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Twitterend de toekomst in

Zoals ik vorig jaar al schreef, zeggen jaarverslagen veel over het verleden en bieden ze hoog-

uit een blik op de toekomst. Het liefst zou je die willen voorspellen, maar dat kan niemand. 

Al zou het wel handig zijn in deze tijd zo vol onzekerheden. We kunnen hooguit proberen om 

zo goed mogelijk met onzekerheden om te gaan. En dat is precies wat we ook in 2010 weer 

hebben gedaan: veel beleidskaders zijn geactualiseerd, het risicomanagement en de rap-

portages zijn verbeterd, de mogelijkheden om telkens te kunnen bijsturen zijn vergroot. Dat 

helpt bij het kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze verbeterde organisatie 

kunnen we veel scherper naar de toekomst kijken. Op een bijna organische manier ontvouwt 

zich het profi el van onze ‘corporatie van de 21e eeuw’. Dat gaat ons hopelijk goed van pas 

komen bij het herijken van onze bedrijfsstrategie in 2012.

Organisatorische verbeteringen moeten uiteindelijk wel leiden tot prestaties. Om ons 

presteren te meten, is begin 2011 een nieuwe maatschappelijke visitatie afgerond. Daar-

uit blijkt dat we over bijna de gehele breedte beter presteren dan vier jaar geleden. Dudok 

Wonen scoort op 19 van de 29 meetpunten ‘boven de norm’. Vier jaar geleden werd twee 

keer ‘boven de norm’ gescoord. Het visitatierapport schrijft hierover dat ‘het leuk is om te 

zien dat het management aan de hand van de uitkomsten van de vorige visitatie aan de slag 

is gegaan en dat deze acties effect hebben gesorteerd’. Dit oordeel nodigt ons uit om op de 

ingeslagen weg door te gaan.

De jaarrekening toont een goed fi nancieel resultaat. Dat sluit aan bij mijn waarneming dat 

Dudok Wonen fi nancieel gezond is. Maar eigenlijk kan je dit oordeel nauwelijks ontlenen aan 

het gepresenteerde fi nanciële resultaat. Externe regels schrijven namelijk voor hoe wij moe-

ten boekhouden. Dat leidt elk jaar opnieuw tot grote af- en bijschrijvingen op ons vastgoed. 

Een betrouwbare relatie met de werkelijkheid is daarin moeilijk te vinden. Die werkelijkheid 

moet u vooral zoeken in onze robuuste solvabiliteit en goede kasstromen. Die bepalen onze 

toekomstige investeringsmogelijkheden. 

Onze perspectieven zijn dus goed. Maar u weet het, hoe groot is de kans dat een voorspel-

ling uitkomt? Een advies is hier dus op zijn plaats. Het lezen van dit beknopte jaarverslag 

geeft u veel informatie. Maar voor het doorgronden van onze toekomst raad ik u vooral aan 

om actuele ontwikkelingen te blijven volgen op Twitter, YouTube, Facebook en al die andere 

plaatsen op het internet waar wij dagelijks actief zijn.

Leon Bobbe

directeur-bestuurder

Hilversum, 25 mei 2011

NB: dit is het verkorte jaarverslag, kijk voor de volledige versie op www.dudokwonen.nl
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 Resultatenoverzicht 2010

Zoals u van ons gewend bent concentreren we ons met deze publicatie op de concrete 

behaalde resultaten. Dat doen we aan de hand van de ambities die we in de Strategie-

nota 2009-2012 hebben opgesteld. Deze nota is – net zoals het volledige jaarverslag – 

te raadplegen op onze website.

Doel: een sociaal en economisch 

vitale regio

Voor een sociaal en economisch vitale regio is een dynamische woningmarkt nodig, 

met kansen voor iedereen. Onze inzet is om daar een zo groot mogelijke bijdrage aan 

te leveren, onder meer door meer huishoudens te huisvesten, jongeren zo veel mogelijk 

voor de regio te behouden en de onafhankelijkheid op de woningmarkt te bevorderen. 

Dat doen we door te werken aan de volgende ambities:

 meer mensen kansen bieden op een passende wooncarrière;

 het kwetsbare weerbaar maken;

 optimaal fi nancieel en maatschappelijk rendement.
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Ambitie: meer mensen kans bieden 

op een passende wooncarrière

Dudok Wonen heeft de ambitie om meer mensen betaalbaar te huisvesten. Daarbij 

bieden we mensen perspectief op een eigen woning en betalen mensen zo veel mogelijk 

naar vermogen. Door een deel van onze huurwoningenvoorraad om te zetten in 

betaalbare koopwoningen, huisvesten we ieder jaar meer mensen én worden steeds 

meer mensen onafhankelijk op de woningmarkt. 

Resultaten in 2010

 8% van onze huurwoningen is gemuteerd in 2010. De verhuur van vrije-sector-

woningen blijft grillig onder invloed van de crisis. In 2010 zijn 128 vrije-sectorwoningen 

verhuurd, zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

 Tot 1 december 2010 zijn 113 huurcontracten met Huur op Maat afgesloten. Of 

Dudok Wonen in de toekomst doorgaat met deze inkomensafhankelijke huurcontrac-

ten, hangt af van de landelijke uitkomsten van dit experiment en de ontwikkeling van 

nieuwe landelijke en Europese regelgeving. 

 De corporaties en gemeenten in de regio hebben overeenstemming bereikt over een 

nieuw systeem voor woonruimteverdeling. Het moet de doorstroming in de woning-

markt stimuleren. Op aandringen van Dudok Wonen blijft het mogelijk woningen voor 

jongeren t/m 25 jaar te verloten. Medio 2011 wordt met het nieuwe systeem gestart. 

 Het aantal betaalbare koopwoningen is gestegen met 175.  Daarmee is het aandeel 

kooparrangementen gegroeid van 6,8% naar 9,1%. De opbrengst van koopwoningen 

stelt ons in staat om meer mensen te huisvesten en onze nieuwbouw en herstructu-

rering van wijken te fi nancieren. 

 In 2010 is de wens ontstaan verkoop van woningen uit een groter deel van onze 

woningvoorraad mogelijk te maken. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om 

te komen tot een zogeheten fl exibele voorraad van woningen die – als ze leegkomen 

– zowel te huur als te koop kunnen worden aangeboden.

 In 2010 werden 139 nieuwbouwwoningen opgeleverd waarvan 67 woningen na 

herstructurering. Daarnaast wordt een groot aantal woningen gerenoveerd, in maar 

liefst zeven herstructureringsgebieden: Bloemenbuurt, Hilversum Noord, Liebergen 

en de Kansenzone aan weerszijde van het station in Hilversum, de Godelindebuurt 

en Beatrixhof in Bussum en het voormalige motel aan de Amersfoortsestraatweg in 

Naarden. 
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Ambitie: het kwetsbare 

weerbaar maken

Dudok Wonen voelt zich verbonden met dat wat ‘kwetsbaar’ is. Dat komt op meerdere 

manieren tot uitdrukking: in de vangnetfunctie die we vervullen voor mensen die het zonder 

steun niet redden, op het gebied van het klimaat en op het gebied van cultureel erfgoed.

Resultaten in 2010

 Dudok Wonen richt zich op de ontwikkeling van een aantal zogeheten woondiensten-

zones. In Hilversum is in 2010 begonnen met de herontwikkeling van zorgcentra de Ege-

lantier en Zuiderheide. In Bussum werkt men met wijksteunpunten en in Naarden wordt 

begonnen met de ontwikkeling van de woondienstenzone Naarden-West (Keverdijk).

 Op 8 juli 2010 lanceerden Sherpa en Dudok Wonen geWoon op jezelf: drie woonlocaties 

op loopafstand van elkaar voor woningen jongeren met een licht verstandelijke of licha-

melijke beperking. In 2010 werd de eerste locatie opgeleverd en gestart met het bouwen 

van de andere twee. 

 Onder invloed van de economische tegenwind is het aantal betalingsachterstanden op-

gelopen. Dat heeft geleid tot een strakker incassobeleid, opdat onze huurders niet verder 

in de problemen komen. Zo kunnen we ontruimingen tijdig voorkomen. Helaas was dit in 

negen gevallen onvermijdelijk, maar dat zijn er wel zeven minder dan vorig jaar. In 2010 

maakten vier huurders gebruik van het Tweede Kansbeleid.

 In 2010 hebben we onze energiebesparingsdoelstelling concreet gemaakt: 20% minder 

CO2-uitstoot in 2020 en het gemiddelde energielabel van onze woningen verschuift 

van label E naar C. Diverse pilotprojecten werden opgestart om dit te helpen realiseren, 

waaronder de renovatie van 26 woningen, waarbij ze van energielabel E naar B worden 

gebracht. 

 2010 was het eerste jaar waarin onze huurders gebruik konden maken van de door ons 

gratis beschikbare online energiebespaarcoach Beter Peter. Dit leverde een besparingen 

op van 12.000 kg CO2.

 Een nieuwe wervingsactie onder onze huurders om zich aan te sluiten op WoonEnergie 

leverde 80 nieuwe aanmeldingen op. WoonEnergie levert uitsluitend groene energie. In 

totaal zijn nu ca. 1500 huurders klant. 

 De verkenning naar de mogelijkheden voor productie van duurzame eigen energie gaat 

door. Onderdeel hiervan is de realisatie van warmte/koude-opslag in zorgcentrum De 

Egelantier.

 Dudok Wonen beheert een aanzienlijke hoeveelheid cultureel erfgoed. Daarnaast investe-

ren we in religieus en industrieel erfgoed, dat wordt herontwikkeld om te behouden voor 

de toekomst. In Hilversum is begonnen met de herontwikkeling van de Melkfabriek, de 

voormalige politiepost het voormalige vakbondsgebouw Ons Gebouw. In Bussum moes-

ten we onder invloed van de crisis de plannen voor Bensdorpfabriek aanpassen, maar het 

project Jan Bottemastraat werd in december 2010 – op de gevelisolatie na – afgerond.



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202020072006

huurarrangementen kooparrangementen

Steeds meer mensen huisvesten
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Ambitie: optimaal fi nancieel en 

maatschappelijk rendement

Het vermogen van Dudok Wonen is in vastgoed geïnvesteerd. Dat vastgoed wordt 

geëxploiteerd en na verloop van tijd verkocht of herontwikkeld. Op deze wijze creëren 

we fi nanciële en maatschappelijke waarden.

Resultaten in 2010

 Wat voor rendement maakt Dudok Wonen op haar vermogen? En aan welk maat-

schappelijk doel wordt het rendement besteed? Hoe meet je maatschappelijke 

waarde? Het zijn vraagstukken in de sfeer van waardemanagement. In 2010 is een 

begin gemaakt met het inzichtelijk maken van dit soort cijfers en effecten.

 Dudok Wonen heeft in 2010 een totaal rendement behaald van 1,6% op alle objec-

ten. Het rendement op standing investments (zonder transformatie activiteiten) is 

2,1%. Het rendement is opgebouwd uit een indirect rendement van -0,9% en een 

direct rendement van 3,0%.

 Dudok Wonen heeft in 2010 € 14,8 miljoen aan de betaalbaarheid van het wonen en 

de leefbaarheid van wijken bijgedragen. Dit betreft 1,8% van ons vermogen.

 De transformatieindex laat de omzet zien die corporaties realiseerden bij het in het 

beweging brengen van hun woningportefeuilles. De totale transformatieomzet van 

Dudok Wonen bedraagt 8,0%, waarmee Dudok Wonen tot de meest transformerende 

corporaties behoort.  

 In 2010 is goede vooruitgang geboekt in de inrichting van een nieuw sturingsmodel, 

met als doel continue inzicht in de actuele en toekomstige fi nanciële situatie. 

Onderdeel hiervan zijn onder meer een investeringsstatuut met heldere criteria voor 

investeringsbeslissingen en een fi nancieel managementmodel, waarin – gedwongen 

door de EC-beschikking – onderscheid gemaakt wordt tussen activiteiten in Dienst 

van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en niet-DAEB-activiteiten. 



 Dudok Wonen in cijfers

Kengetallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Huurwoningen 6537 6746 6798 6868 6749 6639

Koop Goedkoop 39 48 69 114 240 336

Sociale Koop 0 0 53 170 238 328

Verzilverd Wonen 14 15 17 21 21 23

Totaal 6590 6809 6937 7173 7248 7326

Uit onze resultaatrekening 2007 2008 2009 2010

Resultaten uit exploitatie inclusief rente +7.419 -781 +7.370 +5.886

(exclusief resultaat uit verkoop en 

niet rendabele investeringen)

Opbrengsten uit verkoop (- boekwaarde) +10.393 +24.104 +12.994 +8.906

Niet rendabele investeringen (afboekingen  -12.116 -7.712 -35.661 -23.660

nieuwbouw/ herstructurering)

Vennootschapsbelasting 0 0 +4.699 -12.010

Waardeveranderingen +93.432 -45.393 +14.367 +76.716

Totaal +99.128 -29.782 +3.769 +55.839

(bedragen X € 1000,-)

Uit onze balans 2007 2008 2009 2010

Omvang leningen van kredietinstellingen 207.257 237.271 268.973 283.684

Boekwaarde vastgoed 492.016 478.189 487.328 632.616

Jaarlijkse investeringen 59.202 59.624 42.778 41.100

(bedragen X € 1000,-)

Op onze website www.dudokwonen.nl vindt u ons volledige jaarverslag.

Dudok Wonen 

Postbus 1854

1200 BW Hilversum

Telefoon (035) 646 16 00

Info@dudokwonen.nl
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