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Op weg naar een betere toekomst  

samenvatting jaarverslag Dudok Wonen 2015 

 

 
 
Zo bedienden we onze klanten 
 

Huur en koop 

 466 huishoudens kregen in 2015 via ons een sociale huurwoning 

 144 huishoudens kregen via ons een vrije sector-huurwoning 

 153 huishoudens kochten een woning via Koop Goedkoop, Kopen naar Wens of Kopen naar Wens Andere Woning. Deze 

producten maken kopen mogelijk voor een grotere doelgroep.  

 

Onze visie en missie 

 
Wij geloven in de kracht van mensen. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. En iedereen moet daarbij 

zeggenschap en regie kunnen houden over zijn of haar eigen leven. Het belang van instanties en organisaties is daaraan 

ondergeschikt. Deze visie werkten wij uit in onze strategienota ‘Stap Vooruit 2013-2016’.  

 

Onze missie omschrijft de bestaansgrond van de organisatie. Dudok Wonen is zich bewust van de integraliteit van het vastgoedbedrijf 

binnen de eigen organisatie die een maatschappelijke doelstelling kent. Voor Dudok Wonen en voor dit vastgoedbedrijf formuleerden 

we een aparte missie. Hiermee laten we zien hoe het op rendement gestuurde vastgoedbedrijf indirect steeds bijdraagt aan onze 

maatschappelijke missie. 

 

Maatschappelijke missie 

Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een hierbij passende 

wooncarrière. We beheren het maatschappelijk vermogen zodanig dat de inkomsten beschikbaar blijven om ingezet te worden voor 

woondoelstellingen op korte en lange termijn. 

 

Bedrijfsmissie 

Dudok Wonen realiseert huisvesting voor mensen in het Gooi & directe omgeving. Ook realiseren we een blijvend rendement op het in 

vastgoed belegde vermogen. We nemen initiatieven om samen met anderen te werken aan een sociaal en economisch vitale en 

duurzame regio. 
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Maatwerk in Wonen 

Bij het bedienen van onze klanten met de juiste woning passen we zoveel mogelijk maatwerk toe. Ons motto is: ‘Geen woningzoekende 

de deur uit  

voordat alle mogelijkheden in koop en huur onderzocht zijn.’  

 We boden aan 12 mensen zonder stabiele woonsituatie tijdelijk onderdak aan bij de Orchidee, een klein woongebouw in 

Hilversum.  

 We kochten 12 woningen aan en verhuurden deze vervolgens aan 12 statushouders in Hilversum, Bussum en Naarden. 

 We verhuurden 32 aanleunwoningen aan bewoners van Hilverzorg omdat Hilverzorg gaat renoveren. Het gaat om bewoners die 

veel zorg nodig hebben. 

 Aan een aantal huishoudens verleenden we een maatwerkbudget. Deze zijn altijd tijdelijk, afgestemd op de situatie van de klant 

en zo wederkerig en doelmatig mogelijk.  Bijvoorbeeld een tijdelijke vrije sectorwoning aan een gezin met een ongeneeslijk zieke 

moeder. 

 

Sociaal beheer en leefbaarheid  

Buurten leefbaar houden: daar werken we graag aan mee. Wij investeren in leefbaarheid op complexniveau. De 

leefbaarheidsinvesteringen gebeuren incidenteel en in overleg met de huurders of bewonerscommissie van een complex. 

In 2015 handelden we ongeveer 800 zaken af rondom sociaal beheer. Het gaat dan om zaken die betrekking hadden op individuele 

overlast, zorg en overlastzaken, tweede kansbeleid, leefbaarheid, contractwijzigingen, woningverbetering of calamiteiten. Ook vragen 

over de afrekening servicekosten en huurprijszaken zijn hierin meegenomen. 

 

Meer zelf regelen met het klantportaal 

In 2015 kregen we een nieuwe website met klantportaal. Huurders hebben via dit portaal inzicht in hun eigen gegevens. Ook kan de 

klant bijvoorbeeld een reparatieverzoek doen 24/7 via de website in plaats van bellen tijdens kantooruren.  

 

Duurzame woningen 

Onze woningen zijn steeds energiezuiniger. Eind 2015 hadden onze woningen samen een gemiddelde Energie Index van 1,56. In 2012 

was dit nog 1,83.  

 

Dit waren onze verdiensten 
Subsidies krijgen woningcorporaties niet meer. Wij moeten zelf ons geld verdienen. Dit doen we onder meer door te beleggen in 

vastgoed. Ons bedrijfsmodel bestaat uit investeren, exploiteren, desinvesteren en financieren.  

 

Investeren doen we zo: 

 we investeren mee in de woning van de klant; 

 we verbeteren bestaande woningen; 

 we verduurzamen onze woningen; 

 we herstructureren ons bezit en voegen vastgoed toe.  
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Exploiteren doen we zo: 

 we renoveren en onderhouden ons bezit; 

 we brengen de leegstandsduur omlaag; 

 we hebben ons huurprijsbeleid aangepast aan de nieuwe regels voor Passend Toewijzen en bij vrije sectorwoningen gebruiken we 

de geldende markthuur; 

 we voorkomen huurachterstanden. 

 

Desinvesteren doen we zo: 

 we dragen bij aan de betaalbaarheid voor de koper, bijvoorbeeld met Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. 

 

Financieren doen we zo: 

 we trokken een lineaire financiering van €20 miljoen aan voor 30 jaar om ons bezit te financieren; 

 we trokken geen nieuwe rentederivaten aan en hadden eind 2015 vier renteswaps met een gezamenlijke negatieve marktwaarde 

van €22,6 miljoen; 

 het beschikbare bedrag voor onze liquiditeitsbuffer was eind 2015 €44,5 miljoen; 

 we bleven financieel gezond in 2015: onze schulden daalden. 

  

Ons vastgoed 

Eind 2015 bestond onze vastgoedportefeuille uit:  

 6.191 huurwoningen 

 1.408 woningen die deels verkocht zijn via een koopproduct 

 1.298 andere vastgoedobjecten, bijvoorbeeld winkels, scholen en zorgcentra 

 

Ons bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat van 2015 is €30,1 miljoen. Dat is €2 miljoen hoger dan in 2014. Dit komt vooral door de stijging van de 

huuropbrengsten met €1,6 miljoen. Ook namen de bedrijfslasten af met €0,5 miljoen. 

Zo ziet onze organisatie eruit  
 

Onze medewerkers 

 In 2015 hadden we 86 medewerkers in dienst. In 2014 waren dat er nog 92. Samen werkten de medewerkers 79,9 FTE.  

 Van ons personeel is 56% vrouw en 44% man.  

 De meeste medewerkers zijn tussen de 36 en 45 jaar, dit is 41%.  

 Het ziekteverzuim is gestegen: in 2014 was 4,3% van de medewerkers ziek, in 2015 was dit 4,7%. 

 

  



4 
 

Veranderingen in de organisatie 

 De organisatiestructuur is veranderd in 2015. Wonen en Beheer & Ontwikkeling zijn samengegaan: deze bedrijfseenheid heet 

nu Woonbedrijf. Het Bedrijfsbureau is opgeheven.  

 Er is een nieuwe functie ingesteld: Kwartiermaker Maatschappelijke Kamer. Dez Kwartiermaker zorgt dat ons woonbudget zo 

goed mogelijk wordt ingezet voor de wooncarrières van klanten.  

 We hebben richtlijnen vastgesteld voor Procesgericht Werken. Zo zorgen we dat processen beter zijn georganiseerd en 

maken we werkzaamheden en informatie inzichtelijker. Ook de Risk & Controle-organisatie maakt gebruik van deze 

procesbeschrijvingen.  

 We startten een vitaliteitsprogramma: ‘Fris op je werk’. Hiermee willen we duurzame gedragsverandering bereiken.  

 

Integriteit 

 In 2015 is er geen melding binnengekomen bij ons meldpunt Integriteit. Ook via de Arbodienst en de Autoriteit 

Woningcorporaties kwamen geen meldingen binnen.  

 In het najaar zijn we begonnen met het vernieuwen van onze integriteitscode. In 2016 stellen we een nieuw integriteitsbeleid 

vast.  

 

Onafhankelijk oordeel 

In 2015 keek een onafhankelijke visitatiecommissie hoe onze organisatie functioneert. Zo’n visitatie hebben we elke vier jaar. De 

visitatiecommissie vond dat we ruim voldoende scoren op onze maatschappelijke prestaties.  

 

 

Onze OR  
 Onze OR overlegde in 2015 elke zes weken met de directeur-bestuurder. Daarnaast waren er drie extra overleggen. Ook overlegde 

de OR twee keer met de Raad van Commissarissen.  

 De OR behandelde vier adviesaanvragen en was betrokken bij verbeterinitiatieven vanuit de organisatie, zoals het HRM-

beleid, het integriteitsbeleid en het sociaal statuut.  

 

 

Onze stakeholders  
 

Contact met klanten 

 We hebben persoonlijk contact met klanten bij het huren of kopen van een woning, of in gesprekken over bijvoorbeeld 

huurachterstand. 

 We werken samen met de Huurdersbelangenvereniging. We overleggen onder meer over het functioneren van 

bewonerscommissies, communicatie met nieuwe huurders en nieuwbouwontwikkelingen. Ook waren er reguliere adviesaanvragen.  

 Met ongeveer dertien bewonerscommissies werken we samen in onze complexen.  

 In 2015 zijn vijf geschillen ingediend bij de Geschillenadviescommissie.  
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Contact met stakeholders 

 We voeren regelmatig overleg met de gemeenten Hilversum en Gooise Meren. Zij zijn immers belangrijke partners bij het 

bereiken van onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting. We overlegden onder meer over activiteitenplannen voor de 

nieuwe Woningwet en over de huisvesting van statushouders.  

 In overleg met de regio Gooi & Vechtstreek spraken we onder meer over het actualiseren van de regionale Woonvisie. Ook hier 

keken we naar de problematiek rondom huisvesting van statushouders. 

 Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 heeft het Lerend Netwerk Maatschappelijk Budget Woningcorporaties opgezet. Wij 

namen deel aan de bijeenkomsten van dit netwerk. 

 We overlegden regelmatig met andere corporaties om af te stemmen over onderwerpen als woonruimteverdeling en de 

huisvesting van statushouders. In het bijzonder werkten we samen met WonenCentraal aan onze zoektocht naar legitimiteit.  

 

Risicomanagement  
 We namen diverse beheersmaatregelen in 2015 om risico’s te beperken of te voorkomen. Het legitimiteitrisico speelde in de 

hele corporatiesector. Het risico gaat onder meer over transparantie.  

 De nieuwe Woningwet stelt diverse eisen aan de governance. Wij dienden activiteitenplannen in bij de gemeenten Hilversum en 

Gooise Meren. We kregen een instemmende reactie. Dit draagt positief bij aan legitimiteit.  

 Daarnaast namen we beheersmaatregelen omtrent het instemmingsrisico, het financieringsrisico, het verdienmodel en het 

complexiteitsrisico. 

 

Raad van Commissarissen  
 De Raad van Commissarissen vergaderde vier keer in 2015 in het bijzijn van de directeur-bestuurder. Bij de bespreking van de 

jaarrekening was de accountant van KPMG aanwezig. Maandelijks spreekt de voorzitter van de RvC met de directeur-bestuurder en 

de bestuurssecretaris.  

Onderwerpen die de RvC besprak in 2015 waren onder meer: de vernieuwde Woningwet, de missie- en visietransformatie, 

maatschappelijke prestaties, de veranderende organisatie en de financiële positie.  

 

Vooruitblik 
2016 wordt een belangrijk jaar:  

 We actualiseren onze strategie. En onze organisatie gaat veranderen als gevolg van de nieuwe Woningwet. We brengen een 

splitsing aan in DAEB en niet-DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang). Deze splitsing moet op 1 januari 2017 zijn 

ingevoerd. 

 We willen als maatschappelijke organisatie weer echt van de maatschappij worden. We willen een organisatie zijn die 

financieel zo transparant is dat belanghebbenden zien waarmee we verdienen en wie we bedienen.  
 


