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Verbonden met de omgeving 

samenvatting jaarverslag 2017 Dudok Wonen  

 
Onze visie en missie 

Wij bieden aan huisvesting aan mensen die zonder financiële steun niet aan een woning komen. We bieden mensen kansen op een passende woning. 

Daarbij gaan we ervan uit dat veel mensen uiteindelijk weer zonder onze financiële steun kunnen wonen. Onze dienstverlening is dan ook in principe 

tijdelijk. Als het kan maken we het mogelijk dat mensen zelf een stap zetten naar een volgende huur- of koopwoning. Ook investeren we in nieuwbouw, 

onderhoud en duurzaamheid van ons vastgoed om wonen mogelijk te blijven maken. We beheren het maatschappelijk vermogen op zo’n manier, dat de 

opbrengsten beschikbaar blijven voor woondoelstellingen. Op korte én lange termijn.  

Onze strategie  

Hoe we onze missie en visie realiseren, is uitgewerkt in onze strategie ‘Samen Vooruit 2017+’. We werkten de strategie uit in vier opgaven: 

 invulling eigen kracht: hoe helpen onze diensten en producten onze klanten? 

 contact met de omgeving: hoe geven we vorm aan ons streven om het zoveel mogelijk transparant en samen te doen? 

 duurzaam en verantwoord beheer van de woningvoorraad en de financiële middelen: hoe zorgen we dat we ook op de lange termijn 

mensen kunnen helpen? 

 deskundige, betrokken en bevlogen medewerkers in een wendbare organisatie: wat hebben zij nodig om onze klanten zo goed mogelijk 

te bedienen? 

Onze klanten 

In 2017 hielpen we 656 huishoudens aan een woning. Daarbij ging het om: 

 346 sociale verhuringen  

 127 vrijesectorverhuringen 

 182 woningen die we verkochten via een sociaal koopproduct: Koop Goedkoop, Kopen naar Wens en Kopen naar Wens Andere Woning 

 4 woningen die we verkochten via Kopen naar Wens Totaal en in de vrije verkoop 
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Passend toewijzen 

 84% van onze huurders recht op huurtoeslag (292 huishoudens).  

 99,3% van deze huishoudens met recht op huurtoeslag zijn gehuisvest binnen de passend toewijzen-normen. We hebben de norm van 95% dus 

ruim behaald. 

 

Onze nieuwe huurders 

 57% van onze sociale huurwoningen verhuurden we aan jongeren onder de 30 jaar. 

 22% verhuurden we aan huurders die ouder zijn dan 45 jaar. Dit percentage neemt af.  

 

Huurdersparticipatie 

We zoeken naar verschillende manieren om huurders te betrekken bij ons dagelijks werk. In 2017 werkten we aan het ontwikkelen en uitdenken van 

nieuwe vormen van verbinding. Onderdelen hiervan zijn:  

 het versterken van de Huurdersbelangenvereniging (HBV) en bewonerscommissies; 

 het organiseren van Samen Vooruit Labs – bijeenkomsten waarin onder meer huurders meedenken over vraagstukken die ons bezighouden; 

 een onderzoek naar het opzetten van een kopersvereniging; 

 het opzetten van een digitaal klantenpanel.  

 

Sociaal beheer & leefbaarheid 

 Het aantal klantvragen is in 2017 opnieuw in aantal en in complexiteit toegenomen. De vragen gingen vooral over individuele overlast en 

zorgmeldingen, woningverbetering of calamiteiten.  

 

Onze dienstverlening 

In 2017 zijn we begonnen met het uitwerken van onze visie op dienstverlening. De vraag daarbij was: hoe zorgen we voor verbinding tussen onze 

missie en visie en het gedrag en handelen van onze medewerkers in de dienstverlening aan klanten? Begin 2018 is onze visie op onze dienstverlening 

gereed.  
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Onze woonproducten 

We hebben vijf woonproducten: sociale huur, vrijesectorhuur, Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. We veranderden in 2017 de verhouding waarin we 

onze woonproducten jaarlijks aanbieden. Voor de komende jaren ziet ons aanbod er naar verwachting zo uit:  

 circa 58% sociale huurwoningen 

 circa 17% vrijesectorhuurwoningen 

 circa 26% Kopen naar Wens en Koop Goedkoop  

 

Betaalbare vrijesectorhuur 

In 2017 introduceerden we de betaalbare vrijesectorhuur. Deze woningen zijn bedoeld voor huishoudens met een bruto jaarlijks huishoudensinkomen 

tussen de € 36.166 en € 46.263: de lagere middeninkomens. Dit leidde tot doorstroming op de huurwoningmarkt.  

 

Voor bewoners met een acute woonvraag: In Between Places 

Begin 2017 lanceerden we het regionale woonconcept ‘In Between Places’ in Hilversum. We verhuurden 22 woningen voor maximaal een jaar aan 

mensen met een acute woonvraag door persoonlijke omstandigheden. Het gaat om mensen die niet in aanmerking komen voor urgentie.  

 

Onze organisatie 

 

Onze medewerkers 

Op 31 december 2017 waren er 82 mensen bij ons in dienst: 

 58% vrouw en 42% man; 

 45% van onze medewerkers is tussen de 45 en 55 jaar; 

 één medewerker ging bij ons aan de slag in het kader van de Participatiewet. 

 

Programma ‘Fris op je werk’ 

We richten de organisatie steeds beter in om te kunnen meebewegen met veranderingen. Daarvoor moet de basis eerst op orde zijn. En dus willen we 

dat onze medewerkers goed in hun vel zitten. In 2017 werkten we daaraan op deze manieren:  
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 In 2017 introduceerden we het programma Persoonlijk Leiderschap. Dit maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsprogramma ‘Fris op je 

werk’. We willen hiermee bereiken dat er een cultuur ontstaat waarin iedereen zich durft te ontplooien, eigenaarschap pakt en kan groeien.  

 Ook andere onderwerpen uit het duurzaamheidsprogramma ‘Fris op je werk’ hebben we voortgezet. In 2017 boden we een programma aan 

gericht op een gezonde leefstijl.  

 

Nieuwe afdelingen Huur & Koop en Woonzaken 

Binnen het Woonbedrijf verplaatsten we de afdeling Sociale Verhuur en het team van de Informatiebalie. Zo ontstonden twee nieuwe afdelingen: 

 de afdeling Huur & Koop, die bestaat uit de teams Sociale Verhuur en Koop & Vrije Sector Verhuur 

 de afdeling Woonzaken, die bestaat uit de teams Informatiebalie en Woonactiviteiten 

 

Klokkenluidersregeling 

Onze klokkenluidersregeling is in 2017 aangepast aan actuele inzichten en wet- & regelgeving. De nieuwe Meldregeling Dudok Wonen stelden we 

vast met instemming van OR. Wij werken op basis van de standaard meldregeling zoals opgesteld door het ‘Huis van de klokkenluiders’. Onze eigen 

aanvullingen hierop zijn:  

 onze regeling rondom de anonimiteit van een melding is duidelijker; 

 we hebben passende aandacht voor bescherming van de melder en degene over wie gemeld wordt.  

 

Ons bezit 

 

Dit hadden wij eind 2017 aan woningen in bezit: 

 6.328 huurwoningen 

 1.602 kooparrangementen 

 

 

Nieuwbouw en renovatie  

 In 2017 hebben we 39 studio’s en zes appartementen opgeleverd aan de Langestraat in Hilversum.  

 In Hilversum bouwen we drie appartementencomplexen op de locatie van het huidige zorgcentrum Zuiderheide.  
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 In Hilversum bouwen we ook aan de Anthony Fokkerweg. We bouwen hier 26 woningen in de sociale huur met een huisartsenvoorziening. 

In 2018 wordt dit complex opgeleverd. 

 In de gemeente Gooise Meren zijn we op het terrein van de voormalige chocoladefabriek Bensdorp gestart met de bouw van 40 sociale 

huurwoningen.  

 In 2017 begonnen we met de renovatie van de laatste fase van de Bloemenbuurt in Hilversum. Alle 249 sociale huurwoningen zijn aan de 

buitenzijde volledig gerenoveerd. De oorspronkelijke details zijn in ere hersteld.  

 Daarnaast vindt elk jaar het planmatig onderhoud plaats bij diverse woningen en complexen.  

 

Vastgoedportefeuille naar entiteit 

Sinds 1 januari 2017 hebben we onze portefeuille gescheiden over de Stichting Dudok Wonen en Goois Wonen BV. Binnen de stichting is het vastgoed 

gescheiden naar de administraties Stichting Dudok Wonen - DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en Stichting Dudok Wonen - niet DAEB. 

Goois Wonen BV is volledig niet-DAEB.  

 87% van de woningen met een contracthuur tot € 635,05 is onderdeel van Stichting DAEB.  

 66% van de woningen met een huur boven de liberalisatiegrens (vanaf € 710,69) is onderdeel van de Stichting NDAEB. 

 De overige 34% bestaat uit woningen die een huurprijs onder de liberalisatiegrens hadden en boven de liberalisatiegrens zijn uitgekomen. Dit is 

het gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging in combinatie met een bevroren liberalisatiegrens qua huurprijs.  

Onze financiële positie 

 Het bedrijfsresultaat voor belastingen over 2017 is € 97,7 miljoen. In 2016 was dit € 62,5 miljoen.  

 Het nettoresultaat uit de exploitatie van de vastgoedportefeuille is € 25,4 miljoen. Dit is een stijging van € 1,1 miljoen vergeleken met 2016. 

 Het nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille over 2017 is € 3,8 miljoen. In 2016 was dit € 6,3 miljoen. 

 Op dit moment hebben wij een schuld van circa € 42.000 per huurwoning. Deze schuld neemt de komende jaren, per huurwoning, af. De 

streefwaarde ligt rond de € 40.000 in 2019.  
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Onze stakeholders  

 

Gemeenten 

Gemeenten zijn belangrijke partners bij het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting. We voeren dan ook regelmatig overleg 

met Hilversum en Gooise Meren. 

 De prestatieafspraken met de gemeente Hilversum ondertekenden we in het eerste kwartaal van 2017. We overlegden veel met de 

gemeente Hilversum over verschillende bouwprojecten binnen de gemeente.  

 In de gemeente Gooise Meren is in 2017 de lokale woonvisie vastgesteld. Daarna startte het proces om te komen tot prestatieafspraken. De 

verwachting is dat we de prestatieafspraken ondertekenen in het tweede kwartaal van 2018.   

 We dienden ons Activiteitenplan in bij de gemeenten Gooise Meren en Hilversum. Dit schrijft de Woningwet voor. Het activiteitenplan geeft 

inzicht in onze plannen en doelen voor 2018 tot aan 2022. 

 

Regio Gooi en Vechtstreek  

Veel onderwerpen bespreken we ook op regionaal niveau met de Regio Gooi en Vechtstreek. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: bouwlocaties, 

woonruimteverdeling en het regionaal actieprogramma.  

 

Overige stakeholders 

 We zijn lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.  

 De woningcorporaties uit de regio overleggen regelmatig met elkaar op bestuurlijk en op uitvoeringsniveau.  

 In 2017 werden we partner van kennis- en netwerkorganisatie Platform31. 

 

 

De OR 

De OR werd vernieuwd in mei 2017: geen van de zittende OR-leden stelde zich opnieuw verkiesbaar. De nieuwe OR bestaat uit vijf personen uit 

diverse afdelingen binnen het bedrijf. De OR …  

 gaf positief advies over de adviesaanvraag over de doorontwikkeling van het Woonbedrijf; 

 gaf positief advies over de herbenoeming Directeur-bestuurder; 
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 stemde in met het integriteitsbeleid; 

 stemde in met de Meldregeling Dudok Wonen, de voormalige Klokkenluidersregeling. 

 

De Huurders Belangen Vereniging 

De HBV stelde in 2017 een nieuwe voorzitter aan. HBV Dudok Wonen hoopt hiermee ook de jongere generatie huurders aan te trekken. Ook zijn er 

twee nieuwe dagelijks bestuursleden benoemd. Het nieuwe bestuur heeft vijf uitgangspunten opgesteld. Doel is om eerst de organisatie te versterken.  

 

 

De Raad van Commissarissen 

De RvC vergaderde ook dit jaar volgens de reguliere jaaragenda die voortkomt uit de drie RvC-rollen: toezichthouder, klankbord/raadgever en 

werkgever. De RvC … 

 had een extra overleg over het in te dienen scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB; 

 bestond eind 2017 uit vijf leden: twee van de vijf RvC-leden zitten nu in hun tweede zittingstermijn. Een van de leden is in juni afgetreden, twee 

leden zijn 2017 benoemd voor een eerste termijn als lid van de Raad van Commissarissen.  

 

 

 


