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#Woonkans

Merel en Jan die uit hun woning zijn gezet wegens 

betalingsachterstanden krijgen een nieuwe kans. 

Met een woonbegeleidingscontract, zorgplan en een 

Kansrijk Wonen huurovereenkomst mogen zij een 

woning van ons huren. Als ze een jaar lang hun huur 

op tijd betalen, krijgen ze een regulier huurcontract.

De wereld waarin Dudok Wonen opereert is volop in 

beweging en verandert voortdurend. Wij proberen ons 

continu bewust te zijn van de ontwikkelingen in de 

samenleving om hier zo goed mogelijk op in te spelen. 

Daarbij richten wij onze aandacht vooral op wat we met 

en voor onze huidige en toekomstige bewoners kunnen 

doen. Iedere dag opnieuw zijn we met onze klanten op 

zoek naar #woonkansen. In ’t Gooi zijn de wachtlijsten met 

woningzoekenden helaas nog te lang, daarom is iedere keuze 

maatwerk en van belang. Voorbeelden hiervan hebben we 

opgetekend in dit ‘verkorte jaarverslag’.

Een heldere visie is nodig zodat we niet overspoeld raken 

door alles wat er om ons heen gebeurt. Wij hebben die 

visie in de nieuwe strategienota (2013-2016) vastgelegd. 

Hierin staat de kracht van onze organisatie, de mensen die 

er werken, maar vooral de eigen kracht van onze huurders 

centraal. De strategienota stippelt de route uit om weer 

meer van de maatschappij te worden en de samenleving te 

betrekken bij het maken van de belangrijkste keuzes. 

Als organisatie kwamen we ook in beweging; in 2012 

concludeerden we al dat het ook noodzakelijk was om 

versneld te besparen op onze bedrijfslasten. Dat resulteerde 

het afgelopen jaar helaas in gedwongen ontslagen. Een 

heftige periode voor alle medewerkers. En passant was er ook 

natuurlijk verloop in onze directie. In december namen we 

afscheid Leon Bobbe die ruim 12 jaar onze bestuurder was. In 

januari van het nieuwe jaar mocht ik hem opvolgen.

“We leven in een geweldige tijd”. In deze slogan uit de 

inspirerende commercial van Triodos kan ik mij volledig 

vinden en ik hoop de komende periode mijn steentje aan die 

geweldige tijd bij te dragen. 

Harro Zanting

directeur-bestuurder
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‘In beweging’



Dudok Wonen wil de komende jaren een betekenisvolle stap 

zetten. Een stap waarbij we als maatschappelijke organisatie 

weer echt van de maatschappij worden. Een organisatie die 

zo transparant is, dat onze stakeholders zien hoe we het 

maatschappelijk budget inzetten en daar ook invloed op uit 

kunnen oefenen. 

In het huidige bedrijfsmodel van woningcorporaties lopen 

verschillende rollen door elkaar. Daardoor is het moeilijk 

om zichtbaar te maken wat de maatschappelijke prestaties 

zijn. In 2013 hebben we in woningcorporatie wonenCentraal 

een partner gevonden waarmee we samen onderzoeken of 

we dit bedrijfsmodel kunnen aanpassen. Naar een toekomst 

waarin onze omgeving, inclusief onze klanten, daadwerkelijk 

kan meebeslissen in de manier waarop we met het maat-

schappelijk budget mensen bedienen. 

In dit verkorte jaarverslag maken we alvast een eerste stap. 

Het is opgedeeld in onze maatschappelijke prestaties (hoofd-

stuk ‘Bedienen’) en hoe we dat financieren (hoofdstuk 

‘Verdienen’).
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Dudok Wonen; een organisatie 
van de maatschappij 



#Woonkans

De 20-jarige student Abdelmalek kan niet meer thuis 

wonen. Zijn homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd 

door zijn ouders. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 

is hij op pad om maar niet thuis te hoeven zijn. Om in 

alle rust aan zijn nieuwe opleiding te kunnen beginnen, 

heeft hij snel een eigen woonplek nodig. Een kamer die 

al een tijdje te huur staat, biedt uitkomst. Abdelmalek 

kan gelijk zijn huurcontract tekenen en beginnen aan 

een nieuwe start.

Bedienen is de besteding van het maatschappelijk budget aan 

onze maatschappelijke prestaties. Dudok Wonen is er om de 

maatschappij te bedienen. Om mensen die zelf niet aan een 

woning kunnen komen, te bedienen. Dat doen wij al ruim 

100 jaar en willen dat nog minstens 100 jaar blijven doen als 

de maatschappij dat van ons verlangt. Daarvoor is nodig dat 

we ons geld zo goed mogelijk besteden, zodat we ook in de 

toekomst zo veel mogelijk mensen kunnen blijven bedienen. In 

dit hoofdstuk laten wij zien welke maatschappelijke prestaties 

wij in 2013 hebben geleverd. Onze maatschappelijke missie is:

Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen 

op de woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een hierbij 

passende wooncarrière.

We beheren het maatschappelijk vermogen zodanig dat 

het vermogen beschikbaar blijft om ingezet te worden voor 

woondoelstellingen op korte en lange termijn.

Wat is maatschappelijk budget? 

Het geld dat we inzetten voor maatschappelijke prestaties. 

Denk hierbij aan het sociaal verhuren en verkopen van 

woningen. Bijvoorbeeld: een huurwoning kunnen wij voor 

E 850 verhuren. We willen deze woning graag sociaal 

verhuren voor E 600. In dit geval gebruiken wij E 250 per 

maand van ons maatschappelijk budget om deze woning 

sociaal te kunnen verhuren.

Aantal nieuw gehuisveste huishoudens in 2013

Huur (woningen & kamers) 579

Koop Goedkoop 111

Kopen Naar Wens 9

Vrije verkoop1 28

Totaal 727

Jongeren zijn belangrijk voor een vitale regio

De regio Gooi en Vechtstreek heeft in de regionale woonvisie 

een wensbeeld geformuleerd voor 2020: ‘De Gooi en 

Vechtstreek is een economisch en sociaal vitale regio. 

Jongeren en jonge gezinnen hebben ook meer kansen op de 

woningmarkt.’ In 2013 verhuurden wij 68 procent van de 

sociale huurwoningen aan mensen jonger dan 30 jaar. Jonge 

gezinnen en doorstromers huisvesten wij zoveel mogelijk in 

koopproducten en in de vrije sector. Hiermee dragen wij bij 

aan een vitale regio.

Bedienen
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1) Dit zijn onder andere huurders die de volledige koopsom betaalden bij een Kopen Naar Wens-woning en kopers die bij een aangeboden Koop Goedkoop-woning ook de grond aankochten.



Keerpunt voor daklozen

In het project ‘Keerpunt’ dat sinds 2011 loopt, huisvesten we 

mensen die dakloos zijn, psychiatrische problemen hebben, 

verslaafd zijn en regelmatig voor overlast zorgen. De opvang 

en het onderdak betekent voor deze mensen vaak letterlijk 

het keerpunt in hun leven. In 2013 hebben wij drie mensen 

in een Keerpuntwoning ondergebracht. Een voormalige 

‘keerpuntbewoner’ heeft een aanbod voor een reguliere 

woning gekregen.

Tijdelijke bijdrage betaalbaarheid

Voor onze huurders in het sociale huursegment die willen 

doorstromen naar een vrije sectorwoning, maar voor wie 

de stap naar de nieuwe huurprijs in een keer te groot is, 

zijn we in 2013 het product ‘ingroeihuur’ gaan ontwikkelen. 

Met dit product, dat nog volop in ontwikkeling is, kunnen 

huishoudens straks geleidelijk aan een marktconforme vrije 

sectorhuur wennen. 

Mensen voor wie een reguliere koopwoning net te duur is, 

kunnen gebruik maken van onze Koop Goedkoop-regeling. Bij 

deze constructie verkopen we de woning en verhuren we de 

grond met een korting die geleidelijk afloopt. We zien in de 

praktijk dat dit vooral starters en jonge gezinnen aantrekt. In 

totaal hebben vorig jaar 111 mensen een woning via de Koop 

Goedkoop-regeling gekocht. 

Van de kopers in 2013 had:

38 % een inkomen tussen E 25.000 en E 33.000;

27 % een inkomen tussen E 33.000 en E 43.000;

19 % een inkomen vlak boven E 43.000.

Optimale informatievoorziening

Wij streven naar een zo goed mogelijk contact met onze 

klanten. Daarom optimaliseren wij de informatievoorziening. 

In 2013 hebben wij de eerste voorbereidende stappen voor 

een Klantportaal gezet. Hier kunnen onze klanten hun eigen 

informatie beheren. In 2014 lanceren we de eerste versie van 

het klantportaal. 

Om het zoeken van een sociale huurwoning in de regio te 

vergemakkelijken hebben de woningcorporaties in de Gooi & 

Vechtstreek de website www.woningnetgooienvechtstreek.nl 

vernieuwd. En sinds juni vorig jaar kunnen alle woning-

zoekenden in de regio met hun vragen bij het Klantencontact 

Centrum van WoningNet terecht. 

Duurzaam vastgoed heeft de toekomst

Dudok Wonen blijft investeren in energiebesparing en 

energieopwekking. Duurzaam vastgoed heeft namelijk de 

toekomst. Niet voor niets willen wij dat ons woningbezit 

in 2020 een gemiddeld energielabel heeft van B/C (Energie 

Index 1,25 en 1,40). In diverse woningen hebben we in 2013 

maatregelen toegepast die tot een CO2 reductie leiden. In 

december hebben we de laatste van 150 open geisers door 

HR-ketels vervangen. Twee nieuwbouwprojecten zijn van een 

warmte-koude-opslaginstallatie voorzien. 

1   2   3   4   5   6   7   8

http://www.woningnetgooienvechtstreek.nl


#Woonkans

Taxichauffeur Dennis laat zijn oog vallen op een mooie 

hoekwoning in Hilversum Oost. Kopen is financieel 

voor hem op dat moment niet binnen zijn bereik, maar 

in de toekomst wel. Dudok Wonen heeft een oplossing: 

vrije sector huur met optie tot koop. Ideaal voor Dennis 

die direct ja zegt. Twee jaar later. Dennis wil het liefst 

eigenaar worden van de woning. Zijn geduld wordt 

beloond. Hij tekende onlangs zijn koopcontract.
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Verdienen
Hebben we in het vorige hoofdstuk inzichtelijk gemaakt 

op welke wijze wij onze maatschappelijke taak uitvoeren, 

in dit hoofdstuk laten we zien hoe we het geld, dat wij 

daarvoor nodig hebben, ‘verdienen’. Dat doen we door 

actief met onze vastgoedportefeuille bezig te zijn. Met 

andere woorden, door ons vastgoedbezit te exploiteren, er 

in te investeren en te verkopen. Onze bedrijfsmissie is:

Dudok Wonen realiseert huisvesting voor mensen in het 

Gooi & directe omgeving en een blijvend rendement op 

het in vastgoed belegde vermogen. In ons werkgebied 

hebben mensen nog lange tijd behoefte aan onze 

producten en diensten. We kiezen voor huidige en 

toekomstige klanten en dus ook voor instandhouding van 

het vermogen. Met deze keuze geven we een stem aan 

bewoners van de toekomst.

Exploiteren

Wat verhuren we waarvoor?

In totaal hebben wij 6425 huurwoningen in exploitatie. Het 

grootste deel daarvan, namelijk 5517 woningen, heeft een 

huurprijs tot E 535. Daarnaast exploiteren we nog 1257 

andere vastgoedobjecten. Dit overige vastgoed varieert van 

garages en zorgcentra tot scholen en kantoren. 

Onderhoud

In 2013 hebben we ruim 2,8 miljoen uitgegeven aan plan-

matig onderhoud van onze woningen. In Bussum hebben we 

onder andere nieuwe dakbedekking met isolatie aangebracht 

op een appartementengebouw en hebben we diverse straten 

een algehele opknapbeurt gegeven. In Hilversum en Naarden 

bestond het gros aan werkzaamheden uit buitenschilderwerk. 

Zo werd onder andere de Duivenstraat in Hilversum, één van 

onze iconen, opnieuw in de verf gezet.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

In 2013 hebben we een inkomensafhankelijke huurverhoging 

toegepast. Dat deden we met name vanuit onze visie dat we 

mensen onafhankelijk willen maken van het woonbudget en 

het beschikbare woonbudget willen inzetten daar waar nodig 

is. Maar zeker ook omdat we de financiële continuïteit op 

korte en lange termijn moeten bewaken. Deze huurverhoging 

die gekoppeld is aan het inkomen past in onze visie om 

huurders geleidelijk onafhankelijk van het woonbudget te 

maken, zodat we telkens het woonbudget in kunnen zetten 

daar waar het nodig is. In 2013 kregen 557 huurders met een 

inkomen tussen E 33.614 en E 43.000 een huurverhoging 

van 4,5 procent te maken. Bij 776 huurders met een inkomen 



#Woonkans

Murat en Samira wonen al jaren tevreden in hun 

huurwoning, maar zijn toe aan een volgende stap. 

Hun wens: een eengezinswoning met tuin in de wijk 

waar ze nu wonen. Onlangs kwam aan de overkant 

van de straat een eengezinswoning vrij die ze konden 

kopen met Koop Goedkoop. Het was liefde op het 

eerste gezicht en ze zijn dolblij met deze woonkans.

van hoger dan E 43.000 is de maximale huurverhoging van 

6,5 procent doorgevoerd. 

Verbeteren van verhuurproces

Omdat de vraag naar sociale huurwoningen groot is, willen 

we de leegstandsduur zo kort mogelijk houden. Daarom zijn 

we continu bezig met het verbeteren van ons verhuurproces. 

In 2013 hebben wij op die manier de leegstandsduur van 

gemiddeld 72 dagen naar 60 dagen teruggebracht. De meeste 

woningen zijn binnen 30 dagen verhuurd. Kortere leegstand, 

betekent dat we minder huurinkomsten mislopen.

Voorkomen van grote huurachterstanden

Vooral door de economische crisis heeft een deel van de 

huurders moeite om de maandelijkse huur te betalen. 

Het percentage huurachterstand bij de zittende huurders 

was per 31 december 1,36 procent van de jaaromzet. Om 

betalingsachterstanden op te lossen nemen we in een steeds 

vroeger stadium contact met onze huurders op. Hierdoor 

verwachten we het achterstandspercentage op termijn terug 

te kunnen dringen. 

Investeren

Portefeuille vergroot

In 2013 hebben we in totaal 222 nieuwbouwappartementen 

met parkeerplaatsen en 4.957 m2 bedrijfs- en maatschappe-

lijk onroerend goed opgeleverd. In totaal werden 126 nieuwe 

woningen aan de portefeuille toegevoegd, bij de rest was 

sprake van vervanging door middel van sloop en nieuwbouw.

Van de 222 nieuwbouwwoningen waren er 205 voor het 

sociale segment bestemd. Het merendeel daarvan, namelijk 

124, boden we aan jongeren en starters aan. Onder andere 

de Witte Prinses in Hilversum en Thuiskomen in Huizen. 

81 van de woningen werden door HilverZorg verhuurd in de 

in 2013 geopende Egelantier in Hilversum. 

In 2013 is onder meer de tweede en laatste fase van het  

project ‘de Melkfabriek’ opgeleverd, met koop- en huur- 

woningen, een basisschool, kinderopvang en kantoorruimte. 

Hiermee is een nieuw icoon voor Hilversum ontstaan.

In 2013 zijn we begonnen met de bouw van 86 appartemen-

ten op de plek van het oude hoofdgebouw van de Egelantier. 

In de Hilversumse Bloemenbuurt kwam de renovatie van de 

184 woningen in de Anemonebuurt tot een goed einde en 

zijn we in de Lavendelbuurt inmiddels met de renovatie van 

135 woningen gestart.

Verkopen

Woningverkoop in trek

In onze regio blijft vraag naar betaalbare koopwoningen 

waardoor onze koopwoningen in trek blijven. In het voorjaar 

hielden we in de gerenoveerde Bloemenbuurt een geslaagde 

verkoopmanifestatie. Alle lege woningen werden in één keer 

met Koop Goedkoop verkocht. Ook in het nieuwbouwproject 

de Melkfabriek verkochten wij een aantal woningen met 

Koop Goedkoop. In 2013 hebben wij in totaal 150 woningen 

verkocht.
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Dudok Wonen in cijfers
Kengetallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013

Huurwoningen in eigendom 6537 6746 6798 6868 6749 6582 6476 6421  6619

Koop Goedkoop 39 48 69 114 240 336 483 572 680

Kopen Naar Wens 0 0 53 170 238 328 417 449 463

Verzilverd Wonen 14 15 17 21 21 23 19 19 19

Totaal gehuisveste huishoudens 6772 6991 7119 7355 7248 7269 7395 7461 7781

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

Het jaarverslag is een uitgave van:

Dudok Wonen 

Info@dudokwonen.nl

www.dudokwonen.nl
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