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Voorwoord

Het geloof in de eigen kracht van mensen is iets wat ons al jaren drijft. We helpen 

mensen met de bedoeling dat ze onafhankelijker worden op de woningmarkt. Dat 

doen we op de traditionele manier, door mensen die dat zelf niet kunnen aan een 

passende woning te helpen, op nieuwere manieren, door mensen te helpen een 

eigen huis te kopen of bijvoorbeeld door begeleid-wonenprojecten mede mogelijk 

te maken. En op nog onbekende manieren – welke, dat onderzoeken we samen met 

maatschappelijke partners in onze Eigen Kracht Conferenties. 

Eigen kracht geldt zeker ook voor onze eigen organisatie. We investeren in onze 

medewerkers en in hun talenten, we brengen nog van alle corporaties het actiefst 

ons vermogen in beweging en we zijn steeds leniger geworden in het meebewegen 

met de almaar turbulentere economische omstandigheden. Daarom zijn we met 

vertrouwen 2012 in gegaan. Omdat we geloven in eigen kracht.

Leon Bobbe

directeur-bestuurder

Hilversum, 25 mei 2012

Onze omgeving wil dat we presteren, staat in onze visie. Er staat ook dat we 

over die prestaties zo transparant mogelijk zijn. Vanuit die visie maken we  

ieder jaar een uitgebreid en zorgvuldig gedocumenteerd jaarverslag. Maar 

transparantie is niet per se hetzelfde als zo volledig mogelijk zijn. Daarom 

maken we al jaren een verkorte versie, waarbij we ons vooral beperken tot 

concrete resultaten. Wat was de ambitie en wat is daarvan in 2011 terecht 

gekomen – dat leest u in deze uitgave. 

Natuurlijk vertellen we er graag de achtergronden, onze beleidsvisie en plan-

nen voor de toekomst bij. Die vindt u in het volledige volkshuisvestelijk jaar-

verslag. Even wat meer leeswerk, maar van harte aanbevolen. Te downloaden 

op www.dudokwonen.nl.
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http://www.dudokwonennieuws.nl/trends/werkconferenties-zonnekracht-dit-een-blijvende-beweging/
http://www.dudokwonen.nl/over+dudok+wonen/publicaties/jaarverslag/cDU359_Jaarverslag.aspx


Resultatenoverzicht van 2011

Onze inzet: een sociaal en 
economisch vitale regio

Een sociaal en economisch vitale Gooi en Vechtstreek heeft een dynamische 

woningmarkt nodig, met kansen voor iedereen. Zo ver is het nog niet. Sterker nog, 

de doorstroming loopt terug, omdat het o.a. voor mensen moeilijker is geworden om 

een hypotheek te krijgen.

 Wij proberen nog steeds een zo groot mogelijke bijdrage 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.

 Mede hierom onderhouden we intensief contact met belanghouders, zaken-

relaties en inspiranten. Een actueel overzicht van deze gesprekspartners en de 

onderwerpen die aan de orde komen is te raadplegen op www.dudokwonen.nl/

belanghoudersverslag. 

 Op initiatief van Dudok Wonen bogen een grote groep mensen en organisaties 

zich over de vraag wat onze rol in de verzorgingsstaat van de 21e eeuw is. Deze 

werkconferenties Eigen Kracht hebben nu al meerdere concrete initiatieven en 

besluiten opgeleverd, onder meer op het gebied van huisvesting van daklozen, 

hulpverlening aan huishoudens met schulden en een nieuw huisvestingsproject 

voor jongeren in samenwerking met ROC en Sherpa. 

 Eind september is het nieuwe woonruimteverdeelsysteem van kracht geworden, 

nadat de laatste gemeente zich akkoord heeft verklaard met de afspraken tussen 

gemeenten en corporaties in de regio. De nieuwe regeling voorkomt stagnatie, 

onder meer doordat woningzoekenden niet langer achter in de rij komen te staan 

als ze een woning hebben geaccepteerd.

 Naarden kan meer dynamiek en doorstroming verwachten nu de gemeenteraad 

ingestemd heeft met de prestatieafspraken. Belangrijkste verandering is dat 

betaalbare kooparrangementen nu ook meetellen als maatschappelijke prestatie. 

De nieuwe sociale voorraad bestaat niet langer uit een het aantal huizen met het 

stempel huur, maar uit het aantal huishoudens dat aan een betaalbare woning 

geholpen kan worden. 
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http://www.dudokwonen.nl/belanghoudersverslag/
http://www.dudokwonen.nl/belanghoudersverslag/
http://www.dudokwonennieuws.nl/trends/werkconferenties-zonnekracht-dit-een-blijvende-beweging/
http://www.dudokwonennieuws.nl/trends/aaltje-veen-zet-uitgevallen-jongeren-eigen-kracht/
http://www.youtube.com/watch?v=M7akqPR0WKc&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=jOgn7NQIybg&feature=player_detailpage


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 betaal-

bare koopwoningen, huisvesten we ieder jaar meer mensen én worden steeds meer mensen onafhankelijk op de woningmarkt. 

Resultaten in 2011

 Met 6% is de mutatiegraad van onze sociale huurwoningen vrij laag, vergeleken bij 2010 (8%). De verhuur van vrijesector- 

woningen neemt iets toe, mede doordat middeninkomens niet langer in de sociale sector terecht kunnen, vanwege de EC- 

regelgeving. In 2011 zijn 165 vrijesectorwoningen verhuurd, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

 Dudok Wonen wil helpen de ontgroening in de regio te verminderen door bij een deel van de huur- en kooparrangementen  

expliciet voorrang te geven aan jongeren en jonge gezinnen. En met succes: het percentage jongeren onder de 30 groeide de 

laatste vijf jaar van ruim 6% naar bijna 14%. Helaas is voorrang geven aan jongeren moeilijker geworden in het nieuwe woon-

ruimteverdeelsysteem, ondanks onze pleidooien daarvoor. We blijven er evenwel aandacht aan geven, want de helft van de 

woningzoekenden in de regio is nog altijd jonger dan 30.

 Ondanks de slechte berichten over de woningmarkt steeg het aantal verkochte woningen van 664 naar 900. Er werden 30% 

meer kooparrangementen afgesloten dan in 2010. Daarmee is het aandeel kooparrangementen van het aantal gehuisveste  

huishoudens gegroeid van 9% naar 12%. De opbrengst van koopwoningen stelt ons in staat om meer mensen te huisvesten. 

 De voorbereidingen om te komen tot een flexibele voorraad zijn eind 2011 afgerond. De flexibele voorraad bestaat uit  

woningen die geschikt zijn voor zowel verhuur als verkoop. Bij mutatie beslissen we over verkoop of doorverhuren. Hiermee  

kunnen we nog beter op de vraag uit de regio inspelen.

 Na het succesvolle experiment met Sociale Koop, is de regeling erkend als koopproduct in de corporatiesector onder de  

nieuwe naam Kopen naar Wens. Het wordt steeds populairder onder corporaties en ook wij gingen er uiteraard mee door, in vier 

vormen: 

•	 het	kopen	van	de	eigen	woning	door	huurders;

•	 het	kopen	van	een	andere	woning	door	huurders;

•	 particulier	opdrachtgeverschap

•	 het	kopen	van	een	andere	woning	door	starters,	met	het	project	Start	me	Up

 In 2011 werden 90 nieuwbouwwoningen en vijf kamers opgeleverd en 42 woningen na herstructurering. Daarnaast werden  

10 nieuwbouwwoningen aangekocht. Het aantal bouwprojecten is groot: gepland of in uitvoering zijn zeven projecten in  

Hilversum, twee in Naarden en Bussum en in Blaricum en Huizen ieder een.

 Daarnaast worden honderden woningen gerenoveerd. Herstructurering vond in Hilversum plaats in de Bloemenbuurt,  

Jacob van Campenlaan/Erfgooiersstraat, Van ’t Hoffbuurt en Zwaluwplein;	in	Bussum	aan	de	Brinklaan,	Betje Wolfflaan,  

Godelindebuurt en de Torenlaan/Prinsenstraat. 
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http://www.kopennaarwens.nl/
http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3147_Bloemenbuurt.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3297_ErfgooiersstraatJacob+van+Campenlaan.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3132_Van+t+Hoffbuurt.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3148_Zwaluwplein.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3144_Betje+Wolfflaan.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3155_Godelindebuurt.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3139_TorenlaanPrinsenstraat.aspx


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 2011

 Dudok Wonen werkt samen met welzijn-, zorg- en onderwijsinstellingen, onder andere in zogeheten woondien-

stenzones. In Hilversum ontwikkelt Dudok Wonen het nieuwe woondienstencentrum de Egelantier. Daarna wordt 

zorgcentrum Zuiderheide herontwikkeld. Voor de woondienstenzone Naarden-West (Keverdijk) is eind 2011 een 

intentieovereenkomst getekend. Verder kochten we in Hilversum acht appartementen van het plan Binnendoor, 

bestemd voor jongeren met een licht autistische beperking.

 Op 8 juli 2010 startten Sherpa en Dudok Wonen het project geWoon op jezelf: drie woonlocaties op loopafstand 

van elkaar voor woningen jongeren met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking. In 2011 werden de 

laatste twee locaties (1e Oosterstraat en Ons Gebouw) opgeleverd. Samen met de eerste locatie Otto’s Laan zijn 

dat in totaal 35 woningen voor deze doelgroep. GeWoon op jezelf	is	een	uniek	woonconcept;	jongeren	maken	op	de	

drie locaties kennis met op zichzelf wonen. De mate van ondersteuning verschilt per locatie, waardoor de jongeren 

binnen ‘geWoon’ kunnen doorstromen naar een woonplek met minder begeleiding.  

 Meestal vanwege grote betalingsachterstanden hebben we maar liefst 56 ontruimingen moeten aankondigen. 

Gelukkig konden veel ontruimingen tijdig worden voorkomen, maar er moesten er toch 11 daadwerkelijk worden 

uitgevoerd, twee meer dan vorig jaar. In 2011 maakten drie huurders gebruik van het Tweede Kansbeleid.

 Sinds 2010 streeft Dudok Wonen naar 20% minder CO2-uitstoot in 2020 en een gemiddeld energielabel C.  

Eind 2011 zat onze woningvoorraad gemiddeld op E. Per saldo is een vergroening van de energielabels bereikt.  

Het aantal woningen met A t/m D nam toe met 150 en het aantal woningen met E, F of G daalde met 64.

 Na een succesvol eerste jaar hebben we het project met de gratis beschikbare online energiebespaarcoach  

Beter Peter eind 2011 beëindigd, wegens teruglopende belangstelling. 

 Een nieuwe wervingsmailing onder onze huurders om zich aan te sluiten op WoonEnergie had meer succes. In 

totaal zijn nu ca. 2000 huurders klant van WoonEnergie (26,7%). 

 In 2011 is gewerkt aan de realisatie van twee warmte/koude-opslaginstallaties, een in zorgcentrum De Egelantier 

en een in de Melkfabriek.

 Dudok Wonen heeft veel bijzonder cultureel erfgoed in portefeuille. We doen er veel aan om de culturele waarde 

van deze gebouwen te behouden of te versterken. Daarnaast hebben we tien iconen aangewezen die symbool 

staan voor het mooie culturele erfgoed in onze omgeving. Aan het tiende icoon, de Melkfabriek, wordt nog gewerkt. 

De voormalige politiepost in Hilversum is gereed gemaakt voor verhuur. Vanaf september 2011 zit er een parame-

dische praktijk in.
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http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3142_Woondienstencentrum+De+Nieuwe+Egelantier.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3138_Binnendoor.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3538_geWoon+op+jezelf.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3141_1e+Oosterstraat.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3135_Ons+Gebouw.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/afgeronde+projecten/DU3140_Ottoslaan.aspx
http://www.dudokwonen.nl/nieuws/DU3090_Convenant+Tweede+Kansbeleid+ondertekend.aspx
https://www.beterpeter.nl/home.html
https://www.woonenergie.nl/
http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3142_Woondienstencentrum+De+Nieuwe+Egelantier.aspx
http://www.dudokwonen.nl/projecten/DU3146_De+Melkfabriek+Hilversum.aspx
http://www.dudokwonen.nl/cultureel+erfgoed/iconen/cDU470_Iconen.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=RoRNUyZ5-0M&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=wjj6moN7LhU&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=YRPcwRgqOAw&feature=player_detailpage


Ambitie: optimaal financieel en  
maatschappelijk rendement

Dudok Wonen beheert een flink vermogen, dat we gebruiken om onze maatschappelijke doelstellingen te halen. Om 

ervoor te zorgen dat we dat in de toekomst ook kunnen blijven betalen, moet dit vermogen duurzaam in stand ge-

houden worden. Daarom hebben we de verplichting om financieel rendement te genereren. Dat doen we bijvoorbeeld 

door woningen te verkopen. Hierbij komt geld vrij, dat we weer investeren in nieuwe huurwoningen of de aankoop 

van woningen voor kooparrangementen. Zo brengen we ons vermogen, dat anders ‘vastzit’ in stenen, in beweging. 

Resultaten in 2011

 Al jaren behoren we tot de corporaties die het actiefst hun vermogen in beweging brengen en in 2011 scoorden 

we zelfs de eerste plaats in de IPD Transformatie-index.

 Om maatschappelijke waarde te kunnen meten is een nieuw model ontwikkeld waarin de woonlasten kunnen 

worden afgezet tegen de kostprijs, oftewel het woonbudget. Met het begrip woonbudget benaderen we het ver-

schil tussen de werkelijke (marktconforme) prijs die het kost om een woning te bewonen en de actuele (sociale) 

prijs die wordt betaald voor die woning. Zo kan per huur- en koopwoning inzichtelijk gemaakt worden welk ar-

rangement het meeste financiële of maatschappelijke rendement genereert. 

 Op het gebied van vermogensbeheer is verder vorm gegeven aan het strategisch financiële sturingsmodel, dat 

inzichten verschaft in de vermogenspositie op de lange termijn.

 In 2011 is het investeringsstatuut nieuwbouw vastgesteld. De essentie van het statuut is kaders scheppen voor in-

vesteringsbeslissingen, rendementsnormen vastleggen en het standaardiseren van overige vastgoedberekeningen.

 Voor het doen van investeringen is financiële continuïteit op zowel korte als lange termijn van levensbelang. Daar-

voor moeten we aan diverse randvoorwaarden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): 

•	 voldoen	aan	2%	aflossingsfictie	conform	WSW-methodiek;

•	 verkrijgen	van	voldoende	faciliteringsvolume;

•	 positieve	kredietwaardigheid	afgegeven	door	het	WSW;

•	 voldoende	solvabiliteitsoordeel	een	A1-oordeel	(De	voorgenomen	activiteiten	passen	bij	de	vermogenspositie	

van de corporatie) voor de continuïteit.

 Aan al deze randvoorwaarden voldeed Dudok Wonen in 2011.

 Ook een goed doordachte organisatie-inrichting kan bijdragen aan meer rendement. Zo leidde afdelingsover-

stijgend overleg over bedrijfsonroerend goed tot een project waarbij lastig verhuurbare bedrijfsruimten konden 

worden omgezet in goed verhuurbare woningen, en een goede samenstelling van een pakket bedrijfsvastgoed dat 

succesvol kon worden verkocht.

1   2   3   4   5   6   7   8

http://www.ipd.com/Diensten/IPDaeDexcorporatievastgoedindex/Deelnemers/tabid/2709/Default.aspx
http://www.wsw.nl/


Ambitie: presteren, verbinden  
en meebewegen

Bij Dudok Wonen zijn de kernwaarden presteren, verbinden en meebewegen niet meer weg 

te denken. Door van en met elkaar te leren zijn we op weg naar een flexibele en lerende 

organisatie, waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen.

Resultaten in 2011

 35% van de medewerkers heeft zich ingezet in diverse veranderlaboratoria en werk-

groepen, waarin door middel van samenwerking en co-creatie, mensen zich, los van hun 

functie, inspannen om een bijdrage aan de strategie van Dudok Wonen te leveren.

 In 2011 is een begin gemaakt met talentontwikkeling. Acht medewerkers zijn ingestapt 

in de zogeheten talententrein. Gedurende vier maanden vervullen ze een andere functie, 

om op zoek te gaan naar de optimale match tussen hun talenten en hun rol in de  

organisatie.

 Om de dienstverlening naar onze klanten te optimaliseren maakt de afdeling  

Projectmakelaardij sinds 1 januari 2011 deel uit van de afdeling Wonen. Zo vormen 

koopproducten een nog logischer onderdeel van de aan te bieden woonarrangemen- 

ten dan voorheen.

 Met als doel een maximale waardecreatie van het onroerend goed te bereiken zijn de 

afdelingen Technisch beheer en de afdeling Ontwikkeling samengegaan tot de nieuwe 

afdeling Ontwikkeling & Beheer. Beide organisatiewijzigingen konden worden gereali-

seerd zonder gebruik te maken van het Sociaal Statuut.

 Werken vanuit ieders talent levert meer werkplezier op. Mede daardoor hebben we met 

zijn allen het ziekteverzuim onder de norm van 5% gekregen. Het verzuimpercentage is 

inmiddels gedaald tot 4,2%, van 5,65% in 2010 en 6,9% in 2009. 
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http://www.dudokwonen.nl/over+dudok+wonen/organisatie/organogram/cDU465_Organogram.aspx
http://www.dudokwonen.nl/over+dudok+wonen/organisatie/organogram/cDU465_Organogram.aspx


Dudok Wonen in cijfers

Kengetallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Huurwoningen in eigendom 6537 6746 6798 6868 6.749 6582 6476

Koop Goedkoop 39 48 69 114 240 336 483

Kopen Naar Wens 0 0 53 170 238 328 417

Verzilverd Wonen 14 15 17 21 21 23 19

Totaal 6772 6991 7119 7355 7248 7269 7395

Financiële gegevens     Bedragen x 1.000 euro 2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten +15.030 +2.733

Kasstroom investeringen in materiele vaste activa -59.333 -47.377

Kasstroom investeringen Kopen naar Wens -9.799 -7620

Kasstroom verkopen +27.718 +24.422

  

Onrendabele investeringen (afboekingen bij nieuwbouw / herstructurering) -8.970 -23.660

  

Boekwaarde vastgoed 639.852 661.358

Omvang leningen 293.063 283.684

De gepresenteerde gegevens  zijn afgeleid van de gegevens in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. 

Voor een volledig beeld van de omvang en samenstelling van het vermogen en het resultaat over 2011 verwijzen 

we naar de jaarrekening 2011. Deze is te downloaden op www.dudokwonen.nl. 

Centraal Fonds Volkshuisvesting

Solvabiliteitsoordeel: voldoende

Continuiteitsoordeel: passend

Het jaarverslag is een uitgave van: 

Dudok	Wonen	•	Postbus	1854	•	1200	BW	Hilversum

Telefoon	(035)	646	16	00	•	Info@dudokwonen.nl	•	www.dudokwonen.nl
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http://www.dudokwonen.nl/over+dudok+wonen/publicaties/jaarverslag/cDU359_Jaarverslag.aspx
mailto:info%40dudokwonen.nl?subject=informatie%20aanvraag
http://www.dudokwonen.nl

