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Dudok Wonen heeft het steeds minder voor het zeggen. 

Gelukkig maar, want het zijn de bewoners die steeds meer 

zelf hun beslissingen 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. 

Ook onze huurders bepalen steeds meer zelf wat er in hun 

woning gebeurt. In 2012 was dat goed zichtbaar bij de wo-

ningverbetering in de Bloemenbuurt. Wij zorgen ervoor dat 

de woning er technisch en energetisch goed bijstaat. Het zijn 

vervolgens de bewoners die zelf bepalen of ze nog meer kwa-

liteit willen. Deze op-maat-benadering begint steeds meer de 

norm in ons werken te worden.

Ook in 2012 behoorde 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. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. 

Naast het bijstellen van onze investeringsambities zullen we 

ook in de omvang van de werkorganisatie moeten snijden. 

Vanwege deze grote financiële ontmanteling van de corpora-

ties hebben we 2012 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. Ook daar streven wij naar een 

verschuiving van zeggenschap. Daarom gaan we de komende 

jaren toewerken  naar een nieuw bedrijfsmodel waarin de 

organisatie wordt gesplitst in een woonbedrijf en een woon-

fonds. Daarmee maken we onze maatschappelijke opbrengst 

niet alleen zichtbaarder, we nodigen onze maatschappelijke 

omgeving ook uit om over de besteding van het maatschap-

pelijk budget mee te beslissen. 

U leest er alles over in onze nieuwe strategische koers Stap 

Vooruit, die te downloaden is op onze website. En wilt u meer 

weten over de gegevens uit dit verkorte jaarverslag, dan treft 

u de volledige versie ook daar aan. Ik nodig u van harte uit 

om deze te lezen. En natuurlijk ben ik altijd bereid om onze 

koers nader toe te lichten. 

Leon Bobbe

directeur-bestuurder

juli 2013
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Voorwoord



Overeenkomstig onze strategie voor 2009 – 2012 hebben we 

ons blijvend ingezet voor een sociaal en economisch vitale 

Gooi en Vechtstreek met een dynamische woningmarkt. Dat 

hebben we gedaan door meer huishoudens te huisvesten, 

jongeren zo veel mogelijk voor de regio te behouden en de 

onafhankelijkheid op de woningmarkt te bevorderen. We 

deden en doen dat in toenemende mate in samenwerking 

met onze klanten en in overleg met onze gesprekspartners: 

belanghouders, zakenrelaties en inspiranten. Zij hebben ook 

invloed gehad op de vorming van onze nieuwe strategie, 

die er kort gezegd op neer komt hun invloed nog verder te 

vergroten.

 Met onze klanten werken we samen in de HuurdersBelan-

genVereniging (HBV), bewonerscommissies en huur-

derspanels. We lichten beleidskeuzes toe, vragen er advies 

over en bespreken ontwikkelingen in de wijken. Bij groot 

onderhoud en/of herstructurering stellen we bewonerspa-

nels of klankbordgroepen samen, om hen bij de projecten 

te betrekken.

 In 2012 heeft KWH op een nieuwe manier de klantte-

vredenheid gemeten, waarbij de beleving en de mening 

van de klant meer mee woog dan voorheen. Met een 

totaalscore van 7,4 zitten we boven de KWH-norm van 7. 

Op drie van de vier thema’s behaalden we goede punten: 

klantencontact (7,5), verhuizen (7,8) en onderhoud (7,4). 

Alleen klachten afhandelen scoorde een 6,2. Daarom wor-

den op dit punt de werkprocessen nog eens doorgelicht en 

zo nodig verbeterd.

 Het eerste concept van de Strategienota 2013 – 2016 

hebben we uitgebreid getoetst bij onze gesprekspartners, 

waarbij we steun ondervonden voor onze visie. 

 Twee van de drie gemeenten waar we werkzaam zijn her-

kennen de noodzaak om Dudok Wonen in een maatschap-

pelijk fonds en een vastgoedbedrijf te splitsen, zoals in de 

strategische koers staat. Zij zien kansen om meer invloed 

te hebben op besteding van het maatschappelijk budget. 

Eén gemeente gaf aan daaraan geen behoefte te hebben 

en voor zichzelf geen grotere rol te zien dan nu. 

 Onze landelijke toezichthouders tonen interesse in de ver-

dere uitwerking van de voorgenomen splitsing van Dudok 

Wonen. Vooralsnog lijken er geen principiële belemmerin-

gen te zijn voor dit plan.

 Daarnaast waren er bijeenkomsten over dezelfde thema-

tiek met onze zorg- en welzijnspartners, die veel waarde-

ring toonden voor de doorgezette lijn in de volkshuisves-

telijke visie. 

 In het najaar vond een expertdebat plaats voor allerlei 

inspiranten zoals corporaties, ministeries, commerciële 

marktpartijen, de Woonbond en overige geïnteresseerden 

over de toekomst van de corporaties. 
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Resultatenoverzicht van 2012

Onze inzet: een sociaal en economisch vitale regio



Meer mensen betaalbaar huisvesten is en blijft de ambitie van 

Dudok Wonen. Daarbij bieden we mensen perspectief op een 

eigen woning en betalen mensen zo veel mogelijk naar ver-

mogen. Door een deel van onze huurwoningenvoorraad om te 

zetten in betaalbare koopwoningen, huisvesten we ieder jaar 

meer mensen én worden steeds meer minder afhankelijk van 

Dudok Wonen en mensen sterker op de woningmarkt.  

Resultaten in 2012

 De mutatiegraad van onze sociale wooneenheden (wonin-

gen, woonwagens en kamers) bleef nagenoeg even laag als 

in 2011: 6,1%. Hierbij gaat het om de bestaande sociale 

huurvoorraad, dus exclusief opgeleverde nieuwbouw. De 

verhuur van huurwoningen in de vrije sector ging echter 

vlot. Het aantal verhuringen (160 van de 592 verhuringen) 

was boven verwachting. 

 Dudok Wonen wil helpen de ontgroening in de regio tegen 

te gaan door bij een deel van de huur- en kooparrange-

menten expliciet voorrang te geven aan jongeren en jonge 

gezinnen. Dat heeft sinds 2007 een verdubbeling van het 

aantal jongeren opgeleverd: 14% in 2012.

 Na de Catshuisbesprekingen, de kabinetsval, de verkiezin-

gen en de formatie kwam er pas in het najaar duidelijk-

heid over de woningmarkt. Als duidelijk wordt dat ook 

het nieuwe kabinet vasthoudt aan een hypotheek die 

volledig afgelost dient te worden, zien we aan het einde 

van het jaar landelijk een duidelijke opleving van mensen 

die nog een woning willen kopen onder het oude regime. 

Ook bij ons is het eind december erg druk en worden veel 

woningen verkocht na een jaar dat in het teken stond van 

onzekerheid en afwachting. Met 147 kooparrangementen 

werden veel minder kooparrangementen afgesloten dan 

in 2011. Het aantal verkochte woningen steeg wel, naar 

1.021.

 De Stichting WEW heeft alle koopvarianten van corpora-

ties onder de loep genomen om te kunnen beoordelen of 

deze met Nationale Hypotheek Garantie geborgd kunnen 

blijven. In het voorjaar kwam de verklaring van WEW dat 

financieringen met Koop Goedkoop en Kopen naar Wens 

blijvend geborgd kunnen worden met NHG. Dat is van be-

lang omdat banken zonder NHG nauwelijks nog financie-

ringen verstrekken.

 Vanwege de onzekere financiële situatie in de corporatie-

sector is de mogelijkheid voor onze klanten om een andere 

woning te kopen met ingang van januari 2012 komen te 

vervallen. Toch hebben nog  22 huurders van Dudok Wonen 

dat kunnen doen; het ging om nog lopende contracten. 

Sindsdien hebben huurders alleen de 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 niet erg groot. 

 In 2012 werden 27 huurwoningen opgeleverd en 18 wonin-

gen na herstructurering. Daarnaast werden 12 nieuwbouw-

woningen aangekocht. Ook werden 94 nieuwbouwwonin-

gen opgeleverd die direct aan de bewoners zijn verkocht. 

 Dat we ons investeringsvolume moeten bijstellen is in 

het aantal bouwprojecten nog niet te zien. In Hilversum 

zijn vier projecten opgeleverd en nog drie in uitvoering. 

Herstructurering vond plaats of werd voorbereid in de 

Bloemenbuurt, Hilversum Noord, Liebergen, de Kansenzone, 

Edisonplein, de Melkfabriek en zorgcentrum Zuiderheide. In 

Bussum hadden we  projecten aan de Brinklaan, Torenlaan/

Prinsenstraat en Grand Café de Heul.

Ambitie: meer mensen kans bieden op een passende wooncarrière
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Het vergroten van de weerbaarheid van alles wat kwetsbaar 

is doen we op drie manieren: in de vangnetfunctie die we 

vervullen voor mensen die het zonder steun niet redden, in 

onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en in de zorg 

voor het behoud van ons cultureel erfgoed.

Resultaten in 2012

 Dudok Wonen werkt samen met welzijn-, zorg- en onder-

wijsinstellingen, onder andere in zogeheten woondien-

stenzones. In Hilversum ontwikkelt Dudok Wonen het 

nieuwe woondienstencentrum de Egelantier. Na ople-

vering hiervan is zorgcentrum Zuiderheide aan de beurt. 

Voor de woondienstenzone Naarden-West (Keverdijk) is in 

2012 het programma verder uitgewerkt, zodat de besluit-

vorming en de architectenselectie kan worden voorbereid.

 In het project Binnendoor 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. 

 Door de economische omstandigheden komen meer 

mensen in betalingsproblemen. Wij merken dat aan een 

lichte stijging van de huurachterstand. We proberen dat 

zo vroeg mogelijk op te lossen door in een steeds eerder 

stadium contact met de huurders op te nemen. Desalniet-

temin hebben we in totaal 15 ontruimingen moeten laten 

uitvoeren, dat is vier meer dan vorig jaar.

 Huurders met meervoudige problematiek (betalings-

achterstand, gedrags- en/of persoonlijkheidsproblemen) 

kunnen in aanmerking komen voor een Tweede Kanstra-

ject, mits ze zelf de wil hebben om uit de problemen te 

komen. In 2012 heeft één huurder gebruikgemaakt van 

het Tweede Kansbeleid. 

 We streven naar 20% minder CO2-uitstoot in 2020 en 

een gemiddeld energielabel B. Zat onze woningvoorraad in 

2011 gemiddeld nog op E, per 1-1-2013 bedraagt de ge-

middelde energie-index 1,81, wat neerkomt op energiela-

bel D. Deze cijfers zijn exclusief de in 2012 opgeleverde 

nieuwbouwwoningen, die alle een label A kregen.

 In 2012 is onderzocht hoe we op ons kantoor volle-

dig CO2-neutraal kunnen opereren. Op basis van deze 

resultaten is het de bedoeling deze CO2-neutraliteit te 

implementeren in het nieuwe kantoor van Dudok Wonen 

in De Melkfabriek.

 In totaal levert WoonEnergie nu aan 871 van onze klanten 

stroom en gas. Dat komt neer op 11,5%.

 Onze blijvende verbondenheid met cultureel erfgoed 

laten we zien door onze iconen onder de aandacht te 

brengen, onder meer via de UAR-app, fietstochten en een 

presentatie in de Pecha Kucha. We laten het ook zien door 

in cultureel erfgoed te investeren. Voorbeelden zijn Ons 

Gebouw, de Melkfabriek en de Bloemenbuurt. 

 In 2012 zijn twee medewerkers ambassadeur Cultureel 

Erfgoed geworden. Zij houden ontwikkelingen in de gaten, 

onderhouden contacten met gemeenten en derden en 

brengen advies uit als dat nodig is, bijvoorbeeld in Hilver-

sum over het aanwijzen van beschermde gezichten. 
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Ambitie: het kwetsbare weerbaar maken
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Ambitie: optimaal financieel en 

maatschappelijk rendement

Het vermogen van Dudok Wonen wordt geïnvesteerd in  

vastgoed, dat eerst 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 worden gebruikt om onze ambities 

en strategische doelstellingen te halen. 

Resultaten in 2012

 Al jaren behoren we tot de corporaties die het actiefst 

hun portefeuille in beweging brengen. Net als in 2011 

scoorden we in 2012 de eerste plaats in de IPD Trans-

formatie-index. Daarbij heeft Dudok Wonen een van de 

laagste exploitatiekosten ten opzichte van de waarde van 

het vastgoed van alle deelnemende corporaties.

 Het in 2011 vastgestelde investeringsstatuut nieuw-

bouw is in 2012 uitgebreid met een toetsingskader voor 

renovatie- en transformatieprojecten, waarbij ook het 

‘economisch offer’ als kostprijs van de maatschappelijke 

prestatie zichtbaar wordt. 

 Het behoud van de financiële continuïteit vroeg veel 

aandacht, vanwege de sterk veranderende financiële 

omgeving, door onder meer de aangekondigde verhuur-

dersheffing, het verhogen van de saneringssteun door 

het CFV, het Eigen Middelen-beleid van het WSW, het 

verruimde huurbeleid voor bepaalde inkomensgroepen 

en de onduidelijkheid over de grondslag van de huurprijs-

berekening. Als gevolg hiervan hebben we maatregelen 

moeten nemen, waaronder een reorganisatie die jaarlijks 

een besparing van 1 miljoen euro moet opleveren, een 

sterke reductie van de investeringen en een aanscherping 

van het financieel beleid.

 Om de toenemende bedrijfsrisico’s door bovengenoemde 

ontwikkelingen zoveel mogelijk te beheersen, hanteren we 

als uitgangspunt 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 60% kerndeel en een 

40% voorwaardelijk deel, dat pas wordt vrijgegeven als de 

middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn geworden. Het 

kerndeel bevat investeringen waarvoor we al verplich-

tingen waren aangegaan; de overige investeringen zitten 

onder het voorwaardelijke deel.

 Dankzij het aangescherpte beleid is het in 2012 gelukt aan 

de voor de financiële continuïteit vereiste randvoorwaar-

den te voldoen, zoals: 

• 2% aflossingsfictie conform WSW-methodiek;

• verkrijgen van voldoende faciliteringsvolume;

• positieve kredietwaardigheidsoordeel van het WSW;

• een voldoende solvabiliteitsoordeel van het CFV;

• een A1 continuïteitsoordeel van het CFV.

 In het huidige bedrijfsmodel lopen de geldstromen van 

financieel verdienen en maatschappelijk bedienen door 

elkaar. Daardoor is onze maatschappelijke betekenis niet 

zichtbaar genoeg. We zijn daarom in 2012 gestart met het 

onderzoeken van een nieuw bedrijfsmodel, dat splitsing in 

een vastgoedbedrijf en een maatschappelijk woonfonds 

inhoudt. 



Bij Dudok Wonen zijn de kernwaarden verbinden, bewegen en 

presteren niet meer weg te denken. Door van en met elkaar 

te leren werken we in een continu proces naar een flexibele 

en lerende organisatie, waar de verantwoordelijkheden laag 

in de organisatie liggen.

Resultaten in 2012

 Van de vestiging Bussum-Naarden kwam het voorstel om 

– gezien het lage bezoekersaantal en het verlagen van de 

bedrijfskosten – samen te gaan met de vestiging in Hilver-

sum. Dit zal in 2013 worden gerealiseerd, tegelijk met de 

verhuizing naar het nieuwe kantoor in de Melkfabriek.

 We hebben altijd gedacht dat we op basis van natuurlijk 

verloop konden toegroeien naar een slankere en lenige 

organisatie. Maar door de verhuurdersheffing moesten we 

eind 2012 de conclusie trekken dat we onze investerings-

ambities versneld moeten terugschroeven en dat eind 

2013 in totaal een personele reductie van 20% bereikt 

moet worden. 

 In 2012 zijn wederom diverse veranderlaboratoria en 

werkgroepen opgestart. Een aantal medewerkers heeft 

gebruikgemaakt van het aanbod om in te stappen in een 

‘talententrein’ om zo hun blikveld te verbreden. Gedu-

rende vier 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. 

 Er zijn als gevolg van de talententrein ook medewer-

kers doorgestroomd naar een nieuwe functie. Gezien de 

reductieopgave in de formatie is ervoor gekozen om een 

beperkt aantal medewerkers te laten instromen en niet 

alle uitstroom te vervangen. 

 In 2012 is bij de vestigingen van Wonen gestart met een 

pilot om de kwaliteit van de dienstverlening te verbete-

ren. Daarvoor is gebruikgemaakt van een op de U-Theorie 

gebaseerde systeemaanpak, waarbij mensen worden 

uitgedaagd om te denken en te handelen met het grotere 

geheel voor ogen. 

 In 2012 is een plan op gesteld voor een andere organisa-

tiestructuur binnen Wonen met de bedoeling de dienst-

verlening verder te verbeteren.

 Binnen Ontwikkeling en Beheer worden de afdelingen 

Service & Reparatie en VvE Beheer samengevoegd tot de 

afdeling Exploitatiebeheer.

 Ook in 2012 bleven we met het ziekteverzuim onder 

de norm van 5% en werd de dalende trend doorgezet. 

Het verzuimpercentage is inmiddels verder gedaald naar 

3,78% (van 4,2% in 2011, 5,65% in 2010 en 6,9% in 

2009). 
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Ambitie: verbinden, bewegen en presteren

Verbinden Presteren

Bewegen



Dudok Wonen in cijfers

Kengetallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Huurwoningen in eigendom 6537 6746 6798 6868 6749 6582 6476 6421

Koop Goedkoop 39 48 69 114 240 336 483 572

Kopen Naar Wens 0 0 53 170 238 328 417 449

Verzilverd Wonen 14 15 17 21 21 23 19 19

Totaal 6772 6991 7119 7355 7248 7269 7395 7461

De jaarrekening van Dudok Wonen kunt u downloaden van onze website www.dudokwonen.nl.

Centraal Fonds Volkshuisvesting

Solvabiliteitsoordeel: voldoende 

Continuiteitsoordeel: A1

Het jaarverslag is een uitgave van:

Dudok Wonen 

Info@dudokwonen.nl

www.dudokwonen.nl

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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