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Voorwoord
Eigen kracht
Elk mens heeft zijn eigen talenten. Wij investeren daarin. We
hopen mensen onafhankelijker te maken van Dudok Wonen. Of
anders gezegd, we hopen dat bewoners zelfredzamer worden op
de woningmarkt. En zelfredzamer in hun loopbaan als het om
onze werknemers gaat.

Als het om het wonen gaat, ben ik zeer trots op een viertal
woonprojecten voor begeleid wonen die in 2011 zijn opgeleverd
of in aanbouw genomen. Het gaat om grensverleggende
projecten waarin is samengewerkt met Sherpa en een oudergroep. Tegelijkertijd zijn we gestart
met het organiseren van Eigen Kracht Conferenties. Hierin zoeken we - samen met een tiental
maatschappelijke organisaties - naar nieuwe wegen om mensen in hun eigen kracht te brengen en
daarbij institutionele belemmeringen tussen de organisaties weg te nemen.
Als het om werken gaat, is in de organisatie meer aandacht gekomen voor co-creatie en de
effectieve inzet van talenten van de medewerkers.

Dat heeft zeker geholpen om ook over de gehele breedte in 2011 goed te presteren. Al jarenlang
behoort Dudok Wonen tot de corporaties die haar geld het actiefst in beweging brengt. In 2011
scoorden we in de ‘IPD transformatie-index’ zelfs de eerste plaats. We bouwen en verbeteren nog
steeds op grote schaal huurwoningen en hebben in 2011 een record aantal mensen aan een
betaalbare koopwoning geholpen. Het aantal jongeren in onze woningen is in een paar jaar
verveelvoudigd. Wij zien dat bij ons de doorstroming nog steeds plaatsvindt, ondanks een
vastzittende woningmarkt.

Die lijnen houden we vast in 2012. Wat de jaren na 2012 ons gaan brengen, wordt steeds
onzekerder. De budgettaire kaders worden krapper en veranderen bijna dagelijks. Gelukkig zijn we
de afgelopen jaren steeds leniger geworden. We kunnen makkelijker meebewegen met alsmaar
veranderende omstandigheden. Ik merk dat we ons daarbij meer laten leiden door het geloof in
eigen kracht. Die inspireert Dudok Wonen steeds opnieuw om wat voor de maatschappij te kunnen
betekenen. Wat dat betreft ben ik eigenlijk nu al nieuwsgierig naar ons volgende jaarverslag.

Leon Bobbe, directeur-bestuurder
Hilversum, 5 juni 2012
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Hoofdstuk 1 - Visie en Missie
Visie
In de visie van Dudok Wonen staat:
Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat doen we ook. Onze
doelstellingen kiezen wij in actieve en open dialoog met onze lokale en
regionale belanghouders. Permanent bewegen wij mee en spelen in op
veranderingen in de maatschappij. Wij zijn transparant in wat wij doen
en in de verantwoording van onze gerealiseerde prestaties.

Onze visie omschrijft hoe we onszelf zien als wooncorporatie. De visie bestaat uit de
volgende elementen:
•

Dudok Wonen is een private maatschappelijke onderneming in het domein van het wonen;

•

Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen;

•

Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat doen we ook. Onze doelstellingen kiezen
wij in actieve en open dialoog met onze lokale en regionale belanghouders. Permanent
bewegen wij mee en spelen in op veranderingen in de maatschappij. Wij zijn transparant in
wat wij doen en in de verantwoording van onze gerealiseerde prestaties;

•

Om onze sociale doelstellingen te realiseren, opereren wij als een lange-termijn
investeerder, gericht op waardecreatie;

•

De beleidskeuzes worden mede bepaald door de ontwikkelingen in het gebied waarin wij
werken. Dit werkgebied maakt onderdeel uit van de noordelijke Randstad waarin vraag en
aanbod op de woningmarkt nog lange tijd met elkaar op gespannen voet zullen staan;

•

Als maatschappelijke onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van
duurzaamheid.

Missie

Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de
woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een hierbij passende
wooncarrière. Bijzondere aandacht geven wij aan mensen die niet
zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. We nemen initiatieven
en zetten onze middelen in om samen met anderen te werken aan een
sociaal en economisch vitale regio en het behoud van het culturele
erfgoed.
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Hoofdstuk 2 - Onze inzet: een sociaal en economisch vitale Gooi
en Vechtstreek
a. Inleiding

De regionale woonvisie ‘Zorg voor Wonen’ die in 2008 door de gezamenlijke volkshuisvestingspartners in de regio is opgesteld, vormt een belangrijke basis voor onze inzet. In 2011 bleef de
analyse onder de woonvisie onverminderd actueel: De Gooi- en Vechtstreek blijft een overspannen
woningmarkt waarin doorstroming op zeer beperkte schaal plaatsvindt. De mutatiegraad in de huur
is verder gedaald. De overstap van huren naar kopen is in 2011 nog lastiger geworden door
verminderde beschikbaarheid van hypotheken. De ambitie om bij te dragen aan een economisch en
sociaal vitale en ongedeelde regio was ook in 2011 leidraad bij samenwerking met klanten en
overleg met belanghouders.

b. Samenwerking met onze klanten

i. HuurdersBelangenVereniging

Iedere maand is er een overleg met het dagelijks bestuur van de HuurdersBelangenVereniging
(HBV) van Dudok Wonen. In deze overleggen neemt Dudok Wonen de HBV mee in de
beleidskeuzes en vraagt hen op bepaalde onderdelen advies.
Een groot aandachtspunt voor de HBV blijft de klanttevredenheid. Dit onderwerp, in de vorm van
de uitrol van onze klantenvisie, is daarom een vast agendapunt van het overleg tussen de HBV en
Dudok Wonen. Met elkaar is ook gediscussieerd over alle nieuwe ontwikkelingen die vanuit de
politiek op ons afkomen. Dudok Wonen vindt het van belang om ook de HBV mee te nemen in de
dilemma’s waarvoor we de komende tijd staan.

ii. Bewonerscommissies

Hilversum
Dudok Wonen kent een aantal actieve bewonerscommissies waarmee regulier overleg gevoerd
wordt. Voorbeelden hiervan zijn de commissies van de Johannes Huslaan en de Ambrosiushof. In
2011 is er een huurderspanel gestart op de K. Onnesweg 68 1 t/m 28. Met dit panel overlegt
Dudok Wonen één of twee keer per jaar over leefbaarheid en complexmatige “problemen”. Zij
zullen echter geen commissie worden in de zin van de wet. Daarnaast is Dudok Wonen gestart met
een overleg, minimaal eenmaal per jaar, met ons jongerenpand aan de Hoge Naarderweg en
wanneer nodig vaker.
Bij groot onderhoud en/of herstructurering vindt Dudok Wonen het belangrijk vooraf bewoners te
betrekken bij het project. Hiertoe stellen we een bewonerspanel/klankbordgroep samen, waarmee
we gedurende het project gesprekken organiseren. Uiteraard organiseren we bij dergelijke
projecten ook bewonersavonden.
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Naarden/Bussum
In 2011 zijn er twee nieuwe bewonerscommissies opgestart. De bewonerscommissie
Amersfoortsestraatweg (in Naarden) en de bewonerscommissie Nieuwe Brink (in Bussum). De
bewoners van deze complexen hebben hiertoe zelf het initiatief genomen. De eerste contacten
werden als zeer positief ervaren. Daarnaast is er periodiek ook contact geweest met de
bewonerscommissie aan de Binnenhof in Naarden.
De bewonerscommissie De Heul is eind 2010 weer actief geworden. In 2011 is aan periodiek
overleg vorm gegeven door het organiseren van tweejaarlijkse overleggen.

iii. Onderzoek klanttevredenheid

KWH meting
De jaarlijkse KWH meting bestaat uit schriftelijke enquêtes die zijn uitgezet bij huurders en een
meting door KWH op een aantal objectieve meetpunten. In zijn algemeenheid zijn de
geënquêteerden tevreden over de dienstverlening. Echter zodra de vragen meer de diepte ingaan
wordt dit oordeel genuanceerder. De waardering van klanten voor de vriendelijkheid,
behulpzaamheid, geduldigheid en deskundigheid is onverminderd hoog. Dudok Wonen toont een
grote mate van betrokkenheid bij de klant. De scores zijn: telefonische bereikbaarheid (7), woning
onderhouden (7,2) woning verlaten (8,1) en klachten afhandelen (6,7). Verbeteringen zijn nodig
bij communicatie over de voortgang bij onderhoudsprojecten. Bij het afhandelen van klachten laten
we onvoldoende zien dat we ons inzetten voor een passende oplossing. Klanten geven Dudok
Wonen een 6,4 voor de snelheid van afhandelen bij spoedeisende reparatieverzoeken.

Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van HBV
In 2011 heeft Intomart GfK in opdracht van de HBV
een onderzoek verricht waarbij 500 huurders
telefonisch zijn geënquêteerd. In grote lijnen komt
uit het onderzoek door Intomart dezelfde uitkomst
als de KWH meting. Op het aspect ‘eerlijk’ is er een
significante stijging in het imago geconstateerd ten
opzichte van het onderzoek in 2009. Echter
huurders zijn ontevreden over de overlast die
ervaren wordt bij onderhoudsprojecten.
Verbetering van de communicatie is wenselijk rond de voortgang onderhoudsproject,
reparatieverzoeken en klachtenafhandeling. Bij reparatieverzoeken spelen ook snelheid en rekening
houden met de wensen van huurders een rol. Driekwart van de huurders is tevreden over de
telefonische bereikbaarheid van Dudok Wonen.

Acties naar aanleiding van de klanttevredenheidsonderzoeken
Momenteel werkt Dudok Wonen aan nieuwe concepten zoals de dienstverlening van de toekomst
en het nieuwe/anders werken. Vanzelfsprekend wordt voortdurend verbeterd op communicatie
rondom onderhoudsprojecten, reparatieverzoeken en klachtenafhandeling.
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iv. Sponsoring

Woongenot gaat om meer dan alleen het wonen in een fraaie woning. Ook onze woonomgeving
bepaalt of wij met plezier thuiskomen. Dudok Wonen voelt zich medeverantwoordelijk voor de
vitaliteit van Gooi en Vechtstreek en levert onder andere een bijdrage via sponsoring. In 2011 is
minder uitgegeven aan sponsoring dan in 2010. Gesponsord zijn het Nederlandse
Vestigingsmuseum Naarden (€ 5.000), Bussum Cultureel (€ 750) en Muziektent Dudok (€ 1.000).
Voor al deze sponsorobjecten geldt dat onze klanten er gratis gebruik van konden maken.

Vestigingsmuseum

Muziektent Dudok

Bussum Cultureel

Naarden

c.

Overleg met onze belanghouders

Het primaire doel van overleg met belanghouders is het verbinden van Dudok Wonen met de
samenleving.

In de visie van Dudok Wonen staat:

Onze omgeving verwacht dat we presteren en dat doen we ook. Onze doelstellingen
kiezen wij in actieve en open dialoog met onze lokale en regionale belanghouders.
Permanent bewegen wij mee en spelen in op veranderingen in de maatschappij. Wij zijn
transparant in wat wij doen en in de verantwoording van onze gerealiseerde prestaties.

In 2011 is onze visie op doel en insteek van dit overleg met belanghouders opnieuw vastgesteld.
Hierbij zijn drie soorten gesprekspartners gedefinieerd: Belanghouders, Zakenrelaties en
Inspiranten.
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Belanghouders
Dit zijn gesprekspartners met een formele status die voortkomt uit onze formele status als
Toegelaten Instelling. Dudok Wonen communiceert met deze partners omdat dit in de wet- en
regelgeving is vastgelegd.

Zakenrelaties
Zakenrelaties zijn relaties met wie Dudok Wonen een gelijkwaardige relatie heeft en die ons helpen
onze doelstellingen te realiseren. We zetten deze relaties strategisch in (bijvoorbeeld in een
gezamenlijk optreden/gelegenheidscoalitie). De motieven om samen op te trekken hoeven niet per
definitie hetzelfde te zijn, wel streven we eenzelfde resultaat na.

Inspiranten
Inspiranten zijn contacten met wie Dudok Wonen een gedeeld intrinsiek motief heeft dat leidt tot
echte verbinding. Met inspiranten halen we de behoefte in de maatschappij op en zoeken – indien
gewenst - naar mogelijkheden om samen (intrinsiek) gedeelde doelstellingen te realiseren.

Gesprekspartners kan Dudok Wonen zowel als belanghouder zien als bijvoorbeeld inspirant, en een
formele belanghouder kan tegelijkertijd ook een inspirant zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Sinds
2011 is het overzicht van de gesprekspartners van Dudok Wonen en de onderwerpen die we met
hen behandelen continue online via: www.dudokwonen.nl/belanghoudersverslag.

2011

Een opsomming van de gesprekspartners van 2011 is daarom niet meer apart in dit jaarverslag
opgenomen. Wel lichten we nog drie onderwerpen nader toe: nieuw woonruimteverdeelsysteem,
prestatieafspraken Naarden en werkconferenties Eigen Kracht.

Nieuw woonruimteverdeelsysteem
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is een feit. Op 7 juli 2011 heeft de laatste van de negen
gemeenteraden de nieuwe verordening en het convenant tussen gemeenten en corporaties
vastgesteld. De startdatum was daarmee definitief op 29 september 2011. Een eerste
communicatieronde heeft plaatsgevonden en achter de schermen is hard gewerkt aan de
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technische implementatie. Na een testfase en opleidingen van de medewerkers werden per 29
september de woningen in de regio Gooi en Vechtstreek conform de nieuwe regelgeving verdeeld.
De grootste veranderingen zijn dat: (1) de woningen verdeeld worden op basis van inschrijftijd en
(2) woningzoekenden die een woning hebben geaccepteerd, niet achteraan in de rij komen te staan
wanneer zij opnieuw willen verhuizen. Hierdoor wordt het makkelijker om te verhuizen naar een
meer passende woning.

Prestatieafspraken Naarden
De gemeenteraad van Naarden stemde in september in ruime meerderheid in met de
prestatieafspraken. Hierbij is onder meer overeenstemming bereikt over een nieuwe definitie van
de sociale voorraad waarin ook betaalbare kooparrangementen worden meegeteld als
maatschappelijke prestatie (tussenvorm huur/koop). In feite telt Dudok Wonen niet meer de
huizen maar de geholpen huishoudens. Hieronder zijn schematisch de oude Sociale Voorraad (zgn.
kernvoorraad) en de nieuwe Sociale Voorraad weergegeven. De bijdrage van Dudok Wonen aan de
gezamenlijke sociale voorraad van 1650 (samen met Woningstichting Naarden) is 930
huishoudens. De benaming van de prijsklassen komt overeen met de regionale woonvisie.

Naast een goed eindresultaat was ook het proces waarin de prestatieafspraken tot stand kwamen
zeer goed te noemen. Met de gemeente en Woningstichting Naarden begon Dudok Wonen de
dialoog over een gezamenlijke visie op wat ons op het gebied van wonen in Naarden te doen staat.
Het bevorderen van dynamiek en doorstroming was daarin belangrijk. Ook zijn de afspraken over
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samenwerking op het gebied van ‘prettig samenwonen’ geïntensiveerd, onder meer gericht op het
bestrijden van woonfraude.

Werkconferenties Eigen Kracht
In januari 2011 nam Dudok Wonen het initiatief om zes inspiranten bij elkaar te brengen rondom
het thema Eigen Kracht. Samen met Versa Welzijn, Sherpa, de Alliantie Gooi en Vechtstreek, ROC
en gemeente Hilversum neemt Dudok Wonen deel aan een veranderlab gefaciliteerd door Pluk
IDEAS. De gezamenlijke zoektocht naar het antwoord op de vraag “Hoe kunnen we in de 21e eeuw
mensen in hun eigen kracht faciliteren richting zelfredzaam leven?”, resulteerde in een verdiepende
dialoog over onze rol in de verzorgingsstaat van de 21e eeuw. Dudok Wonen bracht in juli en
november een grote groep mensen en organisaties uit Hilversum bij elkaar op landgoed
Zonnestraal. De verwachting is dat hiermee een duurzame verbinding tussen partijen is ontstaan
die voedingsbodem is en blijft voor noodzakelijke vernieuwingen in maatschappelijke
dienstverlening. Concrete voorbeelden die al in 2011 zijn gestart zijn:
•

Doortastende, gezamenlijke besluitvorming over huisvesting en begeleiding van enkele
verslaafde daklozen;

•

Maatwerk oplossingen voor huiseigenaren in nood i.s.m. met gemeente Hilversum en
Kredietbank. Hierover zijn eerste gesprekken gevoerd met de Kredietbank;

•

Nieuw concept voor huisvesting jongeren gecombineerd bestaand project RAF-locatie i.s.m.
ROC en Sherpa;

•

Nieuwe formule waarmee de gemeente Hilversum haar uitkeringsgerechtigden uitnodigt om
langs te komen en hun eigen kracht mee te nemen (in ontwikkeling);

•

Inzet cliënten Sherpa bij verbetering leefomgeving in deel winkelgebied (in ontwikkeling
door Sherpa en ondernemersvereniging; geen inhoudelijke bijdrage Dudok Wonen).

d. Overige verbindingen

Vereniging van Eigenaren
De afdeling VvE behartigt de belangen van Dudok Wonen als groot eigenaar binnen de VvE’s. De
afdeling VvE is dit jaar uitgebreid met een tweede VvE coördinator en een leidinggevende. In 2011
hebben 10 VvE’s waar Dudok Wonen bezit in heeft planmatig onderhoud uitgevoerd. Dudok Wonen
heeft in 2011 in totaal € 84.500,- aan bruidschatten uitgekeerd aan VvE’s. Door middel van
verkoop in appartementencomplexen zijn er 14 VvE's actief geworden wat het totaal brengt op 69
actieve VvE’s waar Dudok Wonen een appartementsrecht in heeft.

Beheer voor derden
Dudok Wonen beheert verhuureenheden voor derden. Dit zijn eigendommen van:
•

gemeente Naarden:
10 woningen, 1 winkel (totaal 11 stuks)

•

‘t Goede Woonhuys, Hilversum:
75 woningen in technisch beheer
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•

Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok:
26 woningen

•

Goois Wonen B.V.:
Betje Wolf 112 woningen en 32 garages (totaal 144 stuks)
Entrada 90 woningen
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Hoofdstuk 3 -

Ambitie: Dudok Wonen biedt meer mensen

kansen op een passende wooncarrière
a. Kengetallen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen gehuisveste huishoudens. Dit omvat
huurwoningen en koopwoningen. De omvang van de voorraad huurwoningen betreft de stand per
ultimo van het jaar 2011 (inclusief Goois Wonen). De omvang van de kooparrangementen betreft
het cumulatieve aantal verkochte woningen per koopproduct. In 2011 is het aandeel
kooparrangementen van het aantal gehuisveste huishoudens gegroeid van 9 % naar 12 %.

Huishoudens naar leeftijdsgroep
Dudok Wonen wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van de ontgroening in de Gooi- en
Vechtstreek en daarmee mede invulling geven aan de regionale Woonvisie. Dit doen wij door bij
een deel van de huur- en kooparrangementen expliciet voorrang te geven aan jongeren en jonge
gezinnen. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de opbouw van de gehuisveste
huishoudens naar leeftijdsgroep. Het betreft de leeftijd van alle hoofdhuurders c.q. kopers einde
jaar. De categorie onbekend betreft oudere huurcontracten. Het percentage jongeren onder de 30
groeide in een aantal jaar van ruim 6% naar bijna 14%. In de sociale kooparrangementen is dit
percentage 26%, in de huur circa 13%.
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Ter vergelijking: van de actief woningzoekenden in de Gooi- en Vechtstreek is 50% jonger dan 30
jaar. Landelijk is circa 15% van de zelfstandig wonende huishoudens jonger dan 30 jaar. Sinds de
invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in 2011 zijn de mogelijkheden voor voorrang
aan jongeren beperkt. Dudok Wonen blijft monitoren hoe de leeftijdsopbouw zich ontwikkelt.

b. Opbouw vastgoedportefeuille 2011

De portefeuille van Dudok Wonen (inclusief Goois Wonen B.V.) bestaat eind 2011 uit 6.495
huurwoningen, 900 kooparrangementen en 815 overige vastgoedobjecten.
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2011

2010

3.398

3.474

106

111

Etagewoning

1.139

1.091

Galerijwoning

1.596

1.676

122

117

Maisonette

89

89

Begeleid Wonen

26

24

Verzilverd wonen

19

23

Huurwoningen

Eengezinswoning
Duplexwoning

Kamer

Totaal

6.495

6.605

2011

2010

Tot € 361,61

1.165

1.258

€ 361,61 tot € 517,64

3.024

3.123

€ 517,64 tot € 652,52

1.574

1.568

Vanaf € 652,52

630

489

Transformatie

102

167

6.495

6.605

1

Prijsklasse woningen

Totaal

1
De indeling van de contracthuren in prijsklasse is overeenkomstig de huurtoeslaggrenzen
2010/2011. De categorie transformatie betreft leegstaande verhuureenheden i.v.m. renovatie en
verkoop.
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2011

2010

Koop Goedkoop (grond in erfpacht)

483

336

Sociale koop (grond in erfpacht)

417

328

900

664

2011

2010

632

642

58

62

2

2

Standplaatsen voor woonwagens

76

71

Bergruimten

31

41

Kantoren

8

7

Kinderdagverblijf

2

2

Atelier

1

1

Ontmoetingscentra

2

2

Steunpunten

3

3

815

817

8.210

8.086

Kooparrangementen

Totaal

Overig vastgoed

Garages en parkeerplaatsen
Bedrijfsruimten en winkels
Zorgcentrum

Totaal

Totaal objecten

In 2011 is de woningvoorraad als volgt gemuteerd:
- oplevering 90 nieuwbouwwoningen en 5 kamers
-

oplevering 42 woningen na herstructurering

-

aankoop van 10 nieuwbouwwoningen

-

44 transporten uit kopen naar wens andere woning

-

verkoop van 199 woningen uit eigen bezit

-

verkoop van 4 woningen met het product “Verzilverd Wonen”

-

56 woningen uit exploitatie ten behoeve van herontwikkeling

- 2 woningen administratief opgevoerd (Lorentzweg 48 en 50) per 2007. Deze werden
voorheen als 1 complex opgevoerd.

Ter stimulering van de economische vitaliteit van Hilversum zijn in 2011 de volgende 118 woningen
opgeleverd voor een prijs boven EUR 200.000:
- 90 appartementen voor mensen met hogere middeninkomens
- 28 woningen voor mensen met een middeninkomen.
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Flexibele voorraad : wat houdt het in?
In 2011 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor de flexibele voorraad. Eind 2011 is het
werken met de flexibele voorraad gestart. De flexibele voorraad houdt in dat iedere woning die
Dudok Wonen tot de flexibele voorraad rekent geschikt is voor zowel verhuur als verkoop. Bij
mutatie beslissen we over verkoop of doorverhuren. Het gevolg van een groot aantal woningen in
de flexibele voorraad is dat zowel het totale potentiële aanbod aan koopwoningen als het potentiële
aanbod aan huurwoningen hiermee optimaal is. Hiermee kan Dudok Wonen nog beter op de vraag
uit de regio inspelen.

c.

Meer mensen huisvesten

Het huisvesten van meer mensen is onze doelstelling,
ook op de lange termijn. De inzet van de
koopproducten zijn hiermee onlosmakelijk
verbonden. Met het geld dat vrijkomt uit de verkoop
van huurwoningen, kan Dudok Wonen meer mensen
huisvesten in bijvoorbeeld nieuwbouw of
herstructureringswijken.

‘Spring op de bus’, open huizen route
van Dudok Wonen

i. Betaalbare huur- en kooparrangementen

Dudok Wonen is een huurders- en koperscorporatie. De doelstelling is om mensen betaalbaar te
huisvesten. Dat kan zowel door middel van huur- als kooparrangementen. Voor de
kooparrangementen maakt Dudok Wonen gebruik van Koop Goedkoop® en Kopen naar Wens®.
De Gooi- en Vechtstreek is één van de duurste woonmarkten van Nederland. Met Koop Goedkoop
maakt Dudok Wonen het voor woningzoekenden mogelijk om bij mutatie van voormalige
huurwoningen deze betaalbaar te kunnen kopen. Kopen naar Wens zetten we in om huurders
betaalbaar de eigen woning of een andere woning in de Gooi- of Vechtstreek te laten kopen. Dit
jaar is Kopen naar Wens ook ingezet om starters, die geen huurder waren van Dudok Wonen aan
een woning in het Gooi te helpen. Deze actie heeft vanwege het unieke karakter onder de naam
Start Me Up landelijk veel media-aandacht gekregen. Nog niet eerder werden starters op deze
manier geholpen een koopwoning aan te kopen.
Dudok Wonen maakt ook gebruik van Verzilverd Wonen®. Hierbij wordt in feite de omgekeerde
weg gevolgd: een koopwoning van een oudere eigenaar wordt tegen gereduceerde prijs door
Dudok Wonen aangekocht en met het “recht van gebruik en bewoning” al dan niet tegen een lage
maandelijkse vergoeding aan dezelfde bewoner beschikbaar gesteld.

Woningmarkt
De malaise op de woningmarkt, die begin 2009 inzette, duurde ook in 2011 voort. De sombere
berichten over de economie, de schuldencrisis, de voortdurende discussie over de
hypotheekrenteaftrek en de terughoudende beweging van banken en financiële instellingen met
betrekking tot het financieren van woningen, maken dat kopers op de woningmarkt voorzichtig
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zijn. Het doorstromen naar een andere woning zonder dat daar een dwingende reden (zoals
scheiding, andere baan) aan ten grondslag ligt, wordt veel minder makkelijk gedaan.
Huiseigenaren die de stap naar een andere koopwoning maken doen dit – in tegenstelling tot
vroeger - pas als de eigen woning verkocht is. Waar de verhuisketen vroeger aan de bovenkant
van de markt op gang werd gebracht, moet de stimulans nu van de onderkant van de markt
komen. Op zich is het moment om een woning aan te kopen voor starters niet slecht. Toch blijft
het op gang brengen van de koopmarkt door starters uit vanwege het feit dat de banken en
financiële instellingen de mogelijkheden om een woning te financieren ook voor starters flink
hebben beperkt. Zeker in de Gooi- en Vechtstreek is het daarom voor starters nog lastiger
geworden om een koopwoning te bemachtigen. Door de EC-beschikking komen starters met meer
dan een modaal inkomen ook in de sociale huursector niet meer aan een woning. Dudok Wonen
heeft zich ook dit jaar ingezet om de koopmarkt voor starters, huurders, lagere en
middeninkomens bereikbaar te maken door gebruik te maken van de haar beschikbare
koopproducten.

Aan het begin van het derde kwartaal werd de
overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Een
kleine opleving in de markt was zichtbaar, maar werd
helaas bijna direct grotendeels teniet gedaan doordat de
banken en financiële instellingen enkele weken later een
strengere gedragscode voorgeschreven kregen en
daarmee de hypotheekmogelijkheden verder inperkten.
Het gevolg was dat starters minder konden lenen en dat
diverse banken Kopen naar Wens niet meer wilden
financieren. Ook voor Koop Goedkoop werd het aantal
financiers kleiner. Desondanks zijn er door Dudok Wonen
in 2011 ca. 30% meer kooparrangementen gesloten dan
in 2010.

Koop Goedkoop
Bij Koop Goedkoop betaalt de koper de opstal en niet de
grond. Hierdoor worden woningen (e.e.a. afhankelijk van
de grondprijzen ter plekke) ca. 20-30% goedkoper. De
grond wordt in erfpacht uitgegeven. De koper betaalt
voor de grond een vergoeding (canon) die in 10 jaar
wordt opgebouwd. Het eerste jaar betaalt men niets, het
tweede jaar 10% tot in het 11e jaar de volledige canon
betaald wordt. De canon is aftrekbaar van de belasting.
Bij doorverkoop kan de volgende koper opnieuw gebruik
maken van de kortingsregeling. Hierdoor blijven deze
woningen (blijvend) aantrekkelijk voor starters op de
woningmarkt.
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De ontwikkelingen in de markt hadden bij Dudok Wonen in 2011 zowel een negatieve als een
positieve invloed op de verkoop van lege woningen. Het inperken van de hypotheekmogelijkheden
leidde tot meer ontbindingen. Ook de onzekerheid over het wel of niet aftrekbaar blijven van de
hypotheekrente maakte het verkopen van woningen lastig. Het (tijdelijk) verlagen van de
overdrachtsbelasting door de overheid was daarom een welkome impuls. Ook vond er door het
inperken van de hypotheekmogelijkheden een verschuiving plaats van de inkomensgroepen die
Dudok Wonen met Koop Goedkoop bedient. Aan de onderkant vielen er kopers af, aan de
bovenkant kwamen er kopers bij. Middeninkomens die door de EC-beschikking niet meer in
aanmerking kwamen voor een sociale huurwoning, konden bij Dudok Wonen nog wel terecht voor
een betaalbare koopwoning.

Dudok 25
Twee appartementencomplexen aan de Jacob van Campenlaan en Erfgooierstraat met daarin totaal
36 startersappartementen zijn gerenoveerd en snel en succesvol door de eigen makelaardij van
Dudok Wonen verkocht met Koop Goedkoop.

Doelgroepen
Bijna alle kopers van Koop Goedkoop woningen kwamen uit de Gooi- en Vechtstreek en het
overgrote deel uit Hilversum, Naarden of Bussum (63%). De overige kopers kwamen voornamelijk
uit andere gemeenten binnen de Gooi- en Vechtstreek (23%). Een kleiner deel kwam uit de overige
omliggende gemeenten zoals Almere, Amsterdam en Amersfoort (14%).
Eén van de doelstellingen van Dudok Wonen is ervoor te zorgen dat de Gooi- en Vechtstreek een
vitale regio blijft. Daarvoor is het nodig om jongeren te behouden voor de regio. Het blijkt dat Koop
Goedkoop in deze behoefte voorziet. Maar liefst 65% van de kopers met Koop Goedkoop is jonger
dan 30 jaar. De middengroep van 30-44 jaar vertegenwoordigt toch ook nog 27% van de kopers
en slechts 8% is ouder dan 45 jaar.

Kopen naar Wens
Na een succesvolle experimentfase heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het product
Sociale Koop, mede door het ontbreken van de terugkoopplicht, erkend als een waardevolle
toevoeging op de bestaande koopproducten binnen de corporatiesector. Om die reden is het
producteigendom van Sociale Koop in 2011 overgegaan naar Woonlab, dat ook andere
koopformules voert. Woonlab geeft het product nu in licentie uit aan andere geïnteresseerde
corporaties onder de nieuwe naam “Kopen naar Wens”. Het ontbreken van de terugkoopplicht en
de grote toepasbaarheid maken dat steeds meer corporaties overgaan tot het voeren van Kopen
naar Wens. De koper betaalt bij Kopen naar Wens afhankelijk van het inkomen en het eigen
vermogen minimaal 50% van de waarde van de woning. Het resterende bedrag betaalt de koper
op een door hem gewenst moment (bijv. jaarlijks in delen) maar in ieder geval bij (door-)verkoop
van de woning. Het niet betaalde bedrag wordt geïndexeerd met de waardestijging of –daling van
woningen in dezelfde provincie.

Kopen naar Wens werd bij Dudok Wonen in 2011 op vier manieren ingezet:
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1.

Kopen naar Wens – Verkoop van huurwoningen aan huurders

Voor een groot deel van de woningvoorraad geldt dat de huurder in de gelegenheid gesteld wordt
om de huurwoning te kopen. Elk jaar krijgt een deel van de huurders het aanbod om de woning
met Kopen naar Wens te kopen. Behalve de eigen huurwoning kan de huurder er ook voor kiezen
een andere woning te kopen in de Gooi- en Vechtstreek of Almere. Inmiddels heeft ca. 75% van de
huurders van Dudok Wonen de gelegenheid gekregen de eigen of een andere woning te kopen.
In 2011 hebben ca. 1.000 huurders een dergelijk aanbod gekregen. Een deel van deze
aanbiedingen loopt nog door in 2012, maar in het jaar 2011 hebben maar 42 huurders de eigen
huurwoning gekocht, minder dan in voorgaande jaren. Het aankopen van een gehuurd
appartement, is duidelijk minder in trek dan het kopen van de gehuurde eengezinswoning.
Ook bij huurders speelt de onzekerheid over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en over de
schuldencrisis bij de aankoop van een woning mee in de afweging om tot koop over te gaan.

2.

Kopen naar Wens – Het kopen van een andere woning door huurders

Een aantal huurders koos ervoor om niet de eigen huurwoning te kopen, maar een andere woning
in de Gooi- en Vechtstreek of Almere. Dit gold ook voor huurders die een woning huren uit de
“vaste huurvoorraad”. Voor hen is er geen mogelijkheid om de eigen huurwoning te kopen. Om
deze huurders toch in de gelegenheid te stellen een woning te kopen, kunnen zij gebruik maken
van het aanbod om een andere woning te kopen met Kopen naar Wens. Deze woning hoeft geen
woning van Dudok Wonen te zijn, maar mag elke willekeurige particuliere koopwoning in de Gooien Vechtstreek of Almere zijn. Totaal verlieten 16 huurders dit jaar de huurwoning om naar een
dergelijke koopwoning te verhuizen. Drie van hen verhuisden naar een woning in Almere die zij zelf
in particulier opdrachtgeverschap gebouwd hadden (zie ook onder c).

3.

Kopen naar Wens – Particulier Opdrachtgeverschap

In 2008 hebben negen huurders de kans aangegrepen om zich in te schrijven voor een kavel in
Almere om daar met Kopen naar Wens een eigen woning te bouwen. De laatste drie woningen zijn
dit jaar opgeleverd. Hiermee is dit bijzondere project succesvol afgerond. Deze ex-huurders zijn nu
de trotse eigenaren van een zelf ontworpen en gebouwde woning! Doordat deze huurders, alleen
bijgestaan door een bouwbegeleidingsbureau, het hele bouwproces zelf hebben aangestuurd, was
dit niet alleen een mooie kans voor hen, maar ook een mooi voorbeeld van de corporatie als
emancipatiemachine.

4.

Kopen naar Wens – Start me Up

Een bijzonder project dit jaar was Start Me Up. Het project heeft veel aandacht gekregen van
landelijke en regionale pers. Dudok Wonen wil graag starters op de woningmarkt helpen. De
koopmarkt is uitermate geschikt om mensen snel in woonruimte te kunnen voorzien. Daarom zijn
dit jaar niet alleen de eigen huurders in staat gesteld om met Kopen naar Wens een woning in de
Gooi- en Vechtstreek te kopen, maar ook 50 woningzoekenden. In mei werd een
ontbijtmanifestatie gehouden, waarbij gegadigden zich konden melden. Voorwaarde was dat men
niet ouder was dan 45 jaar en niet meer verdiende dan € 43.000,-. Die ochtend bleek dat een
kleine 300 gegadigden bereid waren mee te betalen aan de betaalbaarheid van hun woning. De
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eerste 50 kanshebbers werden door een notaris
aangewezen. Deze werden later getoetst op inkomen en
eigen vermogen. Het inkomen en eigen vermogen
bepaalde eveneens het minimale instapbedrag.
Eénverdieners mochten een woning kopen tot maximaal
€ 175.000,- en tweeverdieners tot maximaal €
225.000,-. Bij toetsing vielen in eerste instantie 19
mensen af omdat het eigen vermogen of het inkomen
te hoog of te laag was om voor de regeling in

Start me up trekt veel
belangstellenden

aanmerking te komen. Hierdoor kregen
“reservekandidaten” alsnog de kans van de regeling
gebruik te maken. Inmiddels hebben 22 kandidaten een
woning aangekocht met Kopen naar Wens, waarvan er
7 nog in 2012 bij de notaris overgedragen moeten
worden. De andere kandidaten waren eind 2011 nog op
zoek. De selectie op inkomen en vermogen aan de
voorkant blijkt goed te werken. De Start-me-Uppers
zijn ècht de beoogde doelgroep; mensen die zonder
hulp van Dudok Wonen geen woning hadden kunnen
kopen. De actie heeft niet alleen deze groep mensen
geholpen. Er is een keten van verhuisbewegingen door
Start Me Up op gang gebracht. Immers, ook de
bewoners van de woningen die zij kochten, konden
doorverhuizen en woningen die zij achterlieten, konden
weer door andere starters betrokken worden. Van de
kandidaten die in 2011 verhuisden liet ongeveer de
helft een zelfstandige woonruimte achter.

In 2011 is er voor de zittende huurder die de eigen
Eerste koper Start me up

woning kocht (nog) geen minimaal instapbedrag

vastgesteld naar rato van het inkomen. Al deze huurders kozen ervoor om voor het minimale
instapbedrag (50%) de woning te kopen. Bij de groep huurders en woningzoekenden die een
andere woning kochten en waarbij wel inkomenseisen zijn gesteld, ligt het gemiddelde
instapbedrag hoger, namelijk gemiddeld bijna 60%. Het voornemen is om in 2012 ook bij zittende
huurders het instapbedrag te laten bepalen door inkomen en eigen vermogen.

Gezamenlijk
inkomen

Kopen Naar

kopers

Wens

< 20.000

1%

20-33.000

33%

> 33.000

47%

Onbekend

19%

Instappercentage Verhouding
50%

58%

50-60%

22%

60-80%

14%

80-100%

2%
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Kopers worden elk jaar in de gelegenheid gesteld om bovenop het eerste instapbedrag een deel bij
te kopen. Er vond in 2011 echter, anders dan in 2010, geen enkele tussentijdse bijkoop door
eerdere kopers plaats.

Werken met de “flexibele voorraad” huur- en koopwoningen
In 2011 zijn ook de laatste woningen en appartementen binnen de vastgestelde flexibele voorraad
gesplitst met uitzondering van de woningen waar de gemeente Bussum toestemming voor verkoop
moet geven. Daarmee zijn alle woningen voorbereid voor verkoop en eveneens voor het mogelijke
“right-to-buy” dat de overheid de corporaties voor (75% van) haar bezit wil verplichten.
Eind 2011 is een model gebouwd waarmee Dudok Wonen bij mutatie kan bekijken of de woning
het meest geschikt is om te verkopen of te verhuren. Hiermee is in december geëxperimenteerd en
het model zal vanaf januari 2012 gebruikt worden als hulpmiddel bij de selectie van huur- en
koopwoningen.

i. Vrije verkopen
Dudok Wonen verkoopt in principe géén huurwoningen zonder kooparrangement omdat zij met
haar verkopen de doelgroep wenst te bedienen. Uitzondering hierop vormen de woningen die in de
voorraad gekomen zijn door aankopen in het verleden met Verzilverd Wonen. Bij overlijden of
verhuizing van de bewoners, worden deze voormalige particuliere koopwoningen weer zonder
kooparrangement verkocht. Drie voormalige Verzilverd Wonen woningen werden in 2011 voor de
vrije marktwaarde verkocht.

ii. Verzilverd Wonen
Hoewel er in 2011 enkele aanvragen zijn geweest van oudere eigenaren om de koopwoning via
Verzilverd Wonen tegen gereduceerde prijs aan Dudok Wonen te mogen verkopen en deze te
blijven bewonen door middel van een “recht van gebruik en bewoning”, hebben deze aanvragen in
2011 niet geresulteerd in een daadwerkelijke aankoop. De redenen daarvoor waren divers, maar
lagen vooral in de (privé-)sfeer van de aanbieders. De waarde van één aangeboden woning lag
boven de door Dudok Wonen gestelde grens van € 265.000,- en is daarom niet aangekocht. Een
enkel verzoek is nog in behandeling.
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De volgende aantallen woningen zijn in 2011 aangekocht, verkocht en getransporteerd:

Verkopen en
aankopen in aantallen

Overloop naar
2011

2011

2012

Koopaktes

Transporten* Transporten

Koop Goedkoop
verkopen

151

147

17

45

42

5

1

3

0

197

192

0

0

0

aankopen

56

44

13

Totaal aankopen

56

44

13

253

236

35

Kopen naar Wens
verkopen
Vrije verkoopwaarde
verkopen
Totaal verkopen
Verzilverd Wonen
aankoop
Kopen naar Wens

Totaal

Ondanks de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de berichten over dalende huizenprijzen
en de (schulden-)crisis zijn er dit jaar 30% meer kooparrangementen afgesloten dan in 2010.
Totaal zijn er in 2011 253 kooparrangementen gesloten (koopaktes) en 236 woningen verwisselden
van eigenaar (transporten). Bovendien zullen er van de in 2011 gesloten kooparrangementen nog
35 transporten in het begin van 2012 plaatsvinden. De Start Me Up actie en de zeer succesvolle
verkoop van “Dudok 25”-appartementen heeft daar zeker toe bijgedragen. Maar ook de verkoop
van andere Koop Goedkoop woningen is succesvol gebleken.
De EC-beschikking veroorzaakte dat woningzoekenden beperkter toegang kregen tot sociale
huurwoningen, maar maakte ook dat meer mensen hun kans zochten in een betaalbare
koopwoning bij Dudok Wonen. Dit jaar is wederom gebleken dat de betaalbare kooparrangementen
van Dudok Wonen tegemoetkomen aan een grote behoefte in de Gooi- en Vechtstreek.

ii.

Nieuwbouw

Nieuwbouw Hilversum

Kansenzone
Dudok Wonen neemt met de gemeente Hilversum en andere partijen deel aan de ontwikkeling van
de Kansenzone, het gebied dat zich uitstrekt aan weerszijden van centraal station Hilversum. Het
gaat zowel om nieuwbouwprojecten als herstructurering. Eerder kocht Dudok Wonen de voormalige
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politiepost aan de Kleine Drift, de Melkfabriek en de oude benzinepomp aan de Zuiderweg. Aan de
andere kant van het spoor ontwikkelt Dudok Wonen met AM koop- en huurappartementen in het
project Entrada.

Hier volgt een overzicht van de nieuwbouwprojecten en ontwikkelprojecten. In hoofdstuk 4 gaan
we in op de woondienstenzones en behoud van cultureel erfgoed.

Anthony Fokkerweg
In 2010 heeft Dudok Wonen met de gemeente Hilversum
overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de locatie
Anthony Fokkerweg. Op de locatie ontwikkelen we 19 eengezinskoopwoningen samen met Giesbers Gebiedsontwikkeling.
Daarnaast worden 24 appartementen ontwikkeld t.b.v. de verhuur
en een gezondheidscentrum. De plannen zijn in een vergevorderd
stadium. In 2012 vragen we de bouwvergunning aan. Eind 2012 wordt naar verwachting gestart
met de bouw.

De Witte Prinses
In Hilversum heeft Dudok Wonen 35 startersappartementen
aangekocht voor de sociale verhuur in ‘de witte Prinses’. Het
gebouw naar een ontwerp van Thomas Rau krijgt een bijzonder
duurzaam karakter en zal naar verwachting eind 2012 worden
opgeleverd.

Entrada
Samen met AM bouwt Dudok Wonen onder de naam Entrada
appartementen in het Hilversumse stationsgebied. Er komen 151
woningen, waarvan 61 in de koopsector. De huur- en
koopwoningen zijn verspreid over vijf woontorens. Deze hebben
een luxe afwerking en een groot balkon. Entrada krijgt een groene
uitstraling. Er komt een binnentuin die 's avonds kan worden
afgesloten. Daarnaast worden de gevels gedeeltelijk bedekt met
planten. De commerciële ruimte is beperkt tot 150 vierkante
meter in totaal. De eerste torens met huurwoningen zijn
opgeleverd vanaf mei 2011 en de 3e toren aan het eind van 2011. De koopwoningen worden
opgeleverd in het 1e kwartaal 2012. Eind 2011 zijn van de 90 vrije sector appartementen bijna 80
verhuurd aan veelal expats.

HilversumHuis
Dudok Wonen en Alliantie Ontwikkeling bouwen 60
eengezinswoningen met tuin en eigen parkeerplaats in het gebied
tussen de Ten Boomstraat, Stroeslaan, Verschurestraat en De
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Kupstraat in Hilversum. In december 2011 heeft Dudok Wonen 10 sociale woningen verhuurd aan
de Stroeslaan.

Melkpad
Nabij het Hilversumse raadhuis ontwikkelt Dudok Wonen een 12-tal appartementen bestemd voor
jongeren. In 2012 worden de plannen verder uitgewerkt.

Oostereind
Op de locatie Oostereind ontwikkelt Dudok Wonen 52
appartementen voor de middeldure huur. De plannen zijn in 2011
verder ontwikkeld. In 2012 vragen we de bouwvergunning aan.

Zuiderweg
Op de plaats van de voormalige ijzerhandel aan de Zuiderweg
(t.o. voormalig tankstation Coppens) zijn 19 appartementen voor
jongeren van 25 tot en met 29 jaar gerealiseerd. De woningen
liggen op een ideale locatie bij het station en aan de entree van
de Larenseweg, de “Boulevard der Verbeelding”. Dit is de meest
dynamische zone van Hilversum waar volop wordt vernieuwd. De
voormalige benzinepomp richt de gemeente in als plein. Dit was een wens van de bewoners van de
wijk Over ’t Spoor. In ruil daarvoor heeft Dudok Wonen extra grond gekregen, die we gebruiken
voor parkeerplekken achter de appartementen. Verhuring van de appartementen start medio
januari 2012.

Nieuwbouw Naarden-Bussum

Beatrixhof
Voorjaar 2009 is gestart met de bouw van acht
eengezinswoningen en 28 appartementen naar een ontwerp van
Dana Ponec architecten, op het terrein van de voormalige
Beatrixschool. De verkoop van de woningen is in 2008 van start
gegaan, nadat 70% van de woningen verkocht was. Ook hier
heeft de kredietcrisis zijn sporen nagelaten. Meerdere
koopcontracten zijn ontbonden met als gevolg dat nog altijd bijna
50% van de woningen niet verkocht is. In 2010 zijn diverse inspanningen verricht om de woningen
te verkopen zonder het gewenste resultaat. In 2011 zijn nieuwe verkoopacties ingezet. Dudok
Wonen overweegt de resterende woningen te gaan verhuren.

Hoge Schoolplein
De gronduitruil met de gemeente Bussum is in 2010 gerealiseerd. Hiermee werd het Hoge
Schoolplein (eerst eigendom gemeente Bussum) grond van Dudok Wonen. Met behulp van subsidie
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van de gemeente is in 2011 is een viertal zogenaamde “klimaatwoningen” opgeleverd en verhuurd.
De vier woningen zijn voorzien van de laatste technieken op het gebied van duurzaamheid.

Nieuwbouw Blaricum

Blaricummermeent, Het Erfgooiershof
Het Erfgooiershof bevat 17 sociale huurappartementen, verdeeld
over drie woonverdiepingen. Het kleinschalige gebouw past bij de
schaal van Blaricum. Qua uitstraling refereert het
appartementengebouw aan een dorps schoolgebouw, maar wel in
een heel eigentijdse architectuur.

Nieuwbouw Huizen

Rijnland
In Huizen heeft Dudok Wonen 39 appartementen voor de sociale
verhuur aangekocht van ontwikkelaar Coen Hagedoorn. In 2012
werken we de plannen uit en start naar verwachting de bouw.
Door de aankoop van Dudok Wonen heeft de ontwikkelaar
besloten ook de 25 eengezinswoningen gefaseerd in de verkoop te
brengen en te gaan bouwen.

iii.

Herstructurering

Herstructurering Hilversum

Bloemenbuurt
Dudok Wonen renoveert 564 woningen in de Bloemenbuurt. We
knappen de buitenkant op, waarbij de oude stijlkenmerken van
architect Dudok terugkeren. Bewoners mogen zelf kiezen wat zij
aan de binnenkant van hun woning laten doen. Eind 2011 waren
de eerste 100 woningen in de Anemonebuurt gereed. In 2011 zijn
17 woningen verhuurd na renovatie. De complete renovatie van
de Bloemenbuurt zal naar schatting 10 jaar duren.

Jacob van Campenlaan/Erfgooiersstraat
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Dudok Wonen heeft de 60 portiekwoningen en 9 ateliers
gerenoveerd. Aan de buitenzijde zijn onder meer de daken
geïsoleerd, de entrees en de trappenhuizen aangepakt en de
kozijnen voorzien van isolatieglas. Aan de binnenzijde hebben
woningen een CV-installatie, een nieuwe badkamer en een
nieuwe keuken. De huidige indeling van de woningen is nagenoeg
gehandhaafd. De ateliers zijn omgebouwd tot ateliers voor de
creatieve sector. 24 portiekwoningen zijn sociaal verhuurd, de
overige 36 woningen zijn met Koop Goedkoop in 2011 verkocht. De 9 ateliers zijn verhuurd aan
creatieve bedrijven.

Leemkuilen en Comes Oolenstraat
Als onderdeel van de herstructurering in Hilversum Noord heeft
Dudok Wonen 24 vrije sector eengezinswoningen gerealiseerd.
Bijzonder aan deze woningen is niet alleen het prefab
bouwsysteem wat materiaalbesparing oplevert en de goede
isolatie die bijdraagt aan energiebesparing, maar ook het feit dat
omwonenden zijn betrokken bij het ontwerp van de kopgevel. Op
deze kopgevels prijken dieren die wonen en leven “in de buurt”, die je kunt tegenkomen op de
Westerheide. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

Liebergen, Dudok Revisited
In 2010 is van de gemeente het voormalige buurthuis ‘Ons Huis’
aangekocht om het te herontwikkelen tot startersappartementen
en een peuterspeelzaal. In 2011 werd gebouwd aan het complex
dat een bijzondere architectuur en uitstraling kent geënt op de
stijl van W.M. Dudok.

Van ‘t Hoffbuurt
43 woningen in de van ’t Hoffbuurt voldoen niet meer aan de eisen
van deze tijd. Samen met een afvaardiging van de bewoners heeft
Dudok Wonen plannen gemaakt om de woningen grondig te
renoveren. De werkzaamheden zijn dermate ingrijpend, dat
bewoners voor de duur van drie maanden moeten verhuizen naar
een wisselwoning. Dudok Wonen voert de werkzaamheden zowel
aan de binnen- als de buitenkant uit. Het betreft o.a. het plaatsen
van CV, herstel van vloeren, aanbrengen van dubbel glas, isolatie
van de gevel, vloer en dak. Bewoners kunnen kiezen voor uitbreidings- en keuzemogelijkheden. In
2011 zijn 21 woningen opgeleverd. Het project wordt in 2012 voltooid.
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Zwaluwplein
Het Zwaluwplein heeft haar oude glans weer terug. Dudok Wonen
is medio 2009 gestart met het aanpakken van de
eengezinswoningen van gemeentearchitect Dudok. Een deel van
de woningen is gerenoveerd en deels samengevoegd. 16
woningen hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw in de stijl van
Dudok Revisited. Die stijl is eerder toegepast in de wijk Liebergen
en brengt de authentieke uitstraling van het Zwaluwplein
terug. De woningen zijn inmiddels verhuurd. Er is gestart met de bouw van "De Zwaluw" waar 12
appartementen voor jongeren en een peuterspeelzaal in komt. De bouw schiet al aardig op. De
oplevering van de peuterspeelzaal staat gepland voor februari 2012 en de oplevering van
de appartementen voor maart 2012. Vanaf januari 2012 zal Dudok Wonen starten met het
verhuurtraject.

Herstructurering Naarden-Bussum

Brinklaan
In 2011 is gestart met de herontwikkeling van enkele leegstaande
bedrijfsruimtes in de plint van een flatgebouw aan de Brinklaan
tot vier startersappartementen. Tot nu toe zijn er geen
gegadigden om bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien. Dudok
Wonen heeft onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn voor
deze ruimten. Het blijkt goed mogelijk om de bedrijfsruimten te transformeren tot woningen. Eind
2011 is het plan aan de bewoners gepresenteerd.

Betje Wolfflaan
In 2011 zijn alle garages verhuurd. Het project aan de Betje
Wolfflaan is daarmee afgerond.

Godelindebuurt, de Bazel Revisited
In 2011 is de laatste fase van de herstructurering van de
Godelindebuurt een feit. In het najaar is de bouw afgerond van de
laatste vier nieuwbouwwoningen. Begin 2012 zullen de woningen
in de vrije sector verhuurd gaan worden. Deze energiezuinige
woningen zijn voorzien van zonnepanelen met zonneboiler,
vloerverwarming en extra isolatievoorzieningen.
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Torenlaan/Prinsenstraat
Aan de Torenlaan heeft Dudok Wonen op verzoek van de
gemeente Bussum in 2009 een bordeel uitgekocht. Het
voormalige bordeel herontwikkelen we tot appartementen voor
jongeren. In 2012 zal Dudok Wonen de bouwvergunning
aanvragen.

Bensdorpfabriek
De herontwikkeling van de Bensdorp fabriek in Bussum samen
met AM is in een fase van heroverweging. De mogelijkheden,
randvoorwaarden en de markt zijn dusdanig veranderd, dat een
fase tot herbezinning is ingelast.

d. Huren bij Dudok Wonen

Onze huurders

i.

Regionale woonruimteverdeling

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is 29 september 2011 een feit geworden. Vanaf deze
datum worden sociale huurwoningen in deze regio op een andere manier verdeeld. De grootste
veranderingen zijn dat de woningen verdeeld worden op basis van inschrijftijd en dat
woningzoekenden niet weer achteraan in de rij staan als zij opnieuw willen verhuizen.
Om jongeren (tot en met 25 jaar) voor de regio te behouden verloot Dudok Wonen een deel van de
starterswoningen. Woningzoekenden zonder urgentiebewijs kunnen gebruik maken van het
spoedzoeksysteem. Jaarlijks zal Dudok Wonen 5 tot 10% van de vrijgekomen woningen aan
spoedzoekers aanbieden. Hiervoor gelden strenge regels.
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ii.

Mutatiegraad huurportefeuille

De mutatiegraad van onze wooneenheden (woningen, woonwagens en kamers) in 2011 bedraagt
6%. Als Dudok Wonen alle verhuur-objecten (VHO’s) beschouwt, komt dit percentage uit op 9%.
Voor de vestiging Hilversum lag het percentage voor de wooneenheden hoger, namelijk op 8%,
terwijl dit percentage in Bussum lager ligt op 5%. Bij deze berekeningen zijn alle mutaties
meegenomen, hieronder vallen ook doorschuivingen naar wisselwoningen of tijdelijke
huurcontracten. Woningen die Dudok Wonen in beheer heeft, vallen er echter niet onder, zoals de
vrije sectorwoningen van Entrada (is van Goois Wonen BV).

iii. Vrije sector verhuur
De verhuur van vrije sector woningen neemt de laatste maanden gestaag toe, mede door de
nieuwe EC-regelgeving. Hierdoor kunnen middeninkomens niet meer terecht in de sociale sector en
de invoering van de energielabels in het woningwaarderingsstelsel. Sommige woningen komen bij
mutatie door het puntensysteem (veel) eerder boven de liberalisatiegrens te liggen. Door de
economische crisis zijn vooral woningen in het ondersegment (< 900 euro) goed te verhuren,
omdat het uitkomst biedt aan mensen die geen woning willen of kunnen kopen. Het duurdere
segment vereist meer inspanning en creativiteit, waarbij Dudok Wonen meer ingaat op de wensen
van de klant (bijv. gestoffeerde verhuur). Dit neemt niet weg dat Dudok Wonen bijna alle 90
woningen van het nieuwbouwproject Entrada verhuurd heeft. In 2011 zijn 100 vrije sector
woningen verhuurd. Dit betreft zowel bestaande bouw (mutaties) als nieuwe verhuringen
(nieuwbouw). Met Entrada erbij komen de verhuringen voor de vrije sector op 165 te liggen.

In Bussum/Naarden is voor de verhuring van het groeiend aantal vrije sectorwoningen een
samenwerking aangegaan met een externe makelaar. Deze neemt onder meer het adverteren en
bezichtigen met de kandidaat huurder voor zijn rekening. Op deze manier kunnen de vrije sector
woningen via andere media in de markt gezet worden waardoor Dudok Wonen meer potentiële
klanten kan bereiken.

iv. Huur op Maat
In 2010 is besloten om de uitgifte van nieuwe huurcontracten met Huur op Maat te bevriezen
totdat de uitkomsten van het experiment bekend zijn. In 2011 is de evaluatie van het experiment
afgerond. De uitkomsten van de evaluatie zijn positief. De doelstellingen die aan het begin van het
experiment zijn vastgesteld blijken gehaald. Toch heeft Dudok Wonen besloten voor nu geheel te
stoppen met de uitgifte van Huur op Maat contracten. Het instrument Huur op Maat komt niet goed
tot zijn recht door de regelgeving vanuit de EC-beschikking en het Regeerakkoord. Daarnaast is de
verwachting dat het ministerie Huur op Maat niet gaat goedkeuren als huurbeleid. Voor de
huurders met een Huur op Maat contract wordt de huurprijs vastgelegd op de huur die ze nu
betalen en wordt niet meer jaarlijks het inkomen getoetst. Deze huurders krijgen nu jaarlijks de
reguliere huurverhoging.
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v.

Bijzondere verhuringen

Bussum

Hilversum

Naarden

2% regeling

2

2

0

2de kans

1

0

0

Urgenten

12

14

0

SV-urgenten

3

0

0

Statushouders

1

11

4

Vestigers

0

2

0

Tijdelijke verhuur

0

6

1

(doorschuiving)

3

4

1

Spoedzoeker

1

2

1

Woningruil

3

10

5

Gehandicapten

0

5

0

Overig vangnet

vi. Huurverhoging
In 2011 heeft Dudok Wonen de inflatie gevolgd. De sociale huren zijn per 1 juli 2011 verhoogd met
1,3%. De geliberaliseerde voorraad is verhoogd met 1,7%.

vii. Huurachterstanden
Per 31 december 2011 bedroegen de huurachterstanden van actieve contracten 1,26 %. De norm
is 0,7%. De achterstand van niet-actieve contracten bedraagt 0,84 %. Dit is ruim hoger dan de
norm (0,3%). Afgelopen jaar is er sprake van een veranderende betalingsattitude. De economische
tegenwind heeft hier veel invloed op, evenals het stijgend aantal jonge huurders in ons bezit. Door
ons incassobeleid is 70 % van alle achterstallige vorderingen in behandeling bij de deurwaarder.
Daarnaast wordt een groot aantal oninbare vorderingen door de deurwaarder in de schuldbewaking
genomen.

viii. Geschillenadviescommissie
Als klanten er met Dudok Wonen niet meer uit komen, kunnen zij terecht bij de
geschillenadviescommissie. De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie,
bestaande uit drie leden; een lid wordt voorgedragen door de HuurdersBelangenVereniging, een lid
door Dudok Wonen en de voorzitter wordt voorgedragen door beide andere leden. Per 31 december
2010 is de heer H. Bos (voorzitter van de commissie) teruggetreden. Per 1 januari 2011 heeft
mevrouw E.R. Dijksma-Potjer hem opgevolgd en is benoemd als voorzitter. Mevrouw M.A.W.
Smeekes (secretaris van de commissie) is voorgedragen door de Directie. Er is nog een vacature
voor het lid dat wordt voorgedragen door de HBV. Het blijkt niet eenvoudig om hiervoor een
geschikte kandidaat te vinden.
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Op 31 augustus is de jaarlijkse vergadering van de geschillenadviescommissie georganiseerd. In
2011 zijn er drie geschillen ingediend. Het eerste geschil had betrekking op een overlastvergoeding
en de communicatie bij een groot onderhoudsproject. Het tweede geschil betrof de beschadiging
van een jas door een slotplaat en het derde geschil een beschadiging van een aanrechtblad bij de
oplevering. In de twee eerst genoemde zaken oordeelde de GAC de klacht als ongegrond, in de
laatst genoemde zaak oordeelde de GAC dat deze klacht gegrond was. De directie heeft alle drie de
adviezen van de GAC overgenomen.

ix. Overlast, overlastbemiddeling
Woongedrag is primair de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. In een toenemend aantal
gevallen is het noodzakelijk dat Dudok Wonen bewoners ondersteunt als zij er onderling niet
uitkomen.

Buurtbemiddeling
Bewoners in Hilversum kunnen gebruik maken van buurtbemiddeling. Dit gebeurt op basis van
vrijwilligheid van beide partijen. In 2011 heeft Dudok Wonen vier keer een dossier doorverwezen
naar buurtbemiddeling. Door zelfverwijzers en verwijzingen door politie en/of maatschappelijk
werk, zijn in totaal 13 huurders van Dudok Wonen in aanraking gekomen met buurtbemiddeling.
Aangezien vrijwillige deelname nog wel eens ontbreekt, blijft een geschil vaak ‘hangen’. In een
aantal gevallen komt men er uiteindelijk toch uit en soms blijft een conflict lang manifest. Waar
Dudok Wonen vindt dat de we iets moet doen schakelen we politie en/of hulpverlening in. Naast
het doorverwijzen naar buurtbemiddeling hebben we bij meerdere gevallen zelf de overlastzaak in
behandeling genomen.

Woonoverlast
Het thema woonoverlast is in de loop der jaren steeds actueler geworden. Uit de praktijk blijkt dat
ernstige woonoverlast vaak veroorzaakt wordt door mensen met sociale en/of psychische
problemen. Dudok Wonen voelt zich verbonden met het ‘kwetsbare’. Dit komt op meerdere
manieren tot uitdrukking: in de vangnetfunctie die Dudok Wonen vervult voor mensen die het met
ondersteuning soms tijdelijk van aard, beter redden.

Als verhuurder heb je de plicht er voor te zorgen dat de huurders ongestoord van de woning
kunnen genieten. Daarentegen mag je als verhuurder van de huurders verlangen dat zij zich als
een goed huurder gedragen. Woonoverlast kan worden aangemerkt als een gebrek. De definitie
van een gebrek wordt doorgaans ook geïnterpreteerd als overlast door derden. Hierdoor ontstaat
de verwachting om als verhuurder actie te ondernemen indien een huurder zich niet als goede
huurder gedraagt. Om hier op een professionele manier mee om te gaan is Dudok Wonen gestart
met een plan van aanpak voor woonoverlast. Ons uitgangspunt is dat zowel melder als veroorzaker
in eigen kracht komt te staan.

Er is sprake van toenemende behoefte tot bemiddeling of samenwerking met andere partijen bij
burenoverlast. Het aantal overlastdossiers is drastisch gegroeid van gemiddeld 10 tot 20 meldingen
in voorgaande jaren naar totaal zo’n 60 meldingen in 2011 (Naarden- Bussum en Hilversum).
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Oorzaken hiervoor zijn o.a. de toenemende verharding in de maatschappij. Ook het veranderen
van de samenstelling in de complexen en verschil in leefstijlen geven vaker problemen. Andere
verwachtingspatronen en bewonersgedrag leiden vaker tot last c.q. overlast. In uitzonderlijke
gevallen schakelt Dudok Wonen naast buurtbemiddeling ook wel een externe bemiddelaar in. In
2011 is hier een start mee gemaakt. Individuele overlastsituaties hebben in 2011 niet geleid tot
juridische procedures dan wel ontruimingen.

x. Samenwerking met de hulpverlening in geval extreme overlast
Overlast gaat soms samen met bedreigingen, provocaties, pesterijen en dergelijke. In geval van
extreme overlastsituaties bundelt Dudok Wonen graag de krachten met de hulpverlening. In het
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken gemeente, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie
samen bij de aanpak van bijvoorbeeld overlast en criminaliteit. Preventie en repressie worden
hierin effectief op elkaar afgestemd.

xi. Ontruimingen
Dudok Wonen heeft in Hilversum in totaal 59 ontruimingen aangekondigd. Hiervan zijn 11
ontruimingen daadwerkelijk uitgevoerd. In de meeste gevallen ging het om huurachterstand. In
Bussum en Naarden zijn geen ontruimingen geweest.

xii. Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud onderscheidt Dudok Wonen in regulier en cyclisch uit te voeren planmatig
onderhoud, zoals het periodiek schilderen van complexen, het vervangen van CV-ketels, liften etc.
In 2011 is conform begroting ruim 2,5 miljoen euro in het planmatig onderhoud geïnvesteerd. Een
deel van het planmatig onderhoud betreft extra investeringen t.b.v. het verduurzamen van
woningen, m.n. door toepassing van spouwisolatie, HR++ glas en installatie van CV en MV.

Contract onderhoud
Onder contractonderhoud verstaat Dudok Wonen onderhoud aan specifieke onderdelen van een
woning of een gebouw, vooral installatietechnisch van aard. Dit wordt via een onderhoudscontract
door een leverancier uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het onderhoud aan CV-installatie, liften,
mechanische ventilatiesystemen, etc.

Dagelijks onderhoud
In februari 2011 is het serviceabonnement ingevoerd. Dudok Wonen heeft uit kostenoverwegingen
de verantwoordelijkheid van diverse onderhoudswerkzaamheden weer bij de huurder gelegd.
Mensen kunnen met het serviceabonnement de verantwoordelijkheid van diverse
onderhoudswerkzaamheden afkopen. Wij voeren dan de werkzaamheden voor de huurder uit. In
de folder "Alles over onderhoud in uw huurwoning" staan de rechten en plichten gespecificeerd
voor huurder, verhuurder en wordt het serviceabonnement toegelicht. Bijna 3.500 huurders
hebben zich aangemeld voor dit serviceabonnement.
Na reparatieverzoeken zijn er ruim 15.000 contactmomenten geweest met huurders. Circa 14.000
verzoeken kwamen binnen via de telefoon. Ongeveer 1.000 verzoeken werden gemeld met gebruik
van het internetformulier. Resultaat van deze 15.000 contactmomenten is zo’n 8.000
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herstelopdrachten door de aannemer. Een reparatieverzoek werd gemiddeld binnen drie dagen
verholpen.
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Hoofdstuk 4 - Ambitie: Dudok Wonen maakt het weerloze
weerbaarder
a. Strategische doelstelling Vangnet

Om te kunnen profiteren van elkaars specifieke kennis en deskundigheid sluiten partijen in de
woon-, welzijns-, zorg- en onderwijssector steeds vaker samenwerkingsovereenkomsten. Het
behoud van de eigen individualiteit is hierbij erg belangrijk. In zogenaamde woondienstenzones
krijgt dit steeds concreter vorm, diverse projecten zijn in voorbereiding.

Concreet is Dudok Wonen in Hilversum begonnen met De Egelantier, waarna Zuiderheide vorm zal
krijgen. In Naarden starten we met de Woondienstenzone Keverdijk (Naarden West).

i.

Woondienstenzones

Hilversum

Zorgcentrum De Egelantier
Op de locatie De Egelantier ontwikkelt Dudok Wonen de komende jaren een nieuw
woondienstencentrum. In het nieuwe centrum komen naast aanleun- en zorgappartementen,
faciliteiten zoals een apotheek, kinderdagverblijf, fysiotherapie, restaurant en huisartspraktijk waar
zowel bewoners als buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Ook wordt er een ondergrondse
parkeergarage gerealiseerd. Dudok Wonen voorziet het complex van warmte koude opslag en
zonnepanelen. Om de bouw van het centrum op de bestaande locatie mogelijk te maken, wordt het
oude complex De Egelantier in fases vervangen. In 2010 is de sloop begonnen van de eerste
aanleunwoningen. In 2011 zijn er twee bijeenkomsten over de nieuwbouw geweest met de
bewoners van het zorghuis en van de aanleunwoningen.

De Egelantier
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Zuiderheide
De functionaliteit van Zorgcentrum Zuiderheide schiet tekort. Met het bestuur van Amaris, de
huurder van Zuiderheide, is een projectorganisatie opgezet om het herontwikkelingstraject te
begeleiden. Met de directies van Zuiderheide, De Egelantier en het gemeentebestuur is een
intentieovereenkomst gesloten over de gezamenlijke ontwikkeling van een Woondienstenzone in
Hilversum Zuid. Het gaat om de toekomst van de 192 verzorgingshuisplaatsen en ruim 185
aanleunwoningen op het terrein. Uitgangspunt is dat het totale aantal voordeuren minimaal gelijk
blijft op ca. 400 eenheden. Gezien het feit dat in het verzorgingshuis ook nog bijna 200 mensen
werkzaam zijn, kan gesproken worden van een zeer ingrijpend project.

DOK architecten heeft een massastudie gemaakt waarin rekening is gehouden met een gefaseerde
herontwikkeling. Uitgangspunt voor de massastudie is dat herontwikkeling zoveel mogelijk
plaatsvindt op eigen terrein en binnen het vigerend bestemmingsplan. Op dit moment wordt met
Zuiderheide de laatste hand gelegd aan het programma van eisen en de financiële doorrekening
daarvan. In het kader van het spreiden van het investeringsprogramma is besloten de
herontwikkeling van Zuiderheide te laten aansluiten op het gereedkomen van De Egelantier.

Zuiderheide
Binnendoor
Het plan Binnendoor bestaat uit 41 koopwoningen ontworpen in de jaren 30-stijl. Acht
appartementen zijn door Dudok Wonen aangekocht voor de sociale verhuur aan de stichting
Exploitatie Hilversum (STEH). In de appartementen komen jongeren te wonen met een licht
autistische beperking. De appartementen worden begin 2012 opgeleverd.

Binnendoor Naarden
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Woondienstenzone Keverdijk
Eind 2011 is een intentieovereenkomst tussen de gemeente Naarden en Dudok Wonen getekend
om een haalbaarheidsstudie te verrichten voor het centrum Keverdijk in Naarden. Naar
verwachting is volgend jaar meer duidelijkheid over de haalbaarheid, de ruimtelijke modellen,
aantallen woningen, faseerbaarheid, al dan niet tijdelijke huisvesting etc. Zodra er een haalbaar
model op tafel ligt, start het burger-participatietraject.

ii.

geWoon op jezelf

Zorginstelling Sherpa en Dudok Wonen hebben op donderdag 8 juli 2010 geWoon op jezelf
gelanceerd: drie woonlocaties op loopafstand van elkaar waar jongeren met een licht verstandelijke
of lichamelijke beperking met begeleiding de eerste stappen in hun wooncarrière kunnen zetten.
De eerste locatie (aan de Otto’s Laan) is sinds oktober 2010 bewoond. De andere twee locaties
(aan de eerste Oosterstraat en Ons Gebouw) zijn in 2011 opgeleverd. In zijn totaliteit zijn hiermee
35 woningen voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking beschikbaar
gekomen.

Otto´s laan

1e Oostersstraat

Ons Gebouw

De mate van ondersteuning verschilt per locatie, waardoor de jongeren binnen geWoon op jezelf
kunnen doorstromen naar een woonplek met minder begeleiding. Op Otto´s laan is 24 uur per dag
ondersteuning aanwezig en maken de jongeren kennis met op zichzelf wonen. Als ze er klaar voor
zijn, kunnen ze doorstromen naar één van de twee andere locaties. Daar is geen continue
begeleiding aanwezig, maar kunnen ze op afspraak gebruikmaken van de ondersteuning op de
eerste locatie. De appartementen, studio’s en kamers liggen op een ideale plek voor jonge
mensen: in een woonwijk vlakbij het centrum van Hilversum. Op de locatie met 24-uurs
ondersteuning krijgen de jongeren kamertraining. Iets wat in deze regio nog niet beschikbaar was
voor jongeren met een beperking. Uniek is dat de jongeren binnen dezelfde omgeving de volgende
stap in hun wooncarrière kunnen zetten. Meestal stromen jongeren na kamertraining direct door
naar een reguliere woning. Vaak is dat een te grote stap. Met geWoon biedt Dudok Wonen daar
een stap tussen.
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iii. Daklozenopvang

In 2011 is een begin gemaakt met het uitwerken van het project om thuis- en daklozen te
huisvesten in Hilversum. Dit wordt ook wel ‘Housing First’ genoemd. Het gaat hierbij om het
huisvesten van personen die minimaal een jaar dakloos zijn, psychiatrische problemen hebben,
verslaafd aan alcohol zijn en regelmatig ernstige overlast veroorzaken. Deze personen vinden geen
aansluiting bij de reguliere hulpverleningsinstanties, mijden de zorg of zijn niet meer welkom bij
instanties vanwege hun onaangepaste gedrag. Ze hebben geen toekomstperspectief en ze
verkeren in een negatieve spiraal. Om dit te doorbreken wil de gemeente deze groep mensen aan
een woning helpen via een claimurgentie. Het betreft hier een regionale ‘taakstelling’. Het is de
bedoeling dat de eerste drie daklozen zo spoedig mogelijk in 2012 gehuisvest gaan worden. Hierbij
is een goede begeleiding van essentieel belang. Het plan werkt Dudok Wonen in 2012 nader uit.

iv. Crisisopvang
Dudok Wonen verhuurt een complex in Hilversum aan ‘De Vluchtheuvel’. Dit is een opvangcentrum
voor vrouwen.

v.

Tweede kansbeleid

Huurders met meervoudige problematiek (betalingsachterstand, gedrags- en/of
persoonlijkheidsproblemen) kunnen in aanmerking komen voor een Tweede Kanstraject. Hieraan is
een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de wil om mee te werken aan een nieuwe
toekomst. Daar waar huisuitzetting onvermijdelijk lijkt, wordt men gedwongen deze laatste kans
aan te grijpen. Met professionele hulp krijgen ze de kans hun leven weer op orde te brengen.
In 2011 hebben drie huurders van Dudok Wonen gebruik gemaakt van het Tweede Kansbeleid.
Een groot aantal organisaties werkt samen binnen dit Tweede Kansbeleid. Hiertoe is een convenant
vastgesteld. De gezamenlijke woningcorporaties dragen zorg voor de financiering.

b. Strategische doelstelling Klimaat
Het klimaat ziet Dudok Wonen als een deel van het ‘kwetsbare’. Het wereldwijde besef van het
belang van een verduurzaming van onze manier van wonen en leven omarmen we. Vanuit dit besef
streeft Dudok Wonen naar een duurzame bedrijfsvoering (duurzaam werken) en duurzame
woningportefeuille (duurzaam wonen). Ten aanzien van onze woningen zetten we in op een
optimale energiebalans, waarbij het lange termijn perspectief is dat energieverbruik en
energieproductie met elkaar in evenwicht zijn. Ons klimaatbeleid is pragmatisch en actiegericht.
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i.

inzet op energiereductie

In onze woningen
Dudok Wonen streeft ernaar om in 2020 een gemiddeld energielabel C
te hebben in haar woningbezit. Daarmee realiseren we 20% minder
CO2 uitstoot. Eind 2011 hebben we in ons woningbezit een gemiddeld
energielabel E.

In 2011 hebben we gewerkt aan het ‘vergroenen’ van de energielabels,
door bij bestaande woningen energiebesparende maatregelen aan te
brengen. Onderstaande tabel laat zien dat in het jaar 2011 een
vergroening van de energielabels is gerealiseerd ten opzichte van
2010:

Tabel: het verschil in aantal woningen tussen 2010 en 2011 per label, naar woningtype
A

B

C

D

E

F

G

0

-2

31

16

-21

-6

-5

woningen

1

14

85

5

-26

-1

-5

TOTAAL

1

12

116

21

-47

-7

-10

Eengezinswoningen
Meergezins-

Dit is exclusief de nieuwbouw die in 2011 is opgeleverd. Volgens huidige richtlijnen krijgen
nieuwbouwwoningen het conceptlabel A.
In 2011 heeft 20% van onze woningen een definitief (bij Agentschap NL afgemeld) energielabel.

Ook bij het realiseren van nieuwbouwwoningen spelen onze duurzaamheidsambities een rol. Zo
kocht Dudok Wonen in 2011 een appartementencomplex dat we in Hilversum ontwikkelen. Het
complex bestaat uit 35 jongerenappartementen met het uiterst zuinige energielabel A+++. De
oplevering verwachten we begin 2013.

BeterPeter
Twee jaar lang heeft Dudok Wonen aan haar klanten (huurders en
kopers) de mogelijkheid geboden om energie te besparen met
behulp van het online energiebespaarprogramma Beter Peter. Onze
klanten hebben vooral het eerste jaar gebruik gemaakt van Peter. In
een tijd dat consumenten steeds milieu- en kostenbewuster worden,
lijken onze klanten hun interesse in Peter te verliezen en is het tijd
om hiermee te stoppen. Onze deelname is in oktober 2011
beëindigd. Huurders en/of kopers die een persoonlijk
bespaarprogramma hadden lopen, konden deze gewoon afronden.
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WoonEnergie
In oktober 2011 is er een nieuwe wervingsmailing uitgezet naar de huurders of zij hun
energielevering van WoonEnergie willen betrekken. Inmiddels levert WoonEnergie aan 2.000
huurders elektriciteit en gas (26,7 %).

ii.

inzet op energieproductie

In 2011 is gewerkt aan de realisatie van twee Warmte Koude Opslag installaties: één bij
woondienstencentrum De Egelantier en één bij de Melkfabriek. De WKO in De Egelantier levert
straks de warmte aan 36 groepswoningen, 43 verpleeghuisplaatsen, paramedische diensten
(huisarts, apotheek, fysiotherapeut) en een kinderdagverblijf. De WKO in de Melkfabriek levert
straks de warmte aan de bedrijfsruimte in het pand.
In 2011 is een verkenning uitgevoerd naar de wijze waarop Dudok Wonen omgaat met het
eigendom en de exploitatie van deze WKO’s. Daarover nemen we in begin 2012 een besluit.

c.

Strategische doelstelling Cultureel erfgoed

i. Behoud iconen

Dudok Wonen heeft veel bijzonder erfgoed in haar portefeuille. Nadrukkelijk worden we in verband
gebracht met de architect W.M. Dudok, waarvan vele woningbouwcomplexen uit het interbellum in
ons bezit zijn. Dudok Wonen is trots op dit bezit en doet er veel aan om de culturele waarde van
deze gebouwen te behouden en te versterken. Maar ook werk van andere architecten en gebouwen
uit andere tijden verdienen onze bescherming. Hierom hebben we 10 gebouwen uit ons bezit als
icoon aangewezen. Gebouwen waar we trots op zijn en die met we met passie willen behouden.

Uit het oeuvre van W.M. Dudok in Hilversum heeft Dudok Wonen De Spreeuwenstraat, De
Duivenstraat, de openbare leeszaal aan de Neuweg, de Nienke van Hictumschool aan de Jan
Blankenlaan en de Politiepost aan de Kleine Drift aangewezen. Uit dezelfde tijd wees Dudok Wonen
ook het rijksmonument de Veenshof aan, arbeiderswoningen gebouwd in de traditie van de Delftse
School. Het behoud van een monument valt of staat met een duurzame functie, zo heeft Dudok
Wonen drie iconen geschikt gemaakt voor bewoning met diverse appartementen voor verschillende
doelgroepen: de fabrikeurswoning in Hilversum voor jongeren, de Vredekerk in Bussum met sociale
appartementen en Ons Gebouw in Hilversum met appartementen voor jongeren met een
beperking. Aan het laatste icoon van de tien wordt nog volop gewerkt: de Melkfabriek aan de
Larenseweg in Hilversum. Hierin is het kinderdagverblijf reeds geopend, een basisschool en
naschoolse opvang volgen weldra, waarna ook de woningen en het bedrijfsgedeelte dit jaar nog
betrokken kunnen worden.
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Spreeuwenstraat

Nienke van Hictumschool

Veenshof

Fabrikeurswoning

ii. Ontwikkelen

Hilversum

Melkfabriek
In de door de gemeenteraad vastgestelde wijkschets Hilversum Oost ligt de nadruk vooral op de
revitalisatie van de Larenseweg. In 2009 is op initiatief van Dudok Wonen samen met de Alliantie
en de gemeente Hilversum een breder gebiedsperspectief gecreëerd “De Kansenzone”. De
herontwikkeling van de Melkfabriek speelt een belangrijke rol in de plannen in het gebied rond de
Larenseweg en wordt inmiddels als een van de dragers aangemerkt van deze gebiedsontwikkeling.

De Melkfabriek is een monument met uitstraling, stoer en industrieel. Het markante gebouw is een
imposant voorbeeld van wederopbouwarchitectuur uit de jaren vijftig. Tot eind 2005 gebruikte
Campina Melkunie het gebouw als fabriek voor zuivelproducten. De Melkfabriek aan de Larenseweg
wordt herontwikkeld tot een nieuwe, dynamische en multifunctionele plek voor wonen, werken en
leren. In het historische gebouw komen functies die elkaar versterken; een mix van huur- en
koopwoningen, een brede school (basisschool ’t Kruispunt met kinder- en naschoolse opvang) en
bedrijfsruimtes (van ca. 3.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak). Een deel van de ze ruimte zal
benut worden als het nieuwe kantoor van Dudok Wonen. De eerste fase (koopwoningen en cluster
educatie) is in december 2011 opgeleverd. Bij de herontwikkeling blijven de originele details als de
karakteristieke bogen met de hoge ramen en de lange galerijen intact.
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De Melkfabriek, Hilversum

Politiepost
In de Hilversumse Kansenzone heeft Dudok Wonen de voormalige politiepost aan de Kleine Drift in
volle glorie hersteld. De gemeente liet de post in 1919 bouwen vanwege de vele opstootjes in de
buurt. Het ontwerp kwam van architect W. M. Dudok en omvatte een wachtruimte, twee cellen en
een aanbouw voor de slangenwagen en de rijwielbrancard. Die aanbouw is in de loop der jaren
verdwenen, net als de oorspronkelijke tuinmuur. Bij de restauratie zijn deze elementen
teruggebracht. De voormalige politiepost is ook aan de binnenkant onder handen genomen en
gereed gemaakt voor verhuur. Vanaf september 2011 is er een praktijk voor acupunctuur, tuina
massage en fysiotherapie in gevestigd.

Politiepost

Ons Gebouw
Ons Gebouw aan de Havenstraat is klaar voor een nieuwe start. Dudok Wonen heeft de restauratie
en renovatie aan het markante pand uit 1932 afgerond. Sherpa verhuurt de studio's die er in
gemaakt zijn, aan jongeren met een lichte beperking. Ons Gebouw is onderdeel van het
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woonconcept ‘geWoon op jezelf’: drie dicht bij elkaar gelegen woonplekken waar jongeren met een
beperking de eerste stappen in zelfstandig wonen zetten.

Ons Gebouw, Hilversum
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Hoofdstuk 5

- Ambitie: Dudok Wonen streeft naar optimaal

financieel en maatschappelijk rendement
Het vermogen van Dudok Wonen wordt geïnvesteerd in vastgoed, dat initieel 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 staan ten dienste van onze ambities
en de strategische doelstellingen.

In 2011 is het Waardemanagement van Dudok Wonen verder ontwikkeld. Gaandeweg ontstaat een
steeds scherper onderscheid tussen de financiële waardecreatie van Dudok Wonen als belegger en
de geleverde maatschappelijke waarde met de inzet van het uit de beleggingen gerealiseerde
rendement. Dit is schematisch weergegeven in figuur 1, waarbij X staat voor opbrengsten en Y en
Z staan voor maatschappelijke uitgaven in projecten respectievelijk aan bewoners (zowel huurders

maatschappij

als kopers).

‘huizen’

bewoners

(doelgroep, erfgoed)

y

z

Maatschappelijke organisatie gericht
op het wonen die daartoe zijn eigen
inkomsten genereert uit (in vastgoed)
belegd vermogen.
vermogen

x
investeren

exploiteren

desinvesteren

Dudok Wonen als maatschappelijke organisatie

Om bovenstaand proces van ‘verdienen en uitgeven’ te optimaliseren is het essentieel dat de
verschillende onderwerpen goed zijn ingericht. Hieronder volgt een beschrijving van de
afzonderlijke onderwerpen:

a. Strategische Doelstelling: Waardemanagement
Het proces van allocatie van vermogen wordt ondersteund door het herziene investeringsbeleid
wat leidt tot creëren van het benodigde financiële rendement (in de figuur aangegeven als X).

Het proces van het toekennen van maatschappelijke waarde wordt ondersteund door het
concept van ‘woonbudgetten’ (in het figuur aangegeven als Y en Z).
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i.

Allocatie van vermogen
Het grootste deel van het vermogen van Dudok Wonen zit in onze bestaande voorraad
huurwoningen. Door middel van verkoop van woningen maken we een deel van ons
vermogen beschikbaar voor herallocatie, bijvoorbeeld door te investeren in nieuwe
huurwoningen of de aankoop van woningen voor onze kooparrangementen. Hierbij trekken
we ook additioneel vreemd vermogen aan waardoor ons totaal vermogen groeit.

De vastgestelde wensportefeuille en de ontwikkeling van het investeringsmodel (zie
verderop) maken het steeds beter mogelijk om de allocatie van vermogen over
verschillende soorten vastgoed te koppelen aan rendement.

Het aandeel van ons totaal vermogen dat is gealloceerd in kooparrangementen groeit
gestaag. De groei over 2011 is weergegeven in onderstaande tabel:

2011

2010

2009

Koop Goedkoop (grond in erfpacht)

2,3%

1,5%

1,1%

Kopen naar Wens (grond in erfpacht)

3,5%

Totaal (%)

900(5,8%)

Kooparrangementen

3,2%
664 (4,6%)

2,7%
489 (3,7%)

Procentuele allocatie van totaal vermogen in kooparrangementen

Bij het berekenen van de vermogensallocatie in bovenstaande tabel is de portefeuille
huurwoningen gewaardeerd tegen bedrijfswaarde.

ii.

Waarde voor de maatschappij
Omdat het beschikbaar hebben van vermogen geen vanzelfsprekendheid is, is het
belangrijk dat het rendement op het vermogen zo efficiënt mogelijk wordt ingezet: de inzet
van iedere euro dient zoveel mogelijk maatschappelijke waarde op te leveren. De
maatschappelijk waarde is echter moeilijk meetbaar. In 2010 is hiervoor een stap gezet
door inzichtelijk te maken wat “de kostprijs” (hierna te noemen woonbudget) van de huur
en kooparrangementen is die Dudok Wonen aanbiedt. Het woonbudget is de potentiële
waarde die wij als Dudok Wonen niet benutten doordat wij een woning aanbieden in
combinatie met een arrangement. In 2011 is deze maatschappelijke investering
gerelateerd aan het maatschappelijke effect op het gebied van woonlasten: welke verlaging
van de woonlasten bereiken we met welk woonbudget? In onderstaande grafiek is dit
weergegeven voor één representatieve casus (combinatie van een huishouden met een
woning). Afhankelijk van de contracthuur, de WWS punten behorende bij een woning, het
inkomen en samenstelling van een huishouden etc. ziet de invulling van onderstaande
grafiek er voor iedere combinatie woning en huishouden steeds weer iets anders uit.
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Woonlasten versus woonbudget van de arrangementen van Dudok Wonen

b. Strategische Doelstelling: Sturingsmodel
De ambitie voor 2012 is het geïmplementeerd hebben van een integraal sturingsmodel.
Continue inzicht in de financiële situatie nu en op termijn biedt de mogelijkheid tot een tijdige
bijsturing van de strategie en te anticiperen op de veranderende omgeving. Behalen we wel onze
strategische doelstellingen door het uitvoeren van de ingezette strategie? Of moet er bijsturing
komen in bijvoorbeeld de investeringsopgave of de gewenste samenstelling van het (DAEB en nietDAEB) bezit. In 2011 is het sturingsmodel verder vormgegeven (zie onderstaande figuur). Het
model geeft aan dat het geheel een iteratief systeem is, waarbij de realisatie (rechterkant) worden
getoetst aan de gestelde normen (linkerkant). Waarbij de nieuwe ontstane situatie weer als input
dient voor het zetten van nieuwe doelen en normen.
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Vermogens
opbouw
(passiva)

Vermogens
allocatie
(activa)

Investering
kader

toetsing
normen

toetsing
normen

toetsing
normen

Financieel
management

Portefeuille
management

Investering
project

Sturingsmodel

Op alle deelgebieden (vermogensbeheerder, portefeuillemanagement, en belegger) is in 2011
goede vooruitgang geboekt.
-

Op het gebied van vermogensbeheer is verder vorm gegeven aan het strategisch financiële
sturingsmodel, welke inzichten verschaft in de vermogenspositie op de lange termijn.
Dudok Wonen zal voor haar komende strategieperiode (vanaf 2013) nieuwe streefwaarden
formuleren op het gebied van vermogen ter realisatie van het ‘revolving fund’. In 2011 is
tevens gestart om het strategische niveau verder te koppelen aan het operationele
financiële sturingsmodel, welke voornamelijk is gericht op het bepalen van waarden op het
gebied van financiële continuïteit binnen een korte periode. In 2012 zal gewerkt worden om
deze volledig op elkaar te laten aansluiten.

-

Op het gebied van portefeuille management is in 2011 voornamelijk gekeken naar
mogelijkheden voor de splitsing van het DAEB en niet-DAEB bezit ter ondersteuning van
onze ambities. Uitvoerige analyses hebben laten zien dat het wenselijk is dat tussen de
15% en 20% van het totale bezit als niet-DAEB moet worden aangemerkt om de gestelde
ambities te realiseren. Dudok Wonen zal in 2012 dit verder ten uitvoer nemen. In 2012 zal
Dudok Wonen tevens haar ambities voor de komende strategieperiode bijstellen.

-

Op het gebied van beleggen is in 2011 het investeringsstatuut nieuwbouw vastgesteld. De
essentie van het investeringsstatuut is kaders scheppen voor investeringsbeslissingen,
rendementsnormen vastleggen en het standaardiseren van het overige “vastgoedrekenen”.
Sinds 2011 worden investeringsbeslissingen op basis van het investeringsstatuut genomen.
Het rendement wordt dan uitgekeerd aan de bewoners en huizen door de maatschappelijke
organisatie, zoals is weergegeven hierboven in figuur 1.

c.

Strategische Doelstelling: Financiële continuïteit

Financiële continuïteit op de korte termijn betreft de beschikbaarheid van voldoende liquide
middelen om de ambities verder te realiseren. Financiële continuïteit op de lange termijn betreft
het beschikbare vermogen, welke in sterke mate wordt beïnvloed door de nieuwe regelgeving.
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Het behoud van de financiële continuïteit vertaalt zich in de volgende randvoorwaarden:
-

Het voldoen aan de 2% aflossingsfictie conform WSW methodiek;

-

Het verkrijgen van voldoende Faciliteringsvolume;

-

Een positieve kredietwaardigheid afgegeven door het WSW;

-

Een Voldoende Solvabiliteitsoordeel; en

-

Een Continuïteitsoordeel: A1-oordeel (Oordeel A1: De voorgenomen activiteiten passen bij
de vermogenspositie van de corporatie)

In 2011 kende Dudok Wonen de volgende resultaten:
1. Een positieve 2% aflossingsfictie;
2. Een FaciliteringsVolume 2011 van € 20 miljoen, welke past bij geprognotiseerde
financieringsbehoefte,
3. Een positieve kredietwaardigheid afgegeven door het WSW,
4. Een Voldoende Solvabiliteit waarbij het volkshuisvestelijk vermogen ultimo 2010 23,5%
bedroeg bij een ondergrens van 12,5%;
5. Een A1 oordeel als continuiteitsoordeel.

d. Strategische Doelstelling: Optimale inrichting beleggersrol
De optimale inrichting van de beleggersrol bevindt zich zowel op het gebied van juridische
structuur als op het gebied van organisatie-inrichting. De juridische structuur wordt nader
uiteen gezet in hoofdstuk 9 ‘Entiteiten’. In 2011 hebben er geen veranderingen plaatsgevonden
in de juridische structuur.

Organisatie inrichting
Bij het inrichten van de beleggersrol wordt steeds explicieter onderscheid gemaakt tussen
vermogensbeheer en vastgoedbeheer. De vermogensallocatie zoals beschreven in 5a. geeft
invulling aan de beleggersrol op het hoogste strategisch niveau. Het vastgoedbeheer is binnen
Dudok Wonen onderdeel van een geïntegreerd vastgoedbedrijf waar alle afdelingen een rol in
spelen (zie figuur).
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Het benutten van de synergievoordelen van het vervullen van alle schakels binnen één
organisatie draagt bij aan verhoging van het rendement. Zo resulteerde in 2011 het afdelingsoverschrijdend overleg over de portefeuille BOG (Bedrijfsvastgoed) in:
-

Een project waarbij een lastig verhuurbare plint met bedrijfsruimten kon worden
omgezet in goed verhuurbare woningen.

-

Een goed samengesteld “mandje” bedrijfsvastgoed dat eind 2011 succesvol kon
worden verkocht.

Naast het benutten van synergievoordelen kijkt Dudok Wonen ook naar een verdere focus
op een deel van de schakels.

e. Strategische doelstelling: streven naar meer financieel bewustzijn
In 2011 heeft Dudok Wonen in het bijzonder aandacht geschonken aan het financiële
bewustzijn van de organisatie. Dit heeft vorm gekregen door de Begroting 2011 en 2012
uitgebreid te behandelen met de gehele organisatie door middel van plenaire sessies en een
ondersteunende digitale presentatie welke beschikbaar werd gesteld op het intranet, het
uitvragen van prognose cijfers ieder kwartaal en hierover te rapporteren naar het
middelmanagement door middel van het beschikbaar stellen van de RvC rapportage.
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Hoofdstuk 6 - Ambitie: Dudok Wonen presteert, verbindt en
beweegt mee

De organisatieprincipes zoals verwoord in de nota Perspectief 2014 zijn ook in 2011 het leidend
principe geweest. Deze organisatieprincipes zijn:
•

Het ontwikkelen van een lerende en flexibele organisatie.

•

Verantwoordelijk management gericht op het sturen van resultaten en het organiseren
rond persoonlijke doelstellingen van medewerkers binnen resultaatverantwoordelijke
eenheden.

•

Coachend en stimulerend leidinggeven.

•

Brede inzetbaarheid van medewerkers.

•

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie: maximaal drie
managementlagen.

•

De organisatie blijft in beweging: organisatieontwikkeling kent geen einde.

•

Een goed ingebedde bedrijfscultuur gebaseerd op de kernwaarden.

De bovenstaande organisatieprincipes hebben raakvlakken met de strategische doelstellingen uit
de strategienota: investeren in het kapitaal van de organisatie en efficiënte inrichting
werkprocessen.

De ambitie van Dudok Wonen ‘verbindt, beweegt mee en presteert’ heeft een steeds grotere
waarde gekregen in de organisatie. De kernwaarden verbinden, bewegen en presteren zijn niet
meer weg te denken. Theory U is een manier van werken geworden waarlangs de verbinding vorm
krijgt. Met een nieuwsgierige houding en met ‘open wil, open hart en open mind’ de dialoog
aangaan is dé manier van samenwerken bij Dudok Wonen. Medewerkers worden uitgenodigd om
vanuit nieuwsgierigheid kennis te maken met deze manier van samenwerken. Van en met elkaar
leren, maakt dat de organisatie op weg is naar de lerende en flexibele organisatie waar
verantwoordelijkheden laag liggen. Vanuit de oprechte verbinding die tot stand komt, bewegen
medewerkers binnen de organisatie en binnen hun rol, hetgeen resulteert in de prestatie.

i.

Strategische doelstelling: investeren in het kapitaal van de organisatie

Bij het investeren in het kapitaal van de organisatie wordt vaak gesproken over het ‘menselijk
kapitaal’. Dudok Wonen realiseert zich steeds meer dat alleen investeren in het menselijk kapitaal
niet voldoende is. Dudok Wonen heeft het afgelopen jaar ingezet op de investering in het sociaal
kapitaal van de organisatie. Dit sociaal kapitaal behelst het menselijk kapitaal (talenten in
medewerkers) én de verbinding tussen medewerkers, leidinggevenden, directieleden, formele
afdelingen en informele netwerken binnen Dudok Wonen. Dit investeren gaat om stimuleren van
deelname aan processen van samenwerking en co-creatie.
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Deze investering heeft zich geuit in het opstarten van diverse veranderlaboratoria en werkgroepen.
Van de medewerkers binnen Dudok Wonen heeft 35% zich op deze manier in 2011 ingezet. Los
van de functie zijn medewerkers ingestapt in verschillende werkvormen om zo gezamenlijk een
bijdrage aan de strategie van Dudok Wonen te leveren.

Daarnaast is een aanvang gemaakt in 2011 met talentontwikkeling. Vanuit het principe ‘iedereen
heeft een talent’, kunnen medewerkers actief op zoek gaan naar hun talent en van daaruit naar
hun toegevoegde waarde aan de organisatiedoelen.

In het najaar is een achttal medewerkers ingestapt in een ‘talententrein’. Al deze medewerkers
hebben de kans gepakt om gedurende 4 maanden een andere functie in te vullen. Daarnaast
hebben 2 medewerkers van functie geruild. De missie ‘wij geloven in de kracht van mensen’ trekt
Dudok Wonen op deze manier ook naar de medewerkers. Wat Dudok Wonen buiten is, is de
organisatie ook intern. Het geloof in de kracht van medewerkers maakt dat medewerkers vanuit
veiligheid op zoek kunnen naar de optimale match van talenten en rol/functie in de organisatie.

Verder is het ook steeds gewoner voor medewerkers om naast hun eigen functie ook op een
andere manier een bijdrage aan de organisatie te leveren. ‘Dit staat niet in mijn
functieomschrijving’ is niet meer van toepassing bij Dudok Wonen. Voor een deel werkt men vanuit
een functie omschrijving en voor een deel zoekt men vanuit passie en talenten naar de rol in de
organisatie. De doorstroomcijfers zijn dan ook niet langer relevant als medewerkers naast hun
eigen functie zich breder kunnen inzetten.

Met bovengenoemde werkwijze, formele instrumenten, maar nog belangrijker vanuit de
grondhouding ‘vertrouwen’, geeft Dudok Wonen invulling aan een duurzame investering in het
sociaal kapitaal van de organisatie.

ii.

Strategische doelstelling: efficiënte inrichting werkprocessen

In 2010 is begonnen met de herinrichting van het organisatiemodel. Het efficiënt inrichten van de
werkprocessen heeft in 2011 geleid tot een wijziging in de structuur bij de afdeling Wonen en bij de
afdeling Ontwikkeling. Deze herinrichting van het organisatiemodel is een uitwerking van de nota
Perspectief 2014.

De afdeling Wonen richt zich op de dienstverlening aan klanten (huurders, kopers en
woningzoekenden) en omvat het sluiten en het uitvoeren van woonarrangement-overeenkomsten,
het bevorderen en realiseren van de wooncarrière en het sociaal beheer rond de woningen. Per
1 januari 2011 maakt de afdeling Projectmakelaardij onderdeel uit van de afdeling Wonen. Op deze
wijze is een optimale dienstverlening naar de klanten gewaarborgd. Koopproducten maken
onderdeel uit van de aan te bieden woonarrangementen.

Maximale waardecreatie van het onroerend goed is voor Ontwikkeling & Beheer het leidend
principe en is daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en instandhouding van de
wensportefeuille. In 2011 is de structuur van de afdeling hierop ingericht.
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De afdeling Technisch Beheer is ingevlochten in de afdeling Ontwikkeling & Beheer en valt dan ook
niet meer onder de directeur Wonen. De afdeling Ontwikkeling & Beheer bestaat uit vijf teams.

•

Ontwikkelmanagement

•

De afdeling Projecten en beheer. Hier vindt de realisatie en het projectmanagement van de
nieuwbouw plaats, herstructurering en het groot en planmatig onderhoud.

•

De afdeling Exploitatiebeheer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het service- en
reparatie onderhoud. Tevens zijn de VvE-coördinatoren hier gesitueerd.

•

De afdeling Bedrijfsbureau. De ondersteunende en inkoopfunctie voor de afdeling
Ontwikkeling & Beheer vindt vanuit deze afdeling plaats.

•

De afdeling Technisch Beheer.

Hieronder is het organigram zichtbaar zoals die geldt in de nieuwe situatie. De afdeling
Bedrijfsbureau is in voorbereiding tot en met 31 december 2011 en op 1 januari 2012
daadwerkelijk gestart. De organisatiewijziging is gerealiseerd zonder gebruik te maken van het
Sociaal Statuut. Wel heeft natuurlijke afvloeiing van medewerkers (pensioen) een positieve rol
hierin gespeeld.

Beleid Wonen
Vestiging Hilversum
Wonen
Vestiging NaardenBussum

Personeel &
Organisatie

Projectmakelaardij
Communicatie
Public Value

Public Value

Secretariaat
Control en Strategische
Informatie (CSI)

Bestuurscontroller
Bestuurssecretaris
Bedrijfsvoering
Directeurbestuurder

Financiële
Administratie
Facilitaire Dienst
Informatie
Management

Raad van
Commissarissen

Ontwikkelmanagement
Projecten
Bedrijfsbureau

= Directieteam (DT)

Ontwikkeling &
beheer

= DT-lid is leidinggevende

Service & reparatie /
VvE
Technisch Beheer
december 2011

iii.

Personeelsinformatie

In 2011 is het aantal vrouwen in dienst bij Dudok Wonen licht gestegen naar 54% (2010: 53%);
het aantal mannen is licht gedaald naar 46% (2010: 47%).
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De grootst vertegenwoordigde leeftijdsgroep blijft de groep tussen de 35 en 45 jaar, alhoewel een
lichte daling zich heeft ingezet naar 38% in vergelijking tot 2010 42%. Een lichte ‘veroudering’ van
het leeftijdsbestand is zichtbaar in 2011. Nog steeds is er geen evenwichtige spreiding van alle
leeftijdsgroepen. De jongste doelgroep tot 25 jaar kent een stijging van 4%. In 2010 was 3% van
de medewerkers jonger dan 25 jaar, in 2011 is dit gestegen naar 7%.

Het aantal medewerkers met een voltijds dienstverband bedraagt 51% en deeltijd bedraagt 49%.

Het aantal medewerkers met een dienstverband korter dan 5 jaar is ruim vertegenwoordigd en
bedraagt 56% van alle medewerkers. Dudok Wonen kent weinig extreem lange dienstverbanden.

De totale bezetting in formatieplaatsen (36 uur) bedraagt 102,9. In de begroting voor 2011 is een
formatie ruimte van 105,6 opgenomen. Dudok Wonen streeft ernaar om de komende jaren
10% formatiereductie te realiseren. In 2011 is daarom niet alle gereserveerde formatieruimte
ingevuld. Daarnaast brengt Dudok Wonen de kosten van ‘inhuur derden’ terug. In een aantal
gevallen heeft dit geleid tot het aanbieden van een tijdelijk dienstverband. De kosten hiermee
verband houdend zijn aanzienlijk lager dan de kosten van ‘inhuur derden’. Met het aflopen van
deze tijdelijke contracten zit de organisatie op koers voor wat betreft de formatiereductie.

In/uitstroom
Het werken vanuit talenten vertaalt zich niet zozeer terug in harde cijfers ten aanzien van
doorstroom. Immers, vanuit de huidige functie werkt de medewerker vanuit zijn of haar talent. Dit
betekent dat er geen doorstroom hoeft plaats te vinden, maar dat het functieprofiel gezien kan
worden als een basis/entreekaart om werkzaam te zijn bij Dudok Wonen. Werken bij Dudok Wonen
betekent inzetten van talenten daar waar nodig en daar waar het talent van toegevoegde waarde
is.

Instroom:

6,8

%

(2010: 9%)

Uitstroom:

6,96

%

(2010: 6%)

Ziekteverzuim
De doelstelling is om het verzuim ten gevolge van arbeidsongeschiktheid onder de norm van 5% te
houden. Een dalende trend is inmiddels ingezet. Zo is het verzuimpercentage van 6,9% in 2009 en
5,65% in 2010, inmiddels gedaald tot 4,2%.
Het verzuimbeleid richt zich op de verbondenheid van medewerkers en de vraag of verzuim het
gevolg is van ziekte of dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt.

De verbondenheid uit zich door het werken vanuit talenten en drijfveren en het plezier wat de
medewerker daarmee heeft in zijn werk. Werk mag ook gewoon leuk zijn!
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Hoofdstuk 7

-

Verslag van de Ondernemingsraad

Het overleg met de Directeur/Bestuurder heeft in 2011 regelmatig plaatsgevonden. Periodiek is er
eens in de zes weken overleg. De Directeur/Bestuurder laat zich in de overlegvergaderingen
bijstaan door de Personeelsadviseur. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad (OR) ook in 2011
overleg met de Raad van Commissarissen (RvC), vertegenwoordigd door de voorzitter en het RvC
lid, dat portefeuillehouder is ten aanzien van personeel & organisatie. Deze stond dit jaar in het
teken van een kennismaking in verband met de gewijzigde samenstelling van zowel de RvC als de
OR. De belangrijkste aandachtsgebieden voor het jaar 2011 waren:

i.

Beoordelingssystematiek o.b.v. Kernwaarden: bewegen, verbinden,
presteren

In de beoordelingssystematiek kan Dudok Wonen met de oude organisatie gebonden criteria niet
zo goed uit de voeten en zijn deze als proef vervangen door de kernwaarden. De OR heeft
ingestemd dat de kernwaarden in 2011 in een bijlage worden opgenomen en heeft daarbij de
Directeur/Bestuurder enkele suggesties gedaan over de procesgang.

ii.

Monitoring positionering afdeling Service & Repratie

De OR heeft de positionering van S&R sinds de start gevolgd en heeft geen specifieke signalen
ontvangen vanuit de medewerkers. De samenwerking verloopt positief.

iii.

Traject ‘Perspectief 2014’

In de nota ‘De Organisatie van Dudok Wonen’, het perspectief voor 2014, is een aantal
organisatorische verschuivingen opgenomen. De OR heeft een positief advies gegeven over deze
verschuivingen. De eerste bevindingen na implementatie zijn:
1) De afdeling Wonen ervaart het verplaatsen van Projectmakelaardij als kans. Er is sprake van
meer contact tussen Projectmakelaardij en de vestiging Hilversum; de vestiging Naarden-Bussum
is ook positief over het contact met de afdeling.
2) Technisch beheer is pas eind 2011 naar Ontwikkeling gegaan, dit was nog te kort om naar
bevindingen te vragen.
3) De afdeling VvE-coördinatie is gepositioneerd naast de afdeling S&R. De OR concludeert dat de
afdeling VvE verbinding heeft met diverse afdelingen.

iv.

Interne verandertrajecten

De OR heeft een notitie met opmerkingen n.a.v. de voortgang en de hoeveelheid aan
verandertrajecten aan de Directeur/Bestuurder gestuurd. Er wordt constant van medewerkers
gevraagd om te schakelen. De OR spreekt zijn zorg uit over de gesteldheid van het mentale
elastiek van medewerkers. Als er extra aandacht aan werkdruk op afdelingen besteed moet
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worden, hoort de Directeur/Bestuurder dit graag. Dudok Wonen blijft bezig om de
kwaliteitsverbetering van haar medewerkers te bevorderen en verbinding te bewerkstelligen.

v.

Vervoersbeleid

De Directeur/Bestuurder heeft besloten geen integrale visie over het vervoersbeleid uit te werken.
Er wordt nu gewerkt met een budget. Medewerkers kunnen zelf aangeven op welke manier zij dit
budget willen besteden. Hiermee wil Dudok Wonen recht doen aan individuele wensen en aan een
milieubewust beleid.

vi.

Thema’s flexibiliteit arbeidstijden/hoe ga je om met persoonlijk
leiderschap

Flexibel werken staat centraal. Talenten van medewerkers worden op waarde geschat en de vraag
is hoe je dit gaat ontwikkelen. De OR vraagt hoe managers hier tegenaan kijken doordat gestuurd
wordt op competenties. Een voorwaarde voor het goed doorlopen van dit traject is een juiste
begeleiding en het creëren van een veilige omgeving voor openheid en discussie.

vii.

Verhuizing naar de Melkfabriek

De OR heeft een positief advies uitgebracht inzake de verhuizing van de vestiging Hilversum en het
Bedrijfskantoor naar de Melkfabriek. Voor de medewerkers van de vestiging Naarden-Bussum is
het een eis dat de mogelijke verhuizing naar de Melkfabriek binnen het perspectief van het nieuwe
werken valt. Er is een Werkgroep ‘Het Nieuwe Werken’ opgericht die nauw aansluit bij het
ontwikkeltraject van de Melkfabriek.

viii.

Adviesaanvraag Projecten

De ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit inzake het
organisatie- en implementatieplan voor de nieuwe afdeling Projecten. De nieuwe afdeling Projecten
ontstaat uit een samenvoeging van de afdeling Projectontwikkeling met de projectleiders en
opzichter schilderwerken van de afdeling Technisch Beheer en de projectleider van het
Bedrijfsbureau.

ix.

Personele wijzigingen Ondernemingsraad

De OR moet het regelement wijzigen in verband met de gewijzigde vertegenwoordiging. Dit is
nodig omdat het aantal personeelsleden dat in de OR zitting wil nemen beperkt is.

x.

Adviesaanvraag Bedrijfsbureau

De OR heeft een positief advies uitgebracht inzake het organisatieplan, het inplaatsingsplan, als
ook de geactualiseerde en nieuwe functieprofielen voor de nieuwe afdeling Bedrijfsbureau.

xi.

Interne sollicitatieprocedure

De OR heeft gemerkt dat veel verschuivingen/tijdelijke andere functies binnen de organisatie
vragen oproept. Hoe gaan we hiermee om in relatie tot tijdelijkheid? Er is een nieuwe functie
gecreëerd en hoe zien we dit? De OR heeft een analyse opgesteld over het huidige vacaturebeleid
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die de Directeur/Bestuurder onderschrijft. De Directeur/Bestuurder en OR blijven samen het
vacaturebeleid volgen.

xii.

Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling betreft extra verstrekkingen buiten normale salariëring en wordt in 2014
verplicht. Hiermee is sprake van een vereenvoudiging van administratie (alles valt onder één
regeling en er komt één standaardpercentage). De werkkostenregeling heeft geen consequenties
voor de werknemer en leidt niet tot een ander personeelsbeleid. De OR reageert positief op het
voorstel om de regeling als test naar voren te halen en in te laten gaan per 1 januari 2012.
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Hoofdstuk 8

-

Verslag van de Raad van Commissarissen

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Commissarissen. Belangrijk onderdeel van dit
jaarverslag blijft de Governance code. De wijze waarop de RvC en directeur/bestuurder van Dudok
Wonen hieraan kleur hebben gegeven vormt het eerste deel van dit jaarverslag. In het tweede deel
legt de RvC verantwoording af over de wijze waarop zij haar toezichthoudende rol in 2011 heeft
ingevuld.

a. Governance Dudok Wonen

i.

Governance code
Sinds november 2006 hebben de woningcorporaties een Governance code
Woningcorporaties. Deze is per 1 juli 2011 geactualiseerd. Corporaties die lid zijn van
Aedes committeren zich met hun lidmaatschap aan de Aedes code. En daarmee ook aan de
Governance code die hiermee niet vrijblijvend is.
De Governance code bevat expliciet een aantal geformuleerde normen voor goed bestuur
en goed intern toezicht. De besluitvormende organen van de corporaties, zoals besturen en
raden van commissarissen, moeten die normen in acht nemen. Belangrijke elementen zijn
integriteit, onafhankelijkheid, deskundigheid, verantwoording, zelfevaluatie en
transparantie.

ii.

Governance structuur Dudok Wonen
Dudok Wonen is een stichting. Deze stichting kent een directie die uit één lid bestaat. De
directie heeft als bestuurder zelfstandige bevoegdheden. Deze staan vermeld in de statuten
van Dudok Wonen (zie de website).
De directeur/bestuurder heeft voor het uitvoeren van een aantal bevoegdheden de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.
De Raad van Commissarissen van Dudok Wonen bestaat uit vijf leden inclusief een
voorzitter.
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de corporatie. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. Bij de
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie.
Het toezicht is gericht op financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de
organisatie, alsook op de maatschappelijke prestaties van de corporatie.

iii. Professionalisering governance
De RvC onderschrijft de meeste principes en uitwerkingen van de Governance code voor
Woningcorporaties. Deze is uitgewerkt in de Governance code Dudok Wonen (zie de
website). Zowel in de statuten van Dudok Wonen als in het directiestatuut zijn taken en
bevoegdheden van RvC en bestuur en directie geregeld.
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Afwijkingen van Governance code
De Raad van Commissarissen is niet aanwezig bij het overleg met belanghouders maar
wordt geïnformeerd over het verloop ervan. In de per juli 2011 geactualiseerde Governance
code is het overigens niet meer zo geformuleerd dat de RvC aanwezig moet zijn bij dit
overleg. Wel vindt 2 keer per jaar overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de
HuurdersBelangenVereniging en de RvC.
De RvC houdt jaarlijks toezicht op het feit of de dialoog inderdaad is vormgegeven binnen
de organisatie. Daarnaast wordt periodiek visitatie uitgevoerd.

Met belanghebbenden wordt vooraf gezocht op welke maatschappelijke thema’s verbinding
kan worden gemaakt. In het jaarverslag en de jaarrekening legt Dudok Wonen
verantwoording af. Het jaarverslag wordt jaarlijks aan alle belanghebbenden toegestuurd.
Een afwijking op de code betreft het niet publiceren van de hoofdlijnen van een
remuneratierapport van de RvC op de website. Dit is met name omdat de RvC tot op heden
geen remuneratiecommissie kent zoals bedoeld in de Governance Code, maar een
commissie Personeel en Organisatie, die separaat rapporteert aan de RvC. Daarnaast geldt
dat nog niet voor iedere commissie (van de RvC) een reglement is opgesteld.
Een verdere afwijking in de Governance code betreft de rol van de controller. De controller
heeft bij Dudok Wonen tevens de rol van internal auditor op zich genomen. De controller is
aanwezig bij het jaarlijkse overleg tussen DT en RvC en 4 keer per jaar bij de audit
commissie financiën. Relevante aandachtspunten worden tijdens deze overleggen
besproken. De controller is dan ook beschikbaar voor vragen.

De RvC vindt dat zij op deze manier voldoende geïnformeerd wordt over de interne
risicobeheersing en controlesystemen.

In de geactualiseerde Governance code is een artikel opgenomen over het gegeven dat de
RvC een toetsingskader voor verbindingen moet hebben vastgesteld. Deze wordt
voorbereid.

De statutaire directie verklaart tenslotte dat Stichting Dudok Wonen haar middelen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BBSH uitsluitend heeft besteed in het
belang van de volkshuisvesting.
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b. Personalia
•

Directeur/bestuurder: de heer drs. L. Bobbe
Geboortedatum 12 december 1955
Nevenfuncties:
o

Docent Nirov;

o

Commissaris WoonEnergie;

o

Commissaris BOEi, organisatie voor behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel
erfgoed;

o

Commissaris Montessori Scholengemeenschap Amsterdam;

o

Bestuurslid Stichting Theodotion- Dudok;

o

Bestuurder Gooise Woonstichting.

Leon Bobbe is sinds 2002 als Directeur/bestuurder werkzaam bij Dudok Wonen.
Hij is benoemd voor onbepaalde tijd.

Leden van de Raad van Commissarissen in 2011:

•

Voorzitter: mevrouw T. Booi
Geboortedatum: 23 juli 1955
Datum eerste benoeming: 1 januari 2005
Datum aftreden: 15 juni 2011
Mevrouw Booi heeft zitting op voordracht van de huurders. Zij is zelfstandig
projectmanager/ senioradviseur binnen ORKA-advies.
Nevenfuncties in 2011:
o

Lid Raad van Commissarissen Poort6

o

Bestuurslid St. Publiek Debat;

o

Bestuursvoorzitter St. LKV De Ploegh;

o

Voorzitter RvC Viveste te Houten

o

Lid RvC Gooise Woonstichting.

Binnen onze RvC heeft mevrouw Booi de portefeuille Volkshuisvesting.

•

Voorzitter: mevrouw A.Y. Sanson
Geboortedatum: 18 juni 1952
Datum eerste benoeming: 15 juni 2011
Mevrouw Sanson is Programmadirecteur Binnenstad en directeur Stedelijke kwaliteit
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam.
Nevenfuncties in 2011:
o

Secretaris Stichting Rotterdam Maaskant

o

Bestuurslid Nederland Boven Water III

o

Bestuurslid Vrienden van het NAi

o

Lid Raad van Commissarissen Rochdale

o

Voorzitter RvC Gooise Woonstichting.

Binnen onze RvC heeft mevrouw Sanson de portefeuille Volkshuisvesting.
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•

Lid (en officieel vice-voorzitter sinds 2011): mevrouw T.C. Lamers
Geboortedatum: 16 juni 1960
Datum eerste benoeming: 8 december 2007
Mevrouw Lamers heeft zitting op voordracht van de huurders.
Hoofdfunctie in 2011:
o

Voorzitter projectgroep cliëntvolgende bekostiging bij Opella, stichting voor zorg &
welzijn van ouderen in Ede.

Nevenfuncties in 2011:
o

Lid Raad van Toezicht Spectrum, Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling Arnhem.

o

Voorzitter Bestuur Stichting Vitesse Betrokken, maatschappelijke activiteiten ten
behoeve van het verhogen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de Arnhemse
wijken.

o

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse
Wetenschappelijke Bibliotheek.

o

Lid RvC Gooise Woonstichting.

Binnen onze RvC heeft mevrouw Lamers de portefeuille Arbeidsverhoudingen en
Organisatie ontwikkeling.

•

Lid: de heer R.W.M. Takken
Geboortedatum: 27 januari 1956
Datum eerste benoeming: 1 augustus 2009
De heer Takken is Senior Vice President & Senior Controller Global Service Units bij Philips
International B.V.
Nevenfunctie in 2011:
o

Lid RvC Gooise Woonstichting.

Binnen onze RvC heeft de heer Takken de portefeuille Financiën en Bedrijfseconomie.

•

Lid: de heer C. van Vlissingen
Geboortedatum: 25 mei 1960
De heer van Vlissingen heeft zitting op voordracht van de huurders. Hij is algemeen
directeur van de Vakcentrale van de FNV.
Datum eerste benoeming: 9 maart 2010
Nevenfunctie in 2011:
o

Lid RvC Gooise Woonstichting.

Binnen onze RvC heeft de heer van Vlissingen de portefeuille Bestuur en Maatschappij.

•

Lid: de heer W.F.P. Weide
Geboortedatum: 18 januari 1956
Datum eerste benoeming: 1 januari 2009
De heer Weide is directeur/partner van FAKTON “financiële vastgoed regisseurs”.
Nevenfuncties in 2011:
o

Lid van Strategie Platform Bouw;
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o

Lid RvC Gooise Woonstichting.

Binnen onze RvC heeft de heer Weide de portefeuille Vastgoed, Treasury en
Waardeontwikkeling.

Bij de volgorde van aftreden wordt rekening gehouden met de totale zittingstermijn van de
leden van de RvC. Alle leden, behalve de vice-voorzitter, zitten in hun eerste
zittingstermijn van 4 jaar. Voor deze leden bestaat de mogelijkheid om na 4 jaar
herbenoemd te worden.

i.

Protocollen
De Beginselen voor Good Governance (inclusief protocol ter voorkoming
belangenverstrengeling) en de statuten van Dudok Wonen staan op de website van Dudok
Wonen. Ook is de Governance code van Dudok Wonen op de website te vinden. De
commissarissen houden dit protocol in acht. Zo hebben zij bijvoorbeeld geen zitting in een
lokale overheid dat hoort tot het werkgebied van Dudok Wonen.
Een andere regel die is toegepast is dat er bijvoorbeeld geen leningen (of iets dergelijks)
zijn verstrekt aan de directeur/bestuurder.

ii.

Rooster van aftreden, en herbenoembaarheid
2011
Mevrouw T. Booi
Voorzitter
Portefeuille Volkshuisvesting

2012

2013

2014

15-06
(laatste
termijn)

Mevrouw A.Y. Sanson
Voorzitter
Portefeuille Volkshuisvesting
De heer R.W.M. Takken
Portefeuille Financiën en
Bedrijfseconomie
De heer W.F.P. Weide
Portefeuille Vastgoed,
Treasury en Waarde
ontwikkeling
Mevrouw T.C. Lamers
Portefeuille
Arbeidsverhoudingen en
Organisatie ontwikkeling
De heer C. van Vlissingen
Portefeuille Bestuur en
Maatschappij

2015

15-06
(1e
termijn)
01-08
(1e
termijn)
01-01
(1e
termijn)
01-12
(2e
termijn)
01-03
(1e
termijn)

Mevrouw Lamers is in 2011 herbenoemd. Hier ging een zorgvuldige afweging in de Raad
van Commissarissen aan vooraf.
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c.

Overleg en gespreksonderwerpen
i.

Frequentie
De RvC heeft het afgelopen jaar vier keer op reguliere wijze vergaderd. Alle vergaderingen
vonden plaats met de directeur/bestuurder. In 2011 heeft geen onderlinge bijeenkomst
plaatsgevonden in verband met de zelfevaluatie van de RvC. Deze is vastgelegd in februari
2012. In zowel het voorjaar als in het najaar van 2011 heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden met het voltallige directieteam en controller. Dit waren
themabijeenkomsten over organisatiefilosofie/verdienmodel en over het thema ‘eigen
kracht’.
Verdere aanwezige tijdens twee van de reguliere RvC-overleggen was de accountant van
KPMG (bespreking jaarverslag, bespreking managementletter en voortgang).

ii.

Werkwijze
Er zijn afspraken over reguliere vergaderingen en thema’s die aan de orde zijn. Tussentijds
kan de voorzitter van de RvC zaken op de agenda plaatsen, bijvoorbeeld op verzoek en na
overleg met de bestuurder of één van de leden van de RvC. Op basis van een agenda, die
door de voorzitter met de directeur-bestuurder (technisch) wordt besproken, vindt de
vergadering plaats. Specifieke zaken kunnen in een van de commissies (zie hieronder)
worden voorbesproken. Deze commissie legt dan haar bevindingen voor aan de RvC voor
verdere menings- of besluitvorming. Specifieke zaken kunnen ook voor advies aan een
externe worden voorgelegd.
De voorzitter hanteert een open discussiestijl waarbij zij er voor zorgt dat ieder zijn inbreng
heeft. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus of meeste stemmen, afhankelijk
van de zwaarte van het onderwerp.

iii. Onderwerpen

Overheidsbeleid
Vanuit de plannen van de overheid richting een nieuwe Woningwet is het belangrijk om aan
te geven wat Dudok Wonen (nu al) doet, en wat er gebeurt als het straks niet meer kan
(DAEB/niet-DAEB). Het gaat dan niet meer sec om volkshuisvesting, maar ook om geld
(financieel overleven). De strategie richt zich op een solide verdienmodel dat hier op
aansluit: investeren – beheren – desinvesteren; geld en energie inzetten voor mensen die
het nodig hebben. De RvC stimuleert de organisatie van Dudok Wonen bij het ontwikkelen
van scenario’s (bijvoorbeeld belegger/huisvester ontwikkelingen) om vervolgens een koers
voor Dudok wonen te kunnen kiezen.

Missie/strategie/transformatie
De missie en hiervan afgeleide strategie moeten het fundament zijn. De transformatie is
vervolgens het meest spannende onderdeel. De uitrol van de –missie en strategie- zet de
organisatie namelijk ook weer op diverse strategische keuzes. Het is van belang als RvC
hier goed over ingelicht te blijven. De RvC toetst op consistentie (doet de corporatie nog de
goede dingen?) en (mogelijke) risico’s (doet de corporatie de dingen goed).
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Maatschappelijke prestaties
Het omgaan met belanghouders ziet de RvC als een belangrijk instrument om te kijken
naar de maatschappelijke prestatie. Dit kwam goed naar voren bij het bespreken van de
uitkomst van de visitatie. De RvC heeft aangegeven graag nog meer betrokken te worden
bij de keuze van stakeholders: welke stakeholders worden gevraagd voor een gesprek in
de visitatieronde? Het gaat telkens om de subtiele balans tussen commercieel ondernemen
(‘stenen stapelen’) en maatschappelijk ondernemen (‘mensen empoweren’). Respectievelijk
middel en doel.

Financieel
T.a.v. risico’s: te allen tijde is het belangrijk dat de liquiditeitspositie positief blijft
gewaarborgd. De monitoring hierop is een terugkerend thema. Daarom wordt
risicomanagement regelmatig geagendeerd in de RvC; en hiermee in verband staand de
beheersing van de commerciële activiteiten.
Control: niet alleen financieel in control zijn, maar ook op het vlak van maatschappelijke
prestaties. Ofwel: op het financiële deel kunnen vertrouwen, zodat we maatschappelijke
doelen kunnen dienen en prestaties kunnen leveren.

Organisatie in balans
Met de ingezette organisatieveranderingen en – plannen (zowel houding en
gedragsaspecten alsook de fte- ontwikkelingen) is het van blijvend belang om de ‘harde
kant’ met de ‘zachte kant’ in de organisatie te verbinden. Slimmer organiseren waarbij het
belangrijk is om óók werkprocessen en middelen kritisch te analyseren. Vanuit de RvC is
aandacht voor dit thema.

Daarnaast waren aan de orde:
•

bespreken visitatie-uitkomsten

•

benoeming nieuw RvC-voorzitter (mevrouw Sanson)

•

honoreringscode commissarissen

•

actualisatie van de Governance code en de toepassing door Dudok Wonen

•

actualisatie van het treasury jaarplan

•

opvoeren van een investeringsstatuut nieuwbouw

•

risico-management beleid

•

voortgang project De Melkfabriek (Hilversum)

•

ontwikkeling van de Bensdorp-lokatie (Bussum)

De genomen bestuursbesluiten, de kwartaalrapportages en het jaarverslag (jaarrekening
en volkshuisvestelijk verslag en accountantsverslag) zijn uitgebreid met de
directeur/bestuurder besproken.

Mede op basis van onderstaande informatiebronnen heeft de RvC inzicht gekregen in het
besturen van de organisatie:
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•

kwartaalrapportages en halfjaarcijfers

•

periodieke informatie over projecten in relatie tot maatschappelijk ondernemerschap

•

een financieel jaarverslag; management-letter; het verslag van de accountant
betreffende de specifieke vragen van de RvC

•

periodiek overzicht van bestuursbesluiten

•

de interne- en externe periodieke informatiebulletins van de organisatie

•

mondelinge toelichtingen en presentaties directeur/bestuurder

•

twee keer per jaar gesprek met de OR en

•

een gesprek met het dagelijks bestuur van de HuurdersBelangenVereniging

•

voorbereidende gesprekken DT-leden in verband met functionerings- en
beoordelingsgesprekken directeur/bestuurder

iv. Accountant
De RvC heeft een voorgesprek met de accountant gehad over punten waarvoor de RvC
specifiek aandacht vraagt, boven de normale controle. Het accountantsverslag en de
jaarrekening zijn in het voorjaar besproken met de externe accountant.
Daarnaast is naar aanleiding van de managementletter in het najaar de externe accountant
aanwezig geweest bij een overleg tussen RvC en directeur/bestuurder.

v.

Kerncommissies
De RvC van Dudok Wonen kent geen remuneratie- en audit commissie zoals bedoeld in
artikel III.5 van de Governance code. Zij kent wel een audit commissie financiën en
commissie personeel en organisatie. Deze commissies brengen, net als het bestuur,
verslag uit van hun beraadslagingen aan de RvC.

Er is een audit commissie financiën ingesteld die de andere RvC-leden informeert over
financiële onderwerpen en die de volgende taakopvatting heeft:
•

Zich laten informeren over de financiële verslaglegging en op de betrouwbare werking
van het interne en externe beheersingssysteem.

•

Verdiepen en analyseren van de kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers.

•

Voorbereiding van risicobeheersing in projecten, alsook de juridische en fiscale
vormgeving van de wooncorporatie.

Alle bovengenoemde taken zijn in 2011 geagendeerd geweest op de bijeenkomsten van de
audit commissie.

Aan de commissie nemen twee Commissarissen deel, te weten de heer Weide en de heer
Takken. De commissie wordt bijgestaan door de interne controller, de directeur/bestuurder
en de directeur Bedrijfsvoering. De taken van deze commissie zijn vastgelegd in een
protocol. Er wordt in principe telkens een week vóór de reguliere vergadering van de Raad
van Commissarissen (4x per jaar) een bijeenkomst belegd voor de audit commissie. De
agendapunten van dit reguliere overleg van de Raad die van financiële aard zijn, worden
geagendeerd in de audit commissie bijeenkomst. In 2011 is een aantal extra audit
commissie bijeenkomsten belegd, onder andere om ontwikkelingen rondom het financiële
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sturingsmodel met elkaar te delen.

Ook is er een commissie personeel en organisatie ingesteld. Hierin hebben twee
Commissarissen zitting: mevrouw Booi (tot 15 juni 2011)/mevrouw Sanson (vanaf 15 juli
2011) en mevrouw Lamers. Zij komen in ieder geval twee maal per jaar bij elkaar. Deze
commissie houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van het functionerings- en
beoordelingsgesprek met de directeur/bestuurder en voert gesprekken met de OR.
Hiernaast houdt deze commissie een vinger aan de pols betreffende organisatorische
veranderingen, inzake bijvoorbeeld ICT en HRM. In 2011 was ook de invulling van de
vacature van de voorzitter in de RvC nog onderwerp van gesprek. Het handelde hier om
het voltooien van een externe werving onder leiding van een extern wervingsbureau. Tot
slot is in 2011 gestart met een regeling voor wat betreft de afkoop van de (vroeg-)
pensioenvoorziening van de directeur/bestuurder.

d.

Inhoudelijk toezicht

i.

Toezicht
De missie van Dudok Wonen luidt als volgt:
Dudok Wonen vergroot de zelfredzaamheid van mensen op de woningmarkt.
Wij bieden hen kansen op een hierbij passende wooncarrière. Bijzondere aandacht geven
wij aan mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien.
We nemen initiatieven en zetten onze middelen in om samen met anderen te werken aan
een sociaal en economisch vitale regio en het behoud van het culturele erfgoed.

Voor 2011 zijn de volgende focuspunten geformuleerd:
Het verder uitvoering gaan geven aan de strategienota 2009-2013. Dat houdt voor 2011
o.a. in:
•

Strategisch sturings- en beslismodel (toekomstgericht)

•

Ontwikkeling flexibele voorraad

•

Ontwikkeling wooncarrière-concept

•

Duurzaamheidsrapportages / nulmeting

•

Procesoptimalisatie

•

Verdieping leiderschapsvraagstukken

•

Business-control / risico-sturing (rapporteren)

•

Communiceren over investeringen én maatschappelijke prestaties

•

Voorsorteren op de corporatie van de 21e eeuw

De RvC houdt op een aantal manieren toezicht:

Algemeen toezicht op strategie en beleid
In 2009 is de strategienota 2009-2013 goedgekeurd door de RvC. In het najaar van 2010
heeft een visitatieronde plaatsgevonden, waarover in het voorjaar van 2011 in de RvC is
gerapporteerd. De RvC is van mening dat Dudok Wonen de afgelopen jaren veel inzet heeft
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getoond de dingen goed te doen, maar het is minstens zo belangrijk te laten zien dat
Dudok Wonen de goede dingen doet. De RvC heeft geconcludeerd dat deze visitatie-ronde
met nadruk toont dat Dudok Wonen ook hierop presteert.

Toezicht op de organisatie
Dit heeft als volgt plaatsgevonden:
De specifieke aandachtspunten van de RvC zijn besproken. In 2011 waren dit:
•

Efficiency / structuur / verdienmodel;

•

De organisatie in balans (beheersen versus ondernemen);

•

Overleg met de OR;

•

Organisatie-onderwerpen uit de governancecode.

Financieel Toezicht
Het financieel toezicht vindt plaats op basis van schriftelijke rapportages als de
kwartaalrapportages en de jaarrekening. Besprekingen hiervan worden voorbereid door de
audit commissie.

Daarnaast vindt overleg plaats met de accountant. In het voorjaar zijn de jaarrekening en
de managementletter besproken.

Daarnaast wordt financieel toezicht gehouden met behulp van de volgende instrumenten:
•

Treasury statuut en voortgang treasury: onderwerp voor financiële auditcommissie

•

WALS

•

Aedex

•

CFV 2011 onderdeel bedrijfsvoering

Halverwege het jaar zijn de specifieke aandachtspunten die de RvC heeft geformuleerd
voor de accountant besproken. In 2011 waren dit: aandacht voor het financiële
sturingsmodel, bijvoorbeeld voor het nemen van investeringsbeslissingen (robuustheid en
methodologie); het nemen van een nauwere tolerantie bij de controle door de accountant.

Toezicht risicomanagement:
•

inzicht in financieringscapaciteit en liquiditeitsprognoses

•

inzicht in aangegane verplichtingen

•

gegevensbehoud bij verdergaande implementatie van het systeem Viewpoint

•

waardering van koopwoningen, resultaatbepaling alsook verkoopprijsbepaling

•

waardering grondposities

Toezicht maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie van de woningcorporatie
Dit vindt plaats op basis van:
•

verslaglegging over contact met belanghouders

•

kwartaalverslagen
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Toezicht op eventuele verbindingen (nevenstructuren)
Dit vindt plaats via kwartaalverslagen en besluitenlijsten. In 2012 zal, conform de
geactualiseerde Governance code, een verbindingenstatuut van kracht worden. Daarnaast
is op de themabijeenkomst in het najaar uitgebreid stilgestaan bij het verdienmodel c.q.
businessmodel, met een perspectief op ‘Daeb/niet-Daeb’ organisatorische inrichting.

Inzicht in de zelfevaluatie van de RvC
In 2011 heeft geen themabijeenkomst van de RvC plaatsgevonden, waarin het eigen
functioneren is besproken, alsook het definiëren van belangrijke aandachtsgebieden
waarop de RvC blijvend wil toetsen. Dit staat gepland in februari 2012.

Werving en selectie
Eind 2010 is in verband met het aftreden van mevrouw Booi via bureau Erly een externe
werving opgestart. Halverwege 2011 is een nieuwe voorzitter aangetreden, mevrouw
Sanson. De RvC toetst bij het ontstaan van een vacature of bij een herbenoeming of het
profiel van de RvC als ook de afzonderlijke profielen nog voldoen aan de eisen die de
organisatie stelt. Zo nodig wordt het profiel aangepast. Hierbij wordt extern advies
gevraagd. De RvC werft conform haar code, op basis van een profiel en advertenties, en
onder leiding van een extern bureau.

Onafhankelijkheid
Het betreft hier transacties van leden van het bestuur en/of raad van commissarissen: Er
hebben geen zaken gespeeld die van materiële betekenis waren voor de corporatie en de
leden van het bestuur en/of commissarissen.

Verklaring van de RVC betreffende belangentegenstellingen van de leden RvC
Volgens het door de RvC vastgestelde ‘protocol voorkoming belangentegenstellingen’ is
sprake van een belangentegenstelling bijvoorbeeld indien de organisatie waar de
commissaris werkzaam is streeft naar verwerving van vastgoed of een bouwlocatie in het
werkgebied van Dudok Wonen. In 2011 heeft deze situatie zich niet voorgedaan. Alle leden
hebben verklaard ten opzichte van Dudok Wonen in een onafhankelijke positie als
commissaris van Dudok Wonen te kunnen opereren.

e.

Beloningen

i.

Bestuurdersbeloning
De bestuurdersbeloning is conform de adviesregeling van de commissie Izeboud (wordt
frequent extern getoetst) en ziet er qua opbouw als volgt uit:
Belastbaar loon

€ 137.436,00

Pensioenafdracht

€

46.186,00

Afkoopregeling pensioenvoorziening

€

6.000,00
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ii.

WOPT
Over 2011 wordt inzake de WOPT gemeld dat de bestuurdersbeloning € 3.378,- onder de
geldende norm is uitgekomen.

Met de directeur/bestuurder vinden jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek
plaats op basis van een beoordelingsformat. Deze gesprekken worden gevoerd door de
voorzitter van de RvC en het RvC-lid dat Personeel en Organisatie in portefeuille heeft, op
basis van voorafgaande gesprekken met enkele leden van het Directieteam. In deze
gesprekken worden eventuele aandachtspunten meegegeven voor het komende jaar. In
2011 is het vaste inkomen, op basis van een beoordeling, met 2% (inflatie) aangepast.

iii. Beloning RvC
Commissarissen krijgen een vaste jaarlijkse (belaste) vergoeding, onafhankelijk van aantal
uren. Deze is in 2011 passend gemaakt conform de adviesregeling Honorering
Toezichthouders in Woningcorporaties, nadat dit onderwerp van gesprek geweest is in de
reguliere vergadering. De voorzitter krijgt een hogere vergoeding. De vergoedingen worden
jaarlijks gecorrigeerd op basis van de loonontwikkeling in de CAO voor woningcorporaties.

Vergoedingen 2011
T. Booi

€ 4.856,- (t/m 15-06-2011)

A.Y. Sanson

€ 6.267,- (v.a. 15-06-2011)

C. van Vlissingen

€ 6.574,-

T.C. Lamers

€ 6.574,-

W.F.P. Weide

€ 6.574,-

R.W.M. Takken

€ 6.101,-

Totaal

€ 36.946,-

Er is geen sprake van een vaste onkostenvergoeding. Onkosten worden vergoed op basis
van werkelijk gemaakte kosten, kilometers etc.

Totale kosten Raad van Commissarissen:

Totaal honorering:

€ 36.946,-

Vergaderkosten

€ 1.805,-

Overige kosten

€ 33.975,-

Totaal:

€ 72.726,-

(met name wervingskosten)
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Hoofdstuk 9

-

Rechtspersonen

Dudok Wonen kent dochtermaatschappijen, deelnemingen en verbintenissen. In 2011 hebben er
geen veranderingen plaatsgevonden in de rechtspersonen en ziet er als volgt uit.

Raad van
Commissarissen

Raad van
Commissarissen

Directeur / bestuurder

Directeur / bestuurder

Gooise Woonstichting

Stichting Dudok
Wonen
(toegelaten instelling)

Goois Wonen B.V.

Dudok Wonen B.V.

Dudok Ontwikkeling
B.V.

Dudok Wonen Holding
B.V.

Dudok Ontwikkeling
Projecten B.V.

50%

Bensdorp-Gewest
VOF

50%

VOF Ten Boom

Dudok Wonen
Beheer B.V.

Dudok Wonen
Diensten B.V.

Stichting Dudok Wonen is de toegelaten instelling en exploiteert sociale huurwoningen. Het
statutair werkgebied beslaat Almere, Baarn, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,
Naarden, Weesp en Wijdemeren. Stichting Dudok Wonen heeft de volgende actieve
dochterondernemingen:
•

Dudok Wonen BV: de exploitatie van met name dure huurwoningen en de verstrekking van de
financiering aan niet-DAEB activiteiten.

•

Dudok Ontwikkeling BV: het realiseren van (huur)woningen.

•

Dudok Ontwikkeling Projecten BV: 100% dochtermaatschappij van Dudok Ontwikkeling BV, die
is opgericht voor het ontwikkelen van risicovolle en commerciële bouwprojecten. Tevens
participeert zij in verschillende VOF’s; Vennootschap onder Firma Bensdorp–Gewest met AM
Wonen en Vennootschap onder Firma ‘Ten Boom’ met woningcorporatie De Alliantie
Gebiedsontwikkeling I regio Gooi en Vechtstreek BV.

Deelnemingen
•

Vennootschap onder Firma ‘Bensdorp-Gewest’: deelname van Dudok Ontwikkeling Projecten
BV in het project Bensdorp dat samen met AM Wonen BV wordt ontwikkeld.

71

•

Vennootschap onder Firma ‘Ten Boom’: deelname van Dudok Ontwikkeling Projecten BV in het
project Hilversum Noord dat samen met woningcorporatie De Alliantie Gebiedsontwikkeling I
regio Gooi en Vechtstreek BV wordt ontwikkeld.

Verbintenissen meegeconsolideerd
Gooise Woonstichting heeft als doel de maatschappelijke beleggersrol optimaal te

•

kunnen vervullen. Er wordt geen onderneming gedreven; er is slechts sprake van ‘normaal
vermogensbeheer’. De heer L. Bobbe is bestuurder. De Raad van Commissarissen is
overeenkomstig aan die van Dudok Wonen. De bestuurlijke verwevenheid leidt tot consolidatie van
de Gooise Woonstichting en tevens haar 100% dochteronderneming Goois Wonen B.V met Dudok
Wonen. Gooise Woonstichting wordt gefinancierd door een achtergestelde lening van Dudok Wonen
BV.
•

Goois Wonen BV heeft als doel het goed laten renderen van vastgoed middels efficiënt beheer van
haar vastgoed(-vermogen).

Verbintenissen
•

Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok. Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok wordt gefinancierd
door een achtergestelde lening van Stichting Dudok Wonen, en maakt geen gebruik van financiële
instrumenten van externe partijen. De stichting heeft geen personeel in dienst, maar bestaat enkel
uit een bestuur van drie personen. Dudok Wonen heeft twee bestuurszetels. De stichting is
eigenaar van 26 appartementen met zorgabonnementen in Laren. Deze woningen zijn in beheer bij
Dudok Wonen. De stichting heeft ten doel het samenbrengen van wonen en zorg in de meest
uitgebreide zin en alle overige activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking
van dit doel.

•

Boei (de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed
BV): dit betreft een ideële participatie.

Het statutair werkgebied van de dochterondernemingen, deelnemingen en verbintenissen – met
uitzondering van Boei – liggen binnen het statutair werkgebied van de toegelaten instelling. Boei kent
een landelijk werkgebied.
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Hoofdstuk 10 i.

Financiële exploitatie

Winst- en verliesrekening

Het geconsolideerd jaarresultaat na belastingen en na mutatie actuele waarde over 2011 bedraagt
€ 32,8 miljoen negatief (2010: € 55,8 miljoen positief). De opbouw van het jaarresultaat is als
volgt:

FINANCIEEL RESULTAAT (bedragen x € 1.000,-)

2011

2010

Som van de bedrijfsopbrengsten

43.126

44.156

Som van de bedrijfslasten

-36.524

-51.043

Som van de financiële baten en lasten

-9.775

-10.055

Resultaat deelnemingen

-1.055

0

Belastingen

4.704

-12.010

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa

-33.300

84.791

Jaarresultaat na belastingen

-32.824

55.839

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2010 met € 1 miljoen gedaald. Dit verschil is met
name een gevolg van een lagere opbrengst van de verkoop onroerende zaken en een gewijzigde
presentatie van de verkoop van een ‘Kopen naar Wens’ woning.

Bedrijfslasten
In 2011 zijn de bedrijfslasten met € 14,5 miljoen gedaald. Dit wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt door een lager resultaat in de waardeveranderingen. Deze waardeveranderingen zijn
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een gevolg van de afboeking van onrendabele investeringen. Verder is er een daling aanwezig van
de onderhoudslasten in 2011 van € 2,7 miljoen en een stijging van de afschrijving op de materiële
vaste activa van € 1,3 miljoen als gevolg van het opnieuw beoordelen van de gebruiksduur van de
eigen kantoorgebouwen naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden.

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
De mutatie actuele waarde over 2011 werd voor een belangrijk deel beïnvloed door wijzigingen in
beleid ten behoeve van de berekening van de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in
exploitatie. De volgende beleidswijzigingen hadden hierin een aanmerkelijke negatieve invloed:
onderhoudsuitgaven, overige exploitatie-uitgaven, restwaarde en verkoop. Daarnaast wordt hier de
waardeverandering van de onroerende zaken inzake Kopen naar Wens verantwoord.

ii.

Balans

Het eigen vermogen van Dudok Wonen per ultimo 2011 bedraagt € 290,9 miljoen. Dit betekent
een daling van € 32,8 miljoen ten opzichte van ultimo 2010. Deze daling komt volledig voort uit de
resultaatsbestemming 2011.
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BALANS (bedragen x € 1.000,-)

31-12-2011

31-12-2010

Materiële vaste activa

639.852

661.358

Financiële vaste activa

13.257

19.182

Voorraden

4.078

5.011

Vorderingen

2.432

8.760

Liquide middelen

12.644

11.926

672.263

706.237

Eigen vermogen

290.885

323.709

Voorzieningen

35.117

56.240

Langlopende schulden

299.335

310.848

Kortlopende schulden

46.926

15.440

672.263

706.237

43,3%

45,8%

Solvabiliteit

Waardering onroerende en roerende zaken in exploitatie
Dudok Wonen waardeert het bezit op bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt per complex
berekend op basis van de contante waarde van de kasstromen uit toekomstige
exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten voor de resterende levensduur. In de
bedrijfswaardeberekening zijn de verwachte verkopen uit bestaand bezit voor de komende 5 jaren
ingerekend. De investeringen in het bestaande bezit zijn eveneens meegenomen. De
bedrijfswaarde geeft hiermee de toekomstige verdiencapaciteit van het huidige bezit. De
waardering in conform RJ 645 en bedraagt ultimo 2011 € 551 miljoen (2010: € 570 miljoen).

iii.

Oordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting beoordeelt jaarlijks de financiële positie van corporaties.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het solvabiliteitsoordeel (op basis van de balans per
ultimo 2010) en het continuïteitsoordeel (op basis van prognose informatie over de jaren 2011 tot
en met 2015). Beide oordelen waren voor Dudok Wonen positief.

•

Solvabiliteitsoordeel 2011 (verslagjaar 2010): voldoende solvabiliteit

•

Continuïteitsoordeel 2011: A1-oordeel (Oordeel A1: De voorgenomen activiteiten passen
bij de vermogenspositie van de corporatie)
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Hoofdstuk 11

-

Risicomanagement

In 2011 heeft Dudok Wonen het risicomanagementbeleid vastgesteld. Hieronder wordt de essentie
weergegeven van het beleid en de resultaten die zijn behaald.

De ambitie van Dudok Wonen op het gebied van risicomanagement is dat wij:
•

risicomanagement in de organisatie bewust toepassen om onze strategische doelstellingen
te halen; en dat

•

risicomanagement een herkenbaar onderdeel is van besluitvorming, bedrijfsprocessen en
managementrapportages.

Dudok Wonen heeft het volgende bereikt in 2011 op het gebied van risicomanagement
1

Het houden van periodieke risicosessies door gehele organisatie;

2

Het integreren van risicomanagement in besluitvormingstrajecten en rapportages;

3

De start van het ontwerpen van een operationeel financieel sturingsmodel, waar risico
management is geïntegreerd;

Dudok Wonen is een maatschappelijke onderneming. Het ontleent haar bestaansrecht aan haar
maatschappelijke betekenis. Het grootste risico dat Dudok Wonen loopt, is dat de maatschappij
geen betekenis toekent aan haar activiteiten. Daarmee vervalt het draagvlak voor en acceptatie
van haar bestaan.

Om de risico’s op dit gebied te kunnen identificeren, gebruikt Dudok Wonen haar business model
dat als volgt schematisch is weergegeven:

Het schema geeft horizontaal het basisprincipe van een maatschappelijke onderneming weer: de
corporatie heeft een visie op haar maatschappelijke omgeving en formuleert op basis daarvan haar
een eigen, onderscheidende missie. Vervolgens stelt het een dienstverleningsconcept vast en zoekt
de hierbij passende producten. De corporatie heeft het goed gedaan als de maatschappij tevreden

76

is met deze producten en als klanten ze afnemen. Aan de inrichting van dit proces zijn twee
cruciale randvoorwaarden verbonden. Het wordt doelmatig georganiseerd en er ligt een
verdienmodel onder waarmee de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd.

Kort gesteld dient de organisatie zich telkens af te vragen of ‘ze de goede dingen doet’ (horizontale
lijn van visie naar product) en of ‘ze deze dingen goed doet’ (de in binnenring bevindende
organisatiedoelmatigheid en het verdienmodel).

Hierna wordt de veranderende, onzekere omgeving, waarin corporaties zich in bevinden,
beschreven en deze wijze waarop Dudok Wonen zich georganiseerd heeft om hiermee om te gaan.
i.

De veranderende omgeving

De samenleving verandert steeds sneller en deze maatschappelijke veranderingen leiden steeds
vaker tot het stallen van identiteits- en continuïteitsvragen. Het aantal vanzelfsprekendheden in
onze omgeving waaraan wij kunnen refereren neemt gestaag af. Het vermogen van Dudok Wonen
om zelfstandig en tijdig maatschappelijke ontwikkelingen te duiden, er op in te spelen en er bij
voorkeur deel van uit te maken, wordt daardoor steeds belangrijker voor de continuïteit van het
bedrijf, en daarmee is dit één van de belangrijke risicobeheersmaatregelen.
Tegelijkertijd is ook de tijd voorbij dat de taak en functie van een corporatie eenduidig gedefinieerd
kan worden. Nederland kent steeds meer verschillende woningmarkten. Elke corporatie dient een
visie en missie te definiëren, die past bij haar woningmarkt. Verdienmodellen worden steeds regiospecifieker.
Tenslotte komt de financiële positie van corporaties verder onder druk te staan, waardoor ze niet
meer elke maatschappelijke opgave naar zich toe kunnen trekken. Enkele ontwikkelingen die de
financiële positie ingrijpend hebben veranderd; vennootschapsbelasting, onzekerheid over de
financiering van ons vastgoed met borging van het WSW, de beschikbaarheid van vermogen voor
bepaalde activiteiten, en het wegvallen van continue positieve waardestijging van ons vastgoed.
ii.

Hoofdlijnen van ons handelen

De hoofdlijnen waarlangs Dudok Wonen zich zelf organiseert om met onzekerheden, waaronder de
sterk veranderende omgeving, om te gaan, kunnen worden ingedeeld op basis van het business
model en de belangrijkste onderdelen zijn hieronder weergegeven.

a. van visie naar product
•

Dudok Wonen kiest voor een goed zichtbare, onderscheidende missie en gaat prioritering
naar specifieke doelgroepen of doelen niet uit de weg. In haar handelen, laat ze zich
primair niet leiden door haar relatie met de overheid maar door haar eigen missie2.

•

Dudok Wonen focust op samenwerking met organisaties waarmee ze een verbinding heeft
ten aanzien van haar visie en (emancipatoire) missie.

•

De producten van Dudok Wonen zijn ondersteunend aan de missie en dienen als zodanig
ook beschouwd te worden. De missie zal in zijn algemeenheid weinig veranderen; de inzet

2

Formulering is ontleend aan advies van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2010)
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van onze middelen en producten zal echter steeds meebewegen met de veranderingen in
maatschappij en markt. In dat kader wordt gestreefd naar een zo flexibel mogelijke inzet
van onze middelen en producten.
•

Dudok Wonen durft ruimte te geven aan dienstverlening waarin de specifieke
omstandigheden van elke individuele persoon centraal staan. Daar waar mogelijk wordt
afscheid genomen van generieke verdeel- en toewijzingssystemen.

•

Voor Dudok Wonen is het van groot belang dat haar imago steeds aansluit bij wat in de
missie is verwoord en bedoeld. In deze aansluiting wordt permanent geïnvesteerd.

b. De organisatie
•

Dudok Wonen streeft er naar dat medewerkers zich verbonden voelen met de missie, dat
ze handelen vanuit gedeelde organisatiewaarden en zich kunnen blijven ontwikkelen.

•

De formele organisatiestructuur dient logisch aan te sluiten bij de visie en missie van
Dudok Wonen.

•

De talenten van medewerkers worden optimaal benut om – ook steeds meer buiten de
formele structuur om – in de organisatie te verbeteren, innoveren en presteren.
Verbetering en innovatie wordt steeds meer een organisch proces dat zich continu door de
gehele organisatie voortbeweegt. Onze bedrijfsstrategie en het flankerende HRM-beleid
sluiten hierop aan.

•

Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van ons werk en richt zich met name op
die zaken waarbij het afbreukrisico voor de organisatie onevenredig groot is.

•

Risicomanagement wordt gedragen door een kritische maar tegelijkertijd respectvolle
houding, gedrag en omgang met elkaar. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van het
4-ogenprincipe. Integriteit is van belang in alle processen en handelingen. Zonder de juiste
inzet, houding en gedrag zijn systemen van beperkte waarde.

c.

Het verdienmodel
•

Ons verdienmodel is gebaseerd op de cirkel van waardecreatie waarbij onze investeringen
in vastgoed na een bepaalde (exploitatie)periode weer liquide worden gemaakt. Het op
deze wijze verkregen directe en indirecte rendement dient een vermogenspositie te
garanderen die past bij onze huidige en toekomstige opgaven.

iii.

Uitkomsten Risicoanalyses

Het identificeren van de risico’s wordt nu jaarlijks in een aantal risicosessies gehouden. Dit gebeurt
zowel op DT- als op afdelingsniveau. Naast deze sessies vindt doorlopend
risicomanagement bewust plaats in de organisatie. De risicosessies zijn bedoeld om alle
risico’s te verzamelen, te bespreken en zichtbaar te maken voor de verantwoordings-rapportages.
Onderstaande figuur geeft de belangrijkste risico’s weer voor Dudok Wonen.
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Legitimiteit
Risico dat er geen draagvlak in de maatschappij voor onze strategische keuzes wordt gevonden
(politiek andere keuzes/ vermogensbeheerder in plaats van vastgoedbeheerder/ specifieke
doelgroepen/ ander soortige kooparrangementen)

Integraliteit
Risico dat de individuele werking van de verschillende producten op het verdienmodel en de
onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten onvoldoende helder zijn. (bijvoorbeeld
banken bemoeilijken financiering van hypotheken, Dudok Wonen verkoopt minder woningen,
Dudok heeft minder cash-flow, nieuwe financiering aantrekken wordt lastiger, minder kunnen
investeren).

Complexiteit
Risico dat er zoveel verschillende belangen spelen, dat het overzicht behouden voor individuen en
de organisatie steeds complexer wordt (wet- en regelgeving: EC-beschikking, Woningwet, Toezicht,
Borging WSW, Financiering, Verkopen) en er zaken vergeten worden. Het doet een beroep op de
kwaliteit van de organisatie om steeds professioneler te handelen.

Tijdens risicosessies zijn alle risico’s geïdentificeerd en gewogen op impact maal kans. De optelling
van alle scores leverde uiteindelijk een gemiddeld beeld van de risico’s op. Een grote groep van
risico’s ligt dicht op elkaar. De individuele risicopercepties zijn uitgewisseld om van elkaar te leren,
hoe wij, als organisatie, naar risico’s kunnen kijken. Dit heeft geleid tot aanpassingen van de
omvang of kans van risico’s. Uiteindelijk bleven de grootste risico’s dicht bij elkaar liggen.

Het risicoprofiel van Dudok Wonen ziet er als volgt uit:
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iv.

Belangrijkste in 2011 geïdentificeerde risico’s

De belangrijkste onderkende risico’s, waarmee rekening moet worden gehouden, zijn:
•

Legitimiteit: op het gebied van (maatschappelijke) omgeving, haar ontwikkeling en produkten:
o

Bemoeilijking van hypotheekverstrekking aan kopers, leidt tot lagere verkoop
realisatie,

o

Kopersstaking; geen bereid tot kopen door onzekerheid op markt en minder
gunstige economisch klimaat,

o

Wispelturig en steeds strikter overheidsbeleid: Een greep uit de kas bij de
corporatie is zeker, maar onzekerheid bestaat over de omvang. Restricties mbt de
beschikbaarheid van vermogen en daarmee het risico dat ambities niet meer
kunnen worden gerealiseerd.

•

•

Complexiteit: met name gerelateerd aan de organisatie
o

Houding van medewerkers om elkaar voldoende effectief te kunnen aanspreken,

o

Te veel interne focus.

Integraliteit: met name gericht op de samenhang van alle bedrijfsactiviteiten in relatie tot de
veranderende omgeving en haar betrokkenheid en verwachtingen;
o

Hoge morele verplichtingen leidt tot lastige aanpassing investeringsopgave,

o

Een steeds complexer sturingsvraagstuk, door toenemende regelgeving, politieke
betrokkenheid, marktwerking, en verwachting op sociale prestatie.
De staatssteun kwestie leidt tot andere benadering van het vermogensallocatie en
financieel management. Dit heeft groot effect op financieringsvraagstukken.

o

Toenemend risico dat andere corporaties minder kredietwaardig zijn en daarmee
een claim leggen op het vermogen van corporaties.

Dudok Wonen heeft tevens voor de belangrijkste risico’s beheersmaatregelen gedefinieerd en is
continue bezig om de risico’s te volgen en alert te zijn op haar omgeving voor het ontstaan van
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mogelijke nieuwe risico’s. Dudok Wonen is zich zeer bewust van een verhoogd risicoprofiel ontstaan
door veranderende omgeving en is actief bezig in control te blijven door de juiste dingen te doen.
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Hoofdstuk 12

-

Aedex

i. Prestaties van ons vastgoed gemeten
Dudok Wonen werkt volgens het “revolving fund principe” waarbij opbrengsten weer opnieuw
worden aangewend voor maatschappelijke investeringen. Hierbij is het van belang om inzicht te
hebben in de waarde en het rendement van ons vastgoed om hier vervolgens op te kunnen sturen.
Een van de hulpmiddelen hierbij is deelname aan de aeDex. Ons bezit maakt deel uit van de
aeDex/IPD vastgoedindex 2011, waarmee de prestaties van het vastgoed van Dudok Wonen zijn
gemeten. Met ingang van 2007 wordt gerapporteerd over alle soorten vastgoed die Dudok Wonen
exploiteert: woningen, bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk vastgoed. In deze drie typen
vastgoed heeft Dudok Wonen ultimo 2011 respectievelijk € 799 miljoen, € 20 miljoen en € 36
miljoen geïnvesteerd. De waarde van de totale vastgoedportefeuille bedroeg ultimo 2011 € 858
miljoen (€ 837 miljoen in 2010).

ii. Maatschappelijk dividend
Doordat woningen op basis van bindende afspraken worden verhuurd is het verschil tussen de voor
die woningen te behalen markthuur en de lagere huur die Dudok Wonen de huurder in rekening
brengt een uitkering van rendement in het kader van de maatschappelijke doelstelling. Dit verschil
wordt door IPD het maatschappelijk dividend genoemd. Ook de uitgaven aan leefbaarheid wordt
hiertoe gerekend. Het maatschappelijk dividend bedroeg voor Dudok Wonen 1,8 procent in 2011
(vastgoedindex 1,7). Dit percentage komt overeen met een bedrag van € 5,3 miljoen dat
Dudok Wonen aan de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid van wijken heeft
bijgedragen.

iii. Financieel rendement
Dudok Wonen heeft in 2011 een totaal rendement, over al het vastgoed, behaald van 2,3 procent
(vastgoedindex 1,7). Deze cijfers betreffen de gehele portefeuille inclusief transformatie
activiteiten(verkoop, aankoop (her-)ontwikkeling en deeltransacties): de zogenaamde ‘alle
objecten’. Het rendement dat behaald wordt is opgebouwd uit het indirect rendement
(waardeontwikkeling van het vastgoed) van -1,4 procent (vastgoedindex -1,4) en het direct
rendement (exploitatieresultaat) van 3,7 procent (vastgoedindex 3,1).
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In 2011 is het risico dat aan de investeringen van de deelnemers aan de IPD/aeDex corporatie
vastgoedindex wordt toegerekend omhoog bijgesteld. Dit risico komt tot uitdrukking in de
disconteringsvoet en de exit yield. Deze indicatoren geven uitdrukking aan de hogere
rendementseis (inclusief risico inschatting) die partijen in de vastgoedmarkt aan investeringen in
vastgoed meegeven. De exit yield is gestegen van 7,0 naar 7,2 procent (Dudok Wonen 6,9
procent). De disconteringsvoet is gestegen van 7,6 naar 8,0 procent (Dudok Wonen 8,1 procent).

iv. Efficiëncyratio
De efficiencyratio is belangrijk voor de verklaring van het direct rendement. Deze ratio drukt uit
hoeveel procent van de bruto inkomsten wordt besteed aan de exploitatiekosten (onderhoud,
beheer, leefbaarheidsuitgaven, belastingen en verzekering) van het vastgoed. De ratio is apart
inzichtelijk voor de verschillende vormen van vastgoed.
Voor woningen bedroeg deze ratio voor Dudok Wonen in 2011 25,4 procent (49,7 in 2010). Voor
het totale vastgoed, inclusief BOG en maatschappelijk vastgoed, bedroeg in 2011 de ratio 24,2
procent (vastgoedindex 44,7). Hiermee had Dudok Wonen in 2011 de scherpste efficiencyratio van
alle deelnemers aan de vastgoedindex.

v. Transformatie-index
De transformatie-index laat de omzet zien die deelnemende corporaties realiseerden bij het in het
beweging brengen van hun woningportefeuilles. Deze omzet bestaat uit het saldo van
desinvesteringsactiviteiten (verkoop en sloop) en investeringsactiviteiten (aankoop en bouw van
woningen). De desinvesteringsactiviteiten bedroegen in 2011
€ 37,4 miljoen, ofwel 4,4 procent van de totale waarde (3,0 procent in 2010). De investeringen
bedroegen in 2010 € 69,1 miljoen, ofwel 8,1 procent van de totale waarde (5,0 procent in 2010).
De totale transformatieomzet van Dudok Wonen bedraagt 12,5 procent, een stuk hoger dan de
vastgoed index van 4,4 procent.
De index wordt getoond in een grafiek waarin alle deelnemers op rangorde staan. De rangorde van
deelnemers geeft weer welke deelnemers in verhouding tot de waarde van zijn totale
vastgoedportefeuille de portefeuille het meest in beweging heeft gebracht. Dudok Wonen heeft van
alle deelnemende corporaties in 2011 haar woningportefeuille het meest in beweging gebracht.
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Hoofdstuk 13

-

Verklaringen

Gecontroleerde jaarrekening
De balans per 31 december 2011 en winst- en verliesrekening 2011 zijn ontleend aan de door
KPMG gecontroleerde jaarrekening 2011 van de stichting Dudok Wonen. Bij die jaarrekening
hebben wij op 13 juni 2012 een goedkeurende accountantsverklaring verkregen. De balans per
31 december 2011 en de winst- en verliesrekening 2011 zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid
van de leiding van de stichting.
Voor een beter inzicht in de financiële positie en in de resultaten van de stichting alsmede de
reikwijdte van de controle dienen de balans per 31 december 2011 en de winst- en verliesrekening
2011 te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend,
alsmede met de door KPMG daarbij verstrekte accountantsverklaring.
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Hoofdstuk 14 Geconsolideerde balans per 31 december 2011
(Bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2011 31-12-2010*

Ref. VASTE ACTIVA
02

Materiële vaste activa

020

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

024

551.206

570.450

Onroerende zaken – Kopen naar Wens

60.327

49.179

021

Onroerende zaken in ontwikkeling

18.003

28.646

022

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

10.316

13.083

639.852

661.358

03

Financiële vaste activa

030

Te vorderen BWS subsidies

233

345

031

Deelnemingen

873

502

032

Latente belastingvordering

5.679

7.388

033

Overige financiële vaste activa

6.472

10.947

13.257

19.182

653.109

680.540

4.078

5.011

240

213

1.952

8.472

240

75

2.432

8.760

12.644

11.926

19.154

25.697

672.263

706.237

VLOTTENDE ACTIVA
10

Voorraden

12

Vorderingen

120

Huurdebiteuren

123

Overige vorderingen

124

Overlopende activa

14

Liquide middelen

TOTAAL
*De vergelijkende cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
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(Bedragen x € 1.000)

PASSIVA

31-12-2011 31-12-2010*

Ref. VERMOGEN LANG
05

Eigen vermogen

053

Overige reserves

323.709

267.870

054

Resultaat boekjaar

-32.824

55.839

290.885

323.709

24.918

39.330

8.181

14.594

360

325

1.658

1.991

35.117

56.240

260.758

282.079

37

27

38.540

28.742

299.335

310.848

625.337

690.797

22

0

07

Voorzieningen

073

Voorziening onrendabele investeringen

072

Voorziening latente belastingverplichting

070

Voorziening jubilea & pensioen

074

Overige voorzieningen

08

Langlopende schulden

080

Leningen overheid en kredietinstellingen

081

Waarborgsommen

082

Overige schulden

VERMOGEN KORT
16

Kortlopende schulden

11

Onderhanden projecten

160

Schulden aan kredietinstellingen

32.305

1.605

162

Schulden aan leveranciers

4.917

4.645

164

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.899

376

165

Overige kortlopende schulden

166

Overlopende passiva

TOTAAL

871

1.382

6.912

7.432

46.926

15.440

672.263

706.237

*De vergelijkende cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
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Hoofdstuk 15 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over
2011
(Bedragen x € 1.000)

2011

2010*

39.403

38.936

1.630

1.472

-228

831

1.832

1.766

Ref. BEDRIJFSOPBRENGSTEN
80

Huren

81

Vergoedingen

83

Verkoop onroerende zaken

85

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

86

Overige bedrijfsopbrengsten
Som van de bedrijfsopbrengsten

489

1.151

43.126

44.156

BEDRIJFSLASTEN
43

Afschrijving op materiële vaste activa

3.247

1.949

44

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

8.970

23.660

40

Lonen en salarissen

6.237

6.393

41

Sociale lasten

732

638

42

Pensioenlasten

1.041

1.104

46

Lasten onderhoud

5.919

8.643

47

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa

1.773

0

48

Overige bedrijfslasten

8.605

8.656

36.524

51.043

6.602

-6.887

3.065

2.617
-12.672

Som van de bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
90

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

93

Rentelasten en soortgelijke kosten

-12.840

Som van de financiële baten en lasten

-9.775 -10.055

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR DEELNEMINGEN

-3.173 -16.942

95

Resultaat deelnemingen
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

94

Belastingen

99

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
JAARRESULTAAT NA BELASTINGEN

-1.055

0

-4.228 -16.942
4.704

-12.010

-33.300

84.791

-32.824

55.839

88

