmodel een scheiding aan te brengen tussen activiteiten die wel
en die niet in aanmerking komen voor financiële staatssteun*.
Daarbij kiezen we voor het uitgangpunt om ook in het niet-DAEB
gedeelte, binnen de regels van de wet, maatschappelijke doelstelling na te streven: sociaal zonder staatssteun. Voor deze
zogenaamde niet-DAEB activiteiten, met name het exploiteren
van vrije-sector huurwoningen, moeten andere leningen worden
aangetrokken. Dudok Wonen streeft daartoe naar een grotere
zelfredzaamheid op de kapitaalmarkt.

Hoe verduurzamen we onze woningvoorraad?

comfort en bij voorkeur tot lagere woonlasten leiden. Daarnaast
investeren we in de toepassing van duurzame energiebronnen. We
verbeteren de energieprestatie van onze woningen en beperken
ons daarbij niet alleen tot ons eigen bezit. Vanzelfsprekend streven
we ook hierbij een zo groot mogelijke participatie na. Het gaat
immers vaak om maatregelen waaraan bewoners ook zelf bijdragen.
We blijven leren van nieuwe technologieën die bijvoorbeeld ook
toepasbaar zijn in ons monumentale woningbezit. Onze bijdrage
leveren betekent ook dat we ons houden aan afspraken op de
korte termijn en ons richten op het realiseren van de doelstellingen
op de lange termijn. We verduurzamen ook huurwoningen die we
later als sociale koopwoning aanbieden.

We investeren ook in verbetering van de bestaande woningvoorraad. Renovaties zijn gericht op woningverbetering
(aanpassingen aan de kwaliteitseisen van deze tijd) en vooral
op verduurzaming.
Ook wij verbinden ons aan de doelstelling dat halverwege deze
eeuw alle woningen energieneutraal zullen zijn, om zo de klimaatverandering te beperken. We leveren onze bijdrage aan de energietransitie op verschillende manieren. Enerzijds blijven we investeren
in energiebesparing vaak in combinatie met het verbeteren van de
staat van onderhoud. Investeringen die voor bewoners tot meer
* Het betreft de scheiding DAEB/niet-DAEB. DAEB staat voor Dienst van Algemeen Economisch Belang. Alleen DAEB-activiteiten komen volgens de wet in aanmerking voor staatssteun.
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4. Organisatie

Deskundig,
bevlogen en
betrokken
18

Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen.
De bewoners waar we voor werken, maar ook onze collega’s in
de organisatie. Zij maken het verschil voor woningzoekenden,
huurders en kopers. We hebben een organisatie nodig die wendbaar is en die wordt gedragen door betrokken medewerkers die
werken aan de ontwikkeling van hun talent.

Ingericht zijn om te bewegen
De wereld om ons heen staat niet stil en verandert voortdurend.
Om steeds een passend antwoord te bieden op veranderende
regelgeving en ontwikkelingen in de samenleving is het nodig
dat we een organisatie hebben die de flexibiliteit en de professionaliteit heeft om te blijven bewegen. Flexibiliteit om in te spelen
op de veranderende wensen van bewoners, toezichthouders,
stakeholders, maar ook op veranderende omstandigheden. Om
dat voor elkaar te krijgen investeren we in persoonlijk leiderschap,
blijven we innoveren en werken we aan het beheersen van onze
processen. Beheersing van processen draagt ook bij aan kostenbewustzijn en beheersing van bedrijfslasten. Het blijft de komende
jaren belangrijk om te bekijken op welke kosten bespaard kan
worden en daarbij ook actief te leren van andere corporaties.
Ten slotte blijven we kritisch kijken naar wat we zelf doen en
welke activiteiten we beter kunnen uitbesteden.

Medewerkers
Organisatiestructuur is nodig, maar niet doorslaggevend voor ons
succes. Dat zijn onze medewerkers. We geloven in de kracht van
diversiteit. Met elkaar geven we dagelijks vorm aan een waardengedreven omgeving, waarin ieders talent tot uiting kan komen
en door kan groeien. De goede randvoorwaarden en de juiste
omgeving stimuleren medewerkers om initiatief te nemen in het
dagelijks werk en om zichzelf te (blijven) ontwikkelen, ongeacht
functie of leeftijd. Iedereen heeft talenten en kan regisseur zijn
van zijn eigen professionele carrière. Alleen zo voeren we geloofwaardig onze maatschappelijke missie uit.
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Meten van onze prestaties
Per opgave geven we aan hoe we onze prestaties meten. We
proberen onze prestaties zoveel mogelijk te meten met cijfers.
Maar dingen die er het meest toe doen, zijn vaak het moeilijkst
meetbaar. Daar waar meten niet mogelijk is, willen we onze
prestaties graag vertellen. Onze verantwoording bestaat dus
uit tellen én vertellen.

Opgave 1 Eigen kracht: onze producten en diensten.
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De mate waarin onafhankelijkheid op de woningmarkt wordt
bereikt, is lastig direct te meten. De inzet van onze dienstverlening
en onze producten is daar wel op gericht. De volgende doelstellingen bij de inzet van onze producten zijn van strategisch belang,
waarin geen rangorde is aangebracht.
1. Ons woningaanbod voldoet aan de behoeften en mogelijkheden van woningzoekenden, huurders en kopers in de regio
Gooi en Vechtstreek.
• Indicator: verhouding in het jaarlijks aanbod tussen sociale
huur, betaalbare vrije sector huur en sociale koop in de regio
Gooi en Vechtstreek, zoals jaarlijks vastgesteld na doen van
onderzoek en in gesprek gaan met stakeholders.

• Norm: ons jaarlijks aanbod in de regio Gooi en Vechtstreek per
product bevindt zich tussen de volgende bandbreedtes: sociale
huur tussen 55-65%, vrije sector huur tussen 10-20% en
sociale koop tussen 10-25%.
2. Realiseren van vernieuwing sociale huurwoningenportefeuille met 1.000 toegevoegde sociale huurwoningen in de
periode 2017 – 2027.
• Indicator: gemiddeld aantal opgeleverde sociale huurwoningen
per jaar door nieuwbouw, transformatie of aankoop.
• Norm: toevoeging van tenminste gemiddeld 100 sociale huurwoningen per jaar aan de portefeuille.
3. De pijplijn van nieuw te bouwen sociale huurwoningen is
op peil als het gaat om de realisatie van 1.000 sociale huurwoningen mogelijk te maken.
• Indicator: totaal aantal nieuw te realiseren sociale huurwoningen in acquisitie- of initiatieffase, waarvan de locatie bekend is.
• Norm: tenminste 2.000 sociale huurwoningen in acquisitie of
initiatieffase vanaf 2021.

Opgave 2 In contact: Participatie en Transparantie.
De mate waarin onze omgeving ervaart dat er meer sprake is van
‘samen’ is lastig direct meetbaar. Het realiseren van de volgende
doelstellingen is daarbij in elk geval van strategisch belang.
4. Onze huurders en kopers zijn tevreden over onze dienstverlening.
• Indicator: Scores uit KWH-metingen.
• Norm: Jaarlijks minimaal voldoen aan criteria behalen c.q.
behouden KWH-label.
5. We vergroten de transparantie van onze productenmix en
geven onze belanghouders invloed erop.
• Indicator: bijeenkomst met belanghouders (iig gemeenten,
woningzoekenden, huurders, zorgorganisaties, kopers en
collega-corporaties) waarin we de stem van stakeholders
gehoord hebben en aan hen terugkoppelen hoe wij de inzichten
uit de bijeenkomst beleidsmatig vertalen.
• Norm: jaarlijks terugkerende bijeenkomst in het begin van het
jaar.

6 en 7. We geven onze belanghouders invloed op ons beleid.
• Indicator: Jaarlijkse vragen naar tevredenheid over invloed op
beleid in enquête onder onze belanghouders (o.a. gemeenten,
collega-corporaties, HBV, bewonerscommissies, deelnemers
Samen Vooruit Labs).
• Norm: Minimaal gemiddeld rapportcijfer 7.
• Indicator: We betrekken, naast de formele participatie met de
HBV en/of bewonerscommissies, ook andere klantgroepen bij
ons beleid.
• Norm: Verkennen oprichting van een digitaal klantenpanel in
de regio Gooi en Vechtstreek in 2020.

Opgave 3 Duurzaam vastgoed- en vermogensbeheer
De ontwikkeling van het vermogen en de vastgoedportefeuille is
goed te vertalen in meetbare doelstellingen. Onderstaande doelstellingen zijn daarbij van strategisch belang. Voor vastgoed zijn
de doelstellingen en prestatie-indicatoren verder uitgewerkt in
het portefeuilleplan. Aan de hand daarvan sturen we de gewenste
transformatie en kwaliteit.
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8 en 9. Verduurzaming vastgoed: ons gehele woningbezit is
CO2-neutraal in 2050.
• Indicator: Gemiddelde energie-index van al onze huurwoningen
is maximaal 1,4.
• Norm: Uiterlijk eind 2021.
• Indicator: Energie-index van al onze huurwoningen in exploitatie
van SDW en GW bedraagt maximaal 1,4.
• Norm: Uiterlijk eind 2030.
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10. Ons vermogen is voldoende in beweging.
• Indicator: verhouding tussen balanstotaal op marktwaarde en
de gezamenlijke omvang van investeringen en desinvesteringen
op jaarbasis.
• Norm: transformatie-indicator: tussen 3,5 en 4,5%
11. Financiële continuïteit op de korte, middellange en lange
termijn.
• Indicator: Externe ratio’s: ICR, LTV, Solvabiliteit en Dekkingsratio.
• Norm: Jaarlijks en meerjarig minimaal voldoen aan de externe
ratio’s.

Postbus 1854, 1200 BW Hilversum
Telefoon (035) 646 16 00
Info@dudokwonen.nl
www.dudokwonen.nl
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