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Over de toekomst niets dan goeds
Jaarverslagen zeggen wat over het verleden. Meestal zeggen ze niet veel over de 
toekomst. Dat geldt zeker op dit moment. De wereld wordt voortdurend gecon-
fronteerd met allerlei soorten crisissen. Zij vormen voor ons het decor waarin 
niet alleen het functioneren maar zelfs het bestaansrecht van corporaties op veel 
plaatsen ter discussie wordt gesteld.

Een bekend staatsman zei nog niet zo lang geleden: ‘Vandaag, wijst veel er op dat 
we in een periode van transitie zitten; het lijkt er op dat iets verdwijnt en iets 
anders op een pijnlijke manier wordt geboren. Alsof iets verrot, zichzelf uitput en 
verkruimelt – terwijl iets anders, nog ondefinieerbaar, uit het puin omhoog stijgt.’

Deze uitspraak heeft een theatraal karakter maar zou wel eens een hoog waar-
heidsgehalte kunnen hebben. Er verandert zo veel om ons heen, dat we als 
corporatie alleen maar kunnen voortbestaan als we onszelf opnieuw uitvinden. 
De afgelopen jaren heeft Dudok Wonen dat al een beetje gedaan. Onze emanci-
patoire roots hebben we herontdekt, de focus is verbreed naar huur én koop, en 
de wooncarrière staat steeds meer centraal in onze dienstverlening. Ik kan me 
niet voorstellen dat we daarmee de corporatie van de 21e eeuw al geheel hebben 
ontdekt. Daar is meer voor nodig. Wat dat is, weten we nog niet. We blijven zoeken 
en luisteren en ondertussen proberen we ons werk steeds beter te doen.

En dat was zichtbaar in 2009. De kwaliteit van onze dienstverlening werd gewaar-
deerd met een prima 7,4. Verder hebben we van alle Nederlandse corporaties 
het meeste geld in beweging gebracht. Geld dat is geïnvesteerd in nieuwbouw, 
herstructurering en de uitbreiding van ons aanbod betaalbare koopproducten. Ik 
verwacht dat we de komende jaren kunnen blijven investeren. Onze uitgangsposi-
tie daarvoor is in 2009 verbeterd door onze kosten omlaag te brengen. Als gevolg 
daarvan ziet het operationele resultaat er gezond uit. Dat zegt wat over 2009 maar 
daarmee zegt dit jaarverslag uiteindelijk toch ook iets goeds over onze toekomst.

Leon Bobbe
directeur-bestuurder

8 juni 2010

NB: dit is het verkorte jaarverslag, kijk voor de volledige versie op www.dudokwonen.nl
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Resultatenoverzicht 
In deze publicatie concentreren we ons op de concrete resultaten. Dat doen we 
aan de hand van de ambities die in de Strategienota 2009-2012 zijn geformuleerd. 
Deze nota, die in 2009 werd vastgesteld, is te raadplegen via 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 kans bieden op een passende wooncarrière;
 het kwetsbare weerbaar maken;
 optimaal financieel en maatschappelijk rendement.
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Ambitie: meer mensen kans bieden 
op een passende wooncarrière
Dudok Wonen heeft de ambitie om meer mensen kansen te bieden op een 
passende wooncarrière. Deze ambitie hebben we geoperationaliseerd naar drie 
strategische doelstellingen:
1.  Dudok Wonen biedt kansen op een passende wooncarrière;
2.  Dudok Wonen gaat meer mensen betaalbaar huisvesten.
3.  Mensen betalen naar vermogen.

De resultaten in 2009:
 10% van onze huurwoningen is gemuteerd in 2009. Daarvan is 65% toegewe-

zen aan jongeren onder de 30 jaar, 24% aan huishoudens tussen 30 en 65 jaar 
en 7% aan senioren. De overige verhuringen zijn via derden zoals zorgorganisa-
ties afgesloten.

 Het aantal verkochte woningen neemt – in lijn met de strategie – toe. Met 
205 verkochte woningen bedraagt het percentage koopwoningen 6,8% van het 
totale aantal woningen. In 2005 was dit nog 0,6%. 

 De eerste contouren voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem zijn bekend. In 
2010 wordt het systeem verder uitgewerkt. In de regionale projectgroep blijft 
Dudok Wonen aandacht vragen voor jongeren, jonge gezinnen en mensen met 
een zorgvraag.

 Op 1 februari 2009 werd gestart met het driejarig experiment Huur op Maat. 
Met Huur op Maat kunnen woningzoekenden op elke woning reageren, onge-
acht hun inkomen. Uit de eerste evaluaties blijkt dat meer woningen bereikbaar 
zijn geworden voor een grotere groep mensen. In totaal werden 110 Huur op 
Maat-contracten afgesloten, waarvan 95% aan mensen uit de lagere inkomens-
groepen (tot E 35.000).

 In 2009 waren vier groot-onderhoudsprojecten in uitvoering. De projecten in 
Hilversum en Naarden, respectievelijk Mezenstraat e.o. en Kolonel Verveerstraat 
e.o. werden afgerond; de Bussumse projecten Betje Wolfflaan en Woonwagen-
centrum de Zanderij lopen door in 2010.

 In 2009 werden 86 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarnaast wordt een 
groot aantal woningen gerenoveerd, in zeven herstructureringsgebieden in 
Hilversum, Bussum en Naarden. Daarbovenop is in 2009 verder gegaan met 
gesprekken in het kader van Wonen boven Winkels.
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Ambitie: het kwetsbare 
weerbaar maken
Dudok Wonen voelt zich verbonden met het ‘kwetsbare’. Dit 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.

De resultaten in 2009:
 Dudok Wonen is nog altijd een van de grootste leveranciers van vastgoed voor 

zorginstellingen. Daarnaast zijn we actief bij het realiseren van vijf woondien-
stenzones in Hilversum en Naarden, en wijksteunpunten in Bussum. 

 In 2009 werden drie appartementencomplexen gerealiseerd voor Sherpa in 
Baarn, in Bussum werd een complex van 13 appartementen voor Sherpa afge-
nomen en uitontwikkeld. Daarnaast wordt op drie locaties in Hilversum gewerkt 
aan kleinschalige woningbouw voor diverse woonvormen van Sherpa.

 Het verkorten van de aanmaanprocedure bij huurachterstand, waarmee in 2008 
werd gestart, blijft succesvol. Door betaalafspraken met huurders te maken, 
kunnen ontruimingen tijdig worden voorkomen. Helaas was dit in 16 gevallen 
onvermijdelijk, één minder dan vorig jaar. Overigens waren niet alle ontruimin-
gen het gevolg van betalingsproblemen. Enkele hadden te maken met overlast 
of met het vertrek van de huurder naar een onbekende bestemming.

 In 2009 werden diverse maatregelen getroffen in het kader van energiereductie, 
zoals het toepassen van duurzame en besparende materialen, het gratis be-
schikbaar stellen van de energiebespaarcoach BeterPeter aan al onze bewoners 
en een wervingsactie onder onze huurders om zich aan te sluiten op WoonEner-
gie die 192 nieuwe aanmeldingen opleverde.

 In 2009 is een onderzoek gestart naar de toepassingsmogelijkheden van zonne-
panelen op onze complexen en ons kantoor aan de Larenseweg. 

 Dudok Wonen beheert een aanzienlijke hoeveelheid cultureel erfgoed. Daar-
naast investeren we in religieus en industrieel erfgoed, dat wordt herontwikkeld 
om te behouden voor de toekomst. In Hilversum wordt gewerkt aan een nieuwe 
bestemming van de melkfabriek, de voormalige politiepost en Ons Gebouw, 
een voormalig vakbondsgebouw waar nu 18 appartementen voor jonge mensen 
met een beperking worden gerealiseerd. In Bussum werd de herontwikkeling van 
de Bensdorpfabriek en de Jan Bottemastraat opgepakt.
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Steeds meer mensen huisvesten
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Ambitie: optimaal financieel en 
maatschappelijk rendement
Dudok Wonen is een maatschappelijke onderneming die actief is in het domein 
van het ‘wonen’. Dudok Wonen investeert daarbij in vastgoed. Hierbij opereert zij 
als een langetermijn belegger. Het vastgoed wordt geëxploiteerd en na verloop van 
tijd weer verkocht of herontwikkeld. Dit gehele proces is gericht op het creëren 
van financiële en maatschappelijke waarde. Geldelijke opbrengsten worden steeds 
aangewend ten behoeve van de maatschappelijke doelstellingen. Vanuit deze  
beleggersoptiek is Dudok Wonen ‘verplicht’ om haar:
1.  vastgoed zo goed en efficiënt mogelijk te ontwikkelen, beheren en exploiteren; 

een goede juridische inrichting van de organisatie is hiervoor een belangrijke 
voorwaarde;

2.  opbrengsten zo efficiënt en effectief mogelijk te laten bijdragen aan het berei-
ken van haar maatschappelijke doelstellingen: financiële continuïteit en goed 
waardemanagement zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

De resultaten in 2009: 
 De opbrengst van koopwoningen en een scherp financieringsbeleid stelt ons in 

staat om meer mensen te huisvesten in nieuwbouw of herstructureringwijken. 
We blijven er naar streven om in 2020 40% meer mensen te huisvesten.  
Zie hiervoor ook de grafiek hiernaast.

 Om de financiële continuïteit te verbeteren zijn in 2009 diverse maatregelen 
genomen, zoals het terugdringen van leegstand na mutatie en beter spreiden in 
de tijd van herstructureringsprojecten. Daarnaast moesten we de investerings-
ambitie bijstellen naar een realistischer scenario. 

 We streven ernaar om ons vermogen zo min mogelijk vast te laten zitten in het 
bezit. Ons geld moet werken, niet roesten. Dat is in 2009 goed gelukt: van alle 
Nederlandse corporaties brachten we het meeste geld in beweging, zo blijkt uit 
de IPD-Aedex 2009. Geld dat is geïnvesteerd in nieuwbouw, hertstructurering 
en de uitbreiding van onze betaalbare koopproducten, opdat iedere euro zo 
veel mogelijk maatschappelijke waarde oplevert. Door ons verkoopprogramma 
slim te combineren met ons bouw- en aankoopprogramma blijft het aantal 
gehuisveste huishoudens per saldo stijgen, ondanks een daling van het aantal 
huurwoningen.



Dudok Wonen in cijfers
Kengetallen 2005 2006 2007 2008 2009

Huurwoningen in eigendom 6537 6746 6798 6868 6749

Huurwoningen in beheer 182 182 182 182 182

Koop Goedkoop 39 48 69 114 240

Sociale Koop 0 0 53 170 238

Verzilverd Wonen 14 15 17 21 21

Totaal 6772 6991 7119 7355 7430

Uit onze resultaatrekening 2007 2008 2009

Resultaten uit exploitatie inclusief rente +7.419 -781 +7.370

(exclusief resultaat uit verkoop en 

niet rendabele investeringen)

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

Niet rendabele investeringen (afboekingen  -12.116 -7.712 -35.661

nieuwbouw/ herstructurering)

Vennootschapsbelasting 0 0 +4.699

Waardeveranderingen +93.432 -45.393 +14.367

Totaal +99.128 -29.782 +3.769

(bedragen X E 1000,-)

Uit onze balans 2007 2008 2009

Omvang leningen van kredietinstellingen 207.257 237.271 268.973

Boekwaarde vastgoed 492.016 478.189 487.328

Jaarlijkse investeringen 59.202 59.624 42.778

(bedragen X E 1000,-)

Het uitgebreide jaarverslag is te downloaden van www.dudokwonen.nl
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