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Leeswijzer  
 
Dit jaarverslag is opgedeeld in verschillende onderdelen.  
 
Het eerste onderdeel, het jaarverslag, gaat over de activiteiten van Vidomes op het gebied 
van de volkshuisvesting. Deze activiteiten leggen we langs de lat van onze keuzes uit onze 
strategische visie (hoofdstuk 2). In de hoofdstukken 3 tot en met 9 staan onze activiteiten 
centraal.  
 
We blikken graag met u terug op onze prestaties in 2017. Welke doelstellingen uit onze 
strategische visie of interne doelstellingen hebben we gehaald? Waar zijn we trots op en wat 
kan beter? We geven dit aan door te zeggen waar we tevreden, neutraal of ontevreden over 
zijn. 
 
Het onderwerp Governance (hoofdstuk 10) komt ook aan bod in dit deel van het verslag. 
Hierin lichten we toe hoe Vidomes als organisatie functioneert, zowel bekeken vanuit het 
oogpunt van het bestuur als van de Raad van Commissarissen.  
 
Voor het tweede en derde onderdeel, de jaarrekening en de overige gegevens, verwijzen 
we naar een apart document.  
 
De definities zijn terug te vinden in de begrippenlijst in bijlage 8. 
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Onderdeel I - Jaarverslag 

 
 
1. Voorwoord  
 
Vorig jaar kon u in ons jaarverslag lezen dat we ons 
verheugden op een volkshuisvestelijk topjaar. Deze 
verwachting is op veel terreinen uitgekomen. We boekten, 
zowel financieel als sociaal, mooie resultaten. Daar kijken 
we met gepaste trots op terug. Maar 2017 was ook een 
heftig jaar. Zo was er op 1 november een ontploffing in 
een van onze woningen. Daarbij kwam een collega om het 
leven.  
 
Onze ambities en prestaties 
In dit jaarverslag blikken wij terug op 2017. Net als vorig jaar geven we per hoofdstuk aan 
waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en 
moeten. In ons jaarverslag zijn we daar transparant over. In dit voorwoord ziet u alvast een 
samenvattend ‘Vidomes-stoplicht’: 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde    

Duurzaam in balans     

Tevreden klanten    

In het oog, in het hart: prettig en veilig wonen    

Bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant     

Financiële resultaten      

Organisatie Vidomes    

  
Resultaten waar we trots op zijn: 

• gezonde financiële huishouding 
• bewonerstevredenheid over de leefbaarheid 
• drastische verlaging van het aantal ontruimingen  
• samenwerking met gemeenten, huurdersorganisaties en collega-corporaties over 

de prestatieafspraken 
• gematigde huuraanpassingen: gemiddelde stijging 1,2% 

 
We zijn neutraal over: 

• nieuwbouwprogramma en de realisatie ervan (we hebben inmiddels een aardig 
programma in met name Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) 

• tempo in de verduurzaming van onze woningvoorraad (krijgt inmiddels vaart) 
 

We zijn niet tevreden over: 
• nog onvoldoende beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties in onze gemeenten 
• dalende huurderstevredenheid, zo blijkt onder andere uit de benchmark van 

koepelorganisatie Aedes 
• matige cijfers van huurders voor ons vastgoed  

 
In het afgelopen jaar deden zich ook ontwikkelingen voor waar we ons zorgen over maken. 
Samen met onze partners willen we ons hiervoor inzetten. Het gaat onder meer om: 

• De daling van het aantal mutaties (verhuizingen): er is steeds minder doorstroming. 
• Te beperkte mogelijkheden voor een inkomensafhankelijk huurbeleid. 
• De betaalbaarheid van het wonen voor huurders met lage inkomens staat onder druk. 
• De gevolgen van het (langer) zelfstandig wonen voor minder zelfredzame bewoners. 

 
Dramatische ontploffing   
Op 1 november vond een ontploffing plaats in een van onze woningen aan de Van 
Schuijlenburchstraat in Delft. Daarbij kwam een collega om het leven. Een gebeurtenis met 
een enorme impact op de hele organisatie. Als ik terugblik op het afgelopen jaar, dan drukt dit 
verlies daar een groot stempel op. 
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Vertrek bestuurder 
En dan is er nog het vertrek van mijn collega-bestuurder. De Raad van Commissarissen 
(RvC) van Vidomes startte eind augustus 2017 een intern feitenonderzoek naar het handelen 
van Klaas Franken. Uit dit onderzoek bleek dat hij niet transparant is geweest over 
zogenaamde aanbrengvergoedingen in een eerdere interim-periode bij Vidomes. Voor Klaas 
reden om begin januari 2018 ontslag te nemen. 
 
Alles bij elkaar was het een bewogen jaar. Terugkijkend ben ik trots op hoe we hier als 
organisatie mee om zijn gegaan.   
 
Financieel een positief resultaat 
Financieel staan we er goed voor en zijn we voorbereid op de toekomst. De operationele 
kasstromen laten een positief beeld zien in 2017 (€ 15 miljoen positief). Dit is inclusief € 11,4 
miljoen verhuurdersheffing en daarnaast ruim € 8,5 miljoen aan vennootschapsbelasting. 
Het resultaat op de exploitatie van ons vastgoed, rekening houdend met uitgaven voor 
leefbaarheid en rente, bedraagt € 25 miljoen positief. Het totale jaarresultaat bedraagt ruim € 
522 miljoen positief. Dit komt echter voornamelijk door een enorme stijging van de waarde 
van ons vastgoed dit jaar (ruim € 500 miljoen). Dit betekent niet dat we door de toegenomen 
waarde van ons vastgoed direct extra ruimte hebben om te investeren. Bakstenen zijn geen 
bankbiljetten. We blijven deze woningen verhuren en incasseren de waardestijging niet. 
 
Financieel hebben we de komende jaren ruimte om te (blijven) investeren. Die ruimte hebben 
we hard nodig gezien de uitdagingen die voor ons liggen, onder andere op het gebied van 
vastgoed en duurzaamheid.  
   
Belangrijke financiële cijfers: 

 We voldoen in 2017 én de komende 10 jaar aan alle financiële ratio’s van onze 
toezichthouders. 

 Onze operationele kasstromen zijn positief, ook de komende 10 jaar. Belangrijk voor 
de investeringen. 

 Er is voldoende financieringsruimte voor onze investeringen de komende jaren. 

 De huidige inschatting is dat het financieel niet haalbaar zal zijn om ons hele bezit in 
2050 CO2 neutraal te krijgen. 

 Ons eigen vermogen nam toe van € 1.181 miljoen naar € 1.703 miljoen, met name 
door de waardestijging van ons vastgoed.   

 Ons resultaat uit de exploitatie van ons vastgoed bedroeg € 51 miljoen (2016: € 54 
miljoen), dit is exclusief onder andere de rentekosten op onze leningen van € 24 
miljoen (2016: € 26 miljoen). 

 
Boost voor klanttevredenheid 
In 2018 en volgende jaren halen we alles uit de kast om de klanttevredenheid van onze 
huurders te verbeteren. We gaan bovendien met onze nieuwe strategische visie aan de slag. 
En we willen nóg beter samenwerken met onze belangrijkste stakeholders: de werk- 
gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk, onze Huurdersraad, de 
zorg- en welzijnspartners en natuurlijk onze bewoners. Deze uitdagingen gaan we graag aan! 
 
Daphne Braal  
bestuurder 
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2. Strategische visie en missie  
 
 
Onze strategische visie  
Wonen is een essentiële basis in het leven van mensen. Vandaar onze slogan “Wonen is 
leven”. Vidomes maakt het verschil voor mensen door hen een thuis te bieden. In onze 
nieuwe strategische visie ’Verschil maken!’ hebben we onze visie, missie en thema’s 
uitgewerkt. Vidomes wil het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken rondom 
wonen. Niet alleen voor onze huurders, maar ook voor de wereld om ons heen. 
 
De prioriteiten uit de vorige strategische visie zijn nog steeds actueel. De uitdagingen zijn 
alleen nog maar groter geworden:  

 oplopende wachttijden voor woningzoekenden 

 meer huurders in de knel 

 meer kwetsbare mensen 

 stevigere duurzaamheidsambities 
 
Onze missie 
We hebben een korte kernachtige missie, die het hart van ons werk weergeeft:  
 
Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen, een thuis. Nu en in de toekomst. 
 
Vijf belangrijke thema’s om onze missie waar te maken 
Drie van deze thema’s zijn vanzelfsprekend, omdat iedere corporatie die opgave heeft. Maar 
dat betekent niet dat het automatisch gaat.  
1. voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde 
2. duurzaam in balans 
3. tevreden klanten 
 
Daarnaast zijn er twee thema’s waarin Vidomes het verschil wil maken. Binnen deze thema’s 
willen we graag vernieuwen en verbeteren. We nemen daarin initiatieven.  
4. bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant 
5. in het oog in het hart: extra zorg voor prettig en veilig wonen 
 
Onze werkgebieden 
We concentreren ons op de werkgebieden Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, 
Rijswijk en het Haagse stadsdeel Leidschenveen. De komende jaren bouwen we verder aan 
Vidomes als stevige en toekomstbestendige organisatie. We zijn er voor onze huurders. Om 
dit waar te maken, worden we de komende jaren beweeglijker: met flexibele medewerkers, 
flexibele systemen en flexibele processen. We spelen sneller in op ontwikkelingen, opgaven 
en kansen van buiten. We zoeken hierbij vanzelfsprekend de samenwerking met onze 
werkgemeenten, zorgpartners, leveranciers en andere partners. 
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3. Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Voldoende woningen    

 

 

Tevreden over: 

 de omvang van de betaalbare woningvoorraad  

 de verlaging van het aantal verkochte woningen met 35% 

 de kwaliteit van de woningvoorraad krijgt een flinke impuls door het 
uitvoeren van onderhoud (in totaal € 32 miljoen) 

 de uitvoering van het planmatig onderhoud (€ 23 miljoen) is op stoom 

 

Neutraal over: 

 de uitbreiding van het nieuwbouwprogramma met de gemeenten en de 
realisatie van nieuwbouw 

 

Ontevreden over: 

 de beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties in onze werkgemeenten 

3.1  Betaalbare woningvoorraad  

Sinds 2011 heeft het behoud van de betaalbare voorraad Vidomes’ hoogste prioriteit. Dit is 
tegen de stroom en financiële druk in. De reden hiervoor was en is dat de sociale voorraad in 
de regio sterk afneemt (van 170.000 naar 145.000 tussen 2006 en 2016: 15% lager).Hierdoor 
lopen de wachttijden op, nemen de slaagkansen af en ontstaan er concentraties van 
kwetsbare huurders.  
 
Het is in 2017 gelukt om zowel onze betaalbare als sociale woningvoorraad ‘op peil’ te 
houden. Zij het dat we wel 564 woningen tijdelijk in een hogere huurklasse hebben geplaatst. 
Dit compenseren we in 2018.  
 
Nieuwbouwprogramma komende jaren 
We hebben in 2017 geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het stopzetten van de investering 

in het verleden zorgde ervoor dat er geen projecten meer in de pijplijn zitten. 

We troffen in 2017 wel veel meer voorbereidingen voor toekomstige nieuwbouw. Zo zetten 

we belangrijke stappen voor de nieuwbouw van 28 sociale huurwoningen in de Zoetermeerse 

wijk Palenstein. Ook bereidden we nieuwbouw voor op de locaties Rijnlandlaan in Voorburg, 

De Star in Leidschendam (samen met WoonInvest), de Van Goesstraat en Van 

Schuijlenburchstraat in Delft, de Idenburglaan in Rijswijk en de Nieuwstraat in Leidschendam. 

Daarnaast werken we plannen uit voor diverse nieuwbouwprojecten in de wijk RijswijkBuiten. 

Met de gemeenten en collega-corporaties voeren we intensieve gesprekken over nieuwbouw 

van sociale huurwoningen op vrijkomende plekken. Belangrijk hierin is het convenant ‘Gaten 

dichten’ dat de meeste gemeenten in onze regio hebben ondertekend. 

Tabel 3.01. Nieuwbouwprojecten in voorbereiding 

Nieuwbouwprojecten in 
voorbereiding 

Aantal 
woningen 

Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

Palenstein Vlek B, Zoetermeer 28 2018 appartementen 

Idenburglaan, Rijswijk 42 2019 eengezinswoningen 

De Star, Leidschendam p.m. 2019 eengezinswoningen en 
appartementen 

Rijnlandlaan, Voorburg 48 2019 appartementen 

RijswijkBuiten 24 2019 seniorenappartementen 

Nieuwstraat, Leidschendam 8 2020 eengezinswoningen 

Pasgeld, RijswijkBuiten 60 2020 appartementen en 
eengezinswoningen 
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Van der Goesstraat en Van 
Schuijlenburchstraat, Delft 

90 2020 appartementen en 
eengezinswoningen 

‘t Haantje, RijswijkBuiten  50 2021 appartementen 

Palenstein vlek D, Zoetermeer 40 2021 appartementen en 
eengezinswoningen 

Palenstein vlek C, Zoetermeer 52 2021 appartementen en 
eengezinswoningen 

Seghewaert, Zoetermeer p.m. p.m. appartementen en 
eengezinswoningen 

Van Santhorststraat en 
Zustersdijk, Stompwijk 

p.m. p.m. appartementen 

 
In tabel 3.02 tonen we de omvang van prijsklassen. Gebaseerd op wat we na leegkomst van 
een woning van plan zijn qua verkoop of prijsklasse in de verhuur. De tabel geeft de 
volkshuisvestelijke inzet van de woningvoorraad van Vidomes weer. De aantallen worden 
beïnvloed door beleidskeuzes, zoals sloop, verkoop, nieuwbouw en wijziging van huurlabels. 
In 2017 is de potentieel betaalbare voorraad afgenomen met 558 woningen. Dit is het gevolg 
van het tijdelijk verhogen van het huurprijslabel van 564 woningen in Delft en Zoetermeer. In 
deze complexen willen we vanwege de dreigende armoedeconcentratie en leefbaarheids- 
problemen een paar jaar sturen op een instroom van mensen met een iets hoger inkomen. 
We doen hier dus tijdelijk een concessie voor de leefbaarheid. In 2018 compenseren we dit 
door met de extra inkomsten woningen elders betaalbaar te maken.   
 
Tabel 3.02. Huurprijs bij leegkomst 

Prijssegment Na mutatie op basis van  
beleid 2017 

Na mutatie op basis van 
beleid 2016 

Goedkoop (tot € 414)              774              776 

Betaalbaar (tot € 635)          12.968           13.524  

Betaalbare voorraad totaal          13.742           14.300  

Sociaal-duur (tot € 711)           2.362            1.707  

Sociaal-duur (vanaf € 711)     

Koopgarant-verkocht              900               918  

Woonwagens                31                 31  

Sociale voorraad totaal          17.035           16.956  

Vrije sector (vanaf € 711)              404               390  

Te verkopen              897            1.059  

Totale voorraad Vidomes          18.336           18.405  

 
In tabel 3.03 ziet u de ontwikkeling van de voorraad op basis van het huidige prijspeil zien. De 
omvang van de betaalbare voorraad (woningen tot de aftoppingsgrens) en de totale sociale 
voorraad is redelijk stabiel sinds 2016. In deze getallen zit een fluctuatie door de combinatie 
van de jaarlijkse huurprijsaanpassing per 1 juli én de nieuwe huurstelling bij leegkomst. 
Steeds vaker verlagen we de huur bij leegkomst. De nieuwe huurprijs komt dan onder de 
huurgrens voor de betaalbare woningvoorraad. Door de jaarlijkse huuraanpassing kan de 
huurprijs boven de huurgrens komen. Dit mechanisme verklaart ook de 1.256 woningen in 
tabel 3.03 die het label sociaal-duur, maar toch een actuele prijs van boven de € 711 hebben. 
Deze verhuren we bij leegkomst weer sociaal onder de € 711. 
 
Tabel 3.03. Ontwikkeling aantal woningen per prijsklasse, actuele huur 

Prijssegment Stand op 31-12-2017 Stand op 31-12-2016 

Goedkoop (tot € 414) 2.450 2.549 

Betaalbaar (tot € 635) 11.253 11.324 

Betaalbare voorraad totaal          13.703           13.873  

Sociaal-duur (tot € 711) 2505 2625 

Sociaal-door plafond (vanaf € 711) 1256 1039 

Koopgarant-verkocht 523 494 

Sociale voorraad totaal          17.987           18.031  
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Vrije sector (vanaf € 711) 349 374 

Totale voorraad Vidomes          18.336           18.405  

 
 

3.2  Verkoop  
 
We verkopen jaarlijks een klein deel van onze woningvoorraad in de vrije verkoop. Dit doen 
we met woningen die minder goed bijdragen aan de strategie van Vidomes. Voorbeeld 
hiervan vormen onze vrije sector huurwoningen. In 2017 verkochten we 52 woningen in de 
vrije verkoop. In 2016 waren dit 63 vrije sector verkopen. Verder verkochten we 57 
parkeerplekken. Bij de vrije verkoop woningen ligt het inkomen van de kopers vaker boven de 
€ 45.000. Dat past bij het prijsniveau van deze woningen, die vaak uit het vrije sector 
huursegment afkomstig zijn. 
 
Daarnaast verkochten we 30 woningen met Koopgarant uit bestaand bezit (niet eerder 
verkocht onder voorwaarden). Dit is fors minder dan de 64 in 2016. Deze woningen blijven 
wel aan onze strategie bijdragen: we houden ze met korting betaalbaar voor onze, met name 
secundaire, doelgroep. Vanuit de in het verleden verkochte Koopgarant-woningen kochten 
we er 24 terug in 2017, waarvan er inmiddels 17 weer zijn doorverkocht. 
 
Tabel 3.04. Verkoop DAEB- en niet-DAEB-woningen 2017 en 2016 

Vrije verkoop 2017 2016 

 DAEB Niet-DAEB DAEB Niet-DAEB 

Totaal 22 30 21 42 

 
 
Tabel 3.05. Verkoop Koopgarant-woningen 2017 en 2016 

Koopgarant *) 2017 2016 

Totaal 30 64 
*) Alle verkochte Koopgarant-woningen waren DAEB-woningen. 

 
Het inkomen van bijna alle kopers van een Koopgarant-woning ligt onder de € 36.000. 
Daarmee vormt Koopgarant een mooie kans voor mensen die door de passenheidstoets niet 
bij de corporaties terecht kunnen en tegelijkertijd onvoldoende middelen hebben om op de 
vrije markt te slagen. 
 
Tabel 3.06. Inkomen kopers vrije sector en Koopgarant-woningen 2017 en 2016 

 Vrije 
verkoop 

 Koopgarant  

Inkomenscategorie 2017 2016 2017 2016 

Onder € 34.000 11%  15%  97%  80%  

Tussen € 34.000 – € 44.000 17%  25%  3%  15%  

Boven € 44.000 72%  60%  0%  5%  

 
We verkochten ook twee bedrijfsruimtes, waaronder ons oude kantoor in Delft aan de 
Griegstraat. Verder verkochten we 54 zelfstandig verhuurde garageboxen. Deze passen niet 
bij de taak van een woningcorporatie. 
 

3.3  Planmatig onderhoud  
 
Grotere kwaliteitssprongen maken we bij grootonderhoudswerkzaamheden. Daarbij 
vervangen we de verouderde delen en brengen we verbeteringen aan. Deze verbeteringen 
zijn vooral gericht op de duurzaamheid van woningen. Denk aan isolatie en ventilatie, een 
zuinigere warmteopwekking en aan zonnepanelen. Zo nodig verbeteren we de leefbaarheid 
en veiligheid.  
 
Voor planmatig onderhoud gaven we in 2017 € 23 miljoen uit. Dat is meer dan in voorgaande 
jaren. Grote posten hierin zijn het schilderwerk en het vervangen van badkamers en keukens.  
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Op het gebied van groot onderhoud hebben we een flink aantal projecten uitgevoerd en 
opgeleverd: 

 In de Debussystraat in Delft verduurzaamden we 200 galerijwoningen. 

 In het Haagsebos in Zoetermeer verduurzaamden we 183 woningen. 

 In de Tamboerijnlaan in Rijswijk verduurzaamden we 108 portiekwoningen. 

 In de Nieuwstraat in Leidschendam verduurzaamden we 30 portiekwoningen. 

 Aan de Jan de Oudeweg in Delft verduurzaamden we 66 portiekwoningen. 
 
Eind 2017 zijn de werkzaamheden in het complex aan het Wethouder Hillenaarplantsoen en 
omliggende straten nog in volle gang. In de loop van 2018 ronden we deze af. Dan hebben 
we 264 woningen verduurzaamd.  
 
Grootonderhoudsprojecten bereiden we zorgvuldig én in samenspraak met huurders voor. 
Eind 2017 begonnen we met de voorbereiding van 13 projecten. Het gaat om bijna 1.600 
woningen. De werkzaamheden in deze complexen vinden grotendeels verspreid over de 
jaren 2018 tot en met 2020 plaats. In 2018 starten we met de voorbereiding van vijf nieuwe 
projecten.  
 

3.4  Onderhoud  
 
In 2017 gaven we € 32 miljoen uit aan onderhoud. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In 
tabel 3.07 staat hoe deze lasten zijn verdeeld. Om de kwaliteit van onze woningen en de 
onderhoudsbehoefte goed in beeld te krijgen, schouwen we ons bezit periodiek. De 
uitkomsten van de schouwen verwerken we in de meerjarige onderhoudsbegroting. We 
merken dat we door deze werkwijze beter zicht hebben op de te verwachten kosten dan in 
voorgaande jaren. Uiteraard beseffen we dat we de komende jaren nog veel aan onderhoud 
moeten uitgeven.  

 
Tabel 3.07. Onderhoudslasten 2017, 2016 en 2015 (in miljoenen) 

Onderhoudslasten  2017 2016  2015 

Planmatig onderhoud  € 22,9 € 21,4 € 16,8 

Reparatieonderhoud  € 4,6 € 4,7  €   4,5 

    

Mutatiewerkzaamheden  € 3,8 € 4,0  €   2,8 

Diversen   € 0,6 € 0,2  €   0,3 

Totaal  € 31,9 € 30,3  € 24,4 

 
Mutatieonderhoud 
De kosten van het mutatieonderhoud kwamen in 2017 uit op € 3,8 miljoen. Er was € 2,4 
miljoen begroot. Met 58% lijkt dit een forse overschrijding van de begroting. Het 
mutatieonderhoud bestaat echter ook gedeeltelijk uit planmatig onderhoud. De vernieuwing 
van de badkamer, de keuken of het toilet nemen we bij een mutatie mee in het budget 
‘mutatiewerkzaamheden’. Dit is een kwaliteitsimpuls voor onze woningen. 
 
Reparatieonderhoud  
De kosten van het reparatieonderhoud bedragen € 4,6 miljoen. We kijken nadrukkelijk naar 
de klanttevredenheid in het reparatieonderhoud en hoe we die kunnen verbeteren. Ook 
hebben we extra capaciteit vrijgemaakt om sterker te sturen op zowel het mutatie- als het 
reparatieonderhoud.   
 
Klanttevredenheid 
De cijfers die we van onze bewoners terugkrijgen, stemmen ons tevreden. We zijn nog niet 
op alle terreinen waar we willen zijn, maar hebben al heel wat mooie stappen gezet. Ook 
onze eigen onderhoudsmensen krijgen hele mooie cijfers van de bewoners. We zien drie 
verbeterpunten: 

 Het duurt te lang voordat we een reparatie uitvoeren (cijfer 6,8). 

 De kwaliteit van de dienstverlening kan nog een boost krijgen.  

 De score voor het in één keer verhelpen van een reparatieverzoek kan verder 
omhoog. In 2017 losten we tussen de 50% en 67% van alle reparaties in één keer 
volledig op.  
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Tabel 3.08. Klanttevredenheid reparatieonderhoud 2017 

 Aannemers Eigen 
onderhoudsmensen 

Termijn uitvoeren reparatie 6,8 6,8 

Wijze van uitvoering 7,5 8,0 

Resultaat reparatie 7,0 7,4 

Nakomen afspraken 7,8 7,9 

Netheid van uitvoering 8,2 8,6 

Deskundigheid medewerker 8,3 8,4 

Vriendelijkheid medewerker 8,7 8,9 

Rapportcijfer voor de medewerker 7,5 7,7 

Rapportcijfer over de dienstverlening 7,0 7,1 
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4. Duurzaam in balans  
 

 

 

Tevreden over: 

 de omvang en uitvoering van het duurzaamheidsprogramma  

 de samenwerking met partners in gemeenten 

 de 2 Green Deals in Delft en Zoetermeer over de energietransitie   

 de gestage voortgang van de vastgoedprojecten  
 

 

Neutraal over: 

 78% van de open verbrandingstoestellen (geisers en 
moederhaarden) is vervangen  

 

Ontevreden over:  

 - 

4.1  Duurzaamheidsprogramma  

Duurzaam onderweg naar 2050 
In 2017 gingen we aan de slag met onze nieuwe duurzaamheidsvisie ‘Duurzaam onderweg 
naar 2050’. We startten een programma waarmee we ons richten op vier verschillende 
gebieden:  

 duurzaam wonen 

 duurzaam bouwen 

 duurzaam beheren 

 duurzaam werken 
 

In 2017 hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot realisatie van deze visie. 
 
Duurzaam wonen 
Dagelijks werken we aan het verduurzamen van onze woningen. We realiseren ons dat 
alleen een technische aanpak geen garantie is voor een duurzaam resultaat. De manier 
waarop onze huurders de woning gebruiken, is ook van belang. We willen huurders daarom 
zo goed mogelijk uitleggen hoe zij hun huis duurzaam bewonen.  
 
We zijn gestart met een onderzoek hoe we dit het beste aanpakken. Hiervoor hebben we veel 
input gebruikt van onze bewoners. Onder hen bijvoorbeeld ook bewoners van wie de woning 
net was gerenoveerd. Op basis van alle input ontwikkelden we een handige set met uitleg 
over het gebruik van het ventilatiesysteem en de verwarming. We testen deze set in lopende 
en nieuwe projecten.  
 
Naast uitleg geven we ook tips over energiezuinig wonen en besparen. Samen met de 
gemeente Leidschendam-Voorburg en collega-corporatie Wooninvest ontwikkelden we een 
film hierover. Deze staat onder meer op onze website. 
 
Duurzaam bouwen 
 
Afronding projecten 
In 2017 rondden we de werkzaamheden af bij ruim 500 woningen. Een aantal projecten 
betrof grote complexen waar de werkzaamheden deels al in 2016 waren uitgevoerd: de 
Tamboerijnlaan in Rijswijk, het Haagsebos in Zoetermeer en de Debussystraat in Delft.  
 
30 woningen Nieuwstraat in Leidschendam-Voorburg 
Aan de Nieuwstraat verbeterden we 30 portiekwoningen. De woningen gingen van gemiddeld 
label G naar label A en zelfs A+. De woningen werden volledig geïsoleerd en van een 

 tevreden neutraal ontevreden 

Duurzaamheid    
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ventilatiesysteem voorzien. Ook moderniseerden we de verwarming en brachten we 
zonnepanelen aan.   
  
Projecten in uitvoering  
264 woningen aan de Hoogkamerlaan in Rijswijk 
In september 2017 startte het groot onderhoud aan de Hoogkamerlaan en omgeving in 
Rijswijk. De eerste woningen hebben we inmiddels opgeleverd. Energielabel G is nu A+. In 
de woningen vervingen we de open verbrandingstoestellen voor zuinige installaties. Verder 
isoleerden we koudebruggen, brachten we nieuwe kozijnen met HR++ glas aan en 
installeerden we zonnepanelen op de daken. Ook isoleerden we de zolders, bergings- 
plafonds, panelen en kopgevels 
 
66 woningen aan de Jan de Oudeweg in Delft 
In het najaar startten we met de werkzaamheden aan de Jan de Oudeweg in Delft. Ook deze 
portiekflats verbeteren we van label G naar A. De woningen die we al hebben opgeleverd, 
hebben onder meer nieuwe geïsoleerde voordeuren, gevels, zolders en bergingsplafonds. De 
deels nieuwe kozijnen zijn voorzien van HR++ glas, geïsoleerde panelen en ventilatie- 
roosters. Ook de installaties voor verwarmen en ventileren zijn nieuw.  
 
Projecten in voorbereiding 2018 
Om de komende jaren vooruitgang te blijven boeken, hebben we in 2017 diverse 
verduurzamingsprojecten voorbereid. In totaal gaat het om ruim 900 woningen. Zowel in Delft 
als in Leidschendam-Voorburg zijn dit er ongeveer 250, in Rijswijk circa 100 en in Zoetermeer 
ruim 300. 
 
Pilot zonnepanelen in voorbereiding 
Vidomes wil grootschalig zonnepanelen aanbrengen. Onze huurders profiteren hiervan. We 
streven ernaar om de daken van geselecteerde complexen vol te leggen met panelen. In 
2018 voeren we een pilot uit bi 100 eengezinswoningen. Uiteindelijk willen we de komende 
jaren zo’n 2.000 woningen van zonnepanelen voorzien.  
 
Duurzaam beheren 
Eind 2017 was 78% van de open verbrandingstoestellen (geisers en moederhaarden) 
vervangen. In 2016 stond de teller op 75%. Conform de prestatieafspraken met de 
gemeenten moeten we in 2019 alle open verbrandingstoestellen vervangen hebben. Het 
merendeel van de toestellen verwijderen we tijdens onderhoudsprojecten. Voor de overige 
toestellen schrijven we bewoners individueel aan. We constateren dat op beide terreinen de 
laatste loodjes het zwaarst wegen. Projecten met een vertraagde planning (circa 750 open 
verbrandingstoestellen) en huurders die bij herhaling medewerking weigeren (circa 318 open 
verbrandingstoestellen), zorgen ervoor dat de realisatie van de afspraak onder druk staat. 
Van de vertraagde projecten verwachten we nog 300 van de 750 voor 2019 te hebben 
verwijderd. Dit heeft de nadrukkelijke aandacht, naast duurzaamheid ook vanuit 
veiligheidsoogpunt. We doen er dan ook alles aan de toestellen zo snel als mogelijk te 
vervangen. 
 
LED-verlichting 
Binnen veel complexen vervingen we de afgelopen jaren de verlichting van de algemene 
ruimtes (galerijen, bergingen etc.) door energiezuinige LED-verlichting. Het mes snijdt daarbij 
aan twee kanten: enerzijds belasten we het milieu minder, anderzijds krijgen onze huurders 
een lagere energierekening gepresenteerd voor de algemene verlichting. In 2017 hebben we 
bij 22 complexen LED-lampen geplaatst. Hiermee reduceerden we onze totale CO2 -uitstoot 
met 95.000 kg. De totale jaarlijkse besparing bedraagt naar schatting € 54.000,-. 
 

Duurzaam werken 
Vidomes wil ook haar eigen manier van werken stap voor stap verduurzamen. Afgelopen jaar 
realiseerden wij een flinke besparing op het energieverbruik van ons kantoor, onder andere 
door LED-verlichting. Van onze poolauto’s, waarvan verschillende collega’s gebruikmaken, 
liep het contract af. Deze hebben we vervangen door drie volledig elektrische exemplaren. 
 
Op verschillende momenten in het jaar besteedden we met onze collega’s aandacht aan 
duurzaamheid. Ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid hielden we bijvoorbeeld 
een wedstrijd voor ‘het duurzaamste idee’. Het winnende idee – ‘Gebruik bij schilderwerk 
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verfsoorten op natuurlijke basis’ – hebben we verder uitgewerkt in het kader van ‘Duurzaam 
beheren’. In 2018 voeren we hiermee een proefproject uit. 
 
Ons plan om collega’s op het gebied van duurzaamheid op te leiden, is niet gelukt. Deze stap 
zetten we alsnog in 2018. Ook leiden we een aantal collega’s op, zodat zij met onze huurders 
het gesprek over het duurzaam gebruik van hun woning kunnen aangaan. 

4.2  Samenwerking  

Green Deal Delft en Zoetermeer 
In 2017 kwam de samenwerking rond de energietransitie op gang. Zowel in de gemeente 
Zoetermeer als in de gemeente Delft ondertekenden we een Green Deal. Dit zijn afspraken 
tussen de overheid en andere partijen. Ze helpen om duurzame plannen uit te voeren. In 
Zoetermeer onderzochten we samen met de gemeente, De Goede Woning, Vestia en Stedin 
wat er nodig is om de wijk Palenstein voor 2040 aardgasvrij te maken. In Delft loopt het 
onderzoek naar een alternatieve, duurzame warmtebron voor de wijk Voorhof-Oost. Hierin 
werken we samen met de gemeente en de overige vastgoedeigenaren. In Delft startte verder 
een onderzoek naar de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet in deze gemeente. 
 
In Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zetten we een eerste stap in de samenwerking tijdens 
een verkennende bijeenkomst. Ook werkten we in deze gemeenten de lokale 
prestatieafspraken bij. 
  
SVH en duurzaamheid 
Binnen de vereniging van sociale verhuurders in Haaglanden was Vidomes actief in de 
bestuurlijke adviescommissie Duurzaamheid. Onder voorzitterschap van onze bestuurder 
Daphne Braal brachten de corporaties hun ambities in kaart en deelden zij hun kennis.  
Landelijk droegen we actief bij aan de Aedes-routekaart. Met deze kaart brengen corporaties 
in beeld welke bijdrage zij in 2018 leveren aan de doelstelling ‘CO2-neutraal in 2050’.  
 
Gemiddeld label B in 2022 
Met onze nieuwe duurzaamheidsvisie streven we een aantal doelen na. Het eerste meetpunt 
is gemiddeld label B in 2022. Vertaald naar de huidige meetmethode betekent dit dat onze 
woningvoorraad gemiddeld een Energie-index van 1,40 of lager moet hebben. Nog altijd 
bestaan er twee geldige methodieken naast elkaar. Voor de woningen die nog het ‘oude’ 
energielabel hebben, rekenen we met een geconverteerde Energie-index op basis van de 
ingevoerde gegevens.  
 

EI-range Vereenvoudigd 
Energielabel1 

Geconverteerde EI EI volgens 
bouwjaar 

Definitieve EI Eindtotaal 

<0,61 A 2   2 

0,61<0,81 A 32  13 45 

0,81<1,21 A 1142 256 753 2151 

1,21<1,41 B 545  1334 1879 

1,41<1,81 C 1162  4176 5338 

1,81<2,11 D 1237  1335 2572 

2,11<2,41 E 1640  845 2485 

2,41<2,71 F 1365  561 1926 

>2,71 G 317  379 696 

Eindtotaal   7442 256 9396 17094 

Gemiddelde Energie-index per 
31-12-2017 

     1,79 

 

                                                      
1 Bij de Energie-index hoort het zogenaamd ‘Vereenvoudigd Energielabel’. Tot nu toe komen de categorieën niet 

overeen. Per 29 maart 2018 hoort bij elke EI-range ook één label. Omdat de gebruikte letters beter ingeburgerd zijn, 
hebben wij deze voor een beter beeld toegevoegd. 
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5. Tevreden klanten   
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Tevreden klanten    

 

 

Tevreden over: 

 een stijging van 498% van het aantal contactmomenten via social 
media 

 onze nieuwe website vidomes.nl  
 

 

Neutraal over: 

 de resultaten van klanttevredenheidsmetingen 

 

Ontevreden over: 

 het huurdersoordeel van de Aedes-benchmark (C-oordeel) 

 de telefonische dienstverlening (servicelevel 50%) 

 de negatieve klantfeedback 
 

5.1 Werken aan klanttevredenheid  
 
Het afgelopen jaar stonden veel projecten in het teken van het optimaliseren van onze 
dienstverlening. Ons doel is namelijk tevreden klanten. Daar hebben we in 2017 aan gewerkt 
en daar gaan we in 2018 mee door.  
 
Nieuwe website  
We lanceerden een nieuwe website met een fris uiterlijk en kortere teksten. Bezoekers 
kunnen snel naar de belangrijkste taken en vinden antwoord op veelgestelde vragen. Ook is 
de website nu responsive, en daardoor goed leesbaar op alle beeldschermen, zoals dat van 
een smartphone. De nieuwe site ontwikkelden we samen met een testpanel van huurders. 
Met deze nieuwe website hebben we de basis op orde. Vanaf hier gaan we verder bouwen. 
 
Streven naar een 8+ 
In 2017 startten we met het programma ‘Verbetering van Klantdienstverlening’. Binnen dit 
programma stelden we samen met huurders een klantvisie op, waarin onze doelstellingen 
staan. Onze ambities zijn groot: we gaan voor een 8+ eind 2019. Concreet willen we dat 80% 
van onze klanten onze dienstverlening dan beoordeelt met een 8 of hoger. Maximaal 10% 
geeft ons een 5 of lager. Om dat te bereiken, moeten we de klant nóg meer centraal stellen in 
alles wat we doen. We willen dat klanten ons herkennen in onze nieuwe klantwaarden: 

 betrouwbaar 

 persoonlijk 

 dichtbij 

 samen 

 

Verhogen klanttevredenheid reparatieonderhoud 

Als onderdeel van het programma ‘Verbetering van Klantdienstverlening’ nemen we onze 

werkprocessen onder de loep. Dit project is in 2017 van start gegaan. Daarbij verplaatsen we 

ons in de klant. Hier hebben we onze klanten vanzelfsprekend bij betrokken. Welke stappen 

zet hij en hoe ervaart hij reparatieverzoeken? Wat gaat goed en wat gaat minder in het 

proces? Aan de hand van de resultaten passen we het proces aan. In 2018 doen we 

hetzelfde voor ons verhuur- en mutatieproces. 

 

Dé klant bestaat niet  

Om een goede beoordeling van onze huurders te krijgen, moeten we goed weten wie onze 

huurders zijn. Dé klant bestaat niet, maar er zijn wel klantgroepen. Deze groepen delen 



  
 pagina 17
 Vidomes jaarverslag 2017 

kenmerken en hebben een specifiek wensenpakket voor onze dienstverlening. Handig, want 

dan kunnen we daarop inspelen. In 2017 startten we met een onderzoek naar onze 

klantgroepen.  

5.2 Huurdersoordelen  
 
Meten huurderstevredenheid 
We zijn ontevreden over de rapportcijfers die onze huurders ons gaven voor de klant- 
tevredenheid. Dit geldt zowel voor de resultaten van de Aedes-benchmark als ons eigen 
onderzoek. Er is nog veel werk aan de winkel voor de komende periode.  
 
Al jaren meet Vidomes de tevredenheid onder haar huurders met klanttevredenheids-
onderzoeken. In de loop van 2017 stapten we over naar een ander onderzoeksbureau: 
Tevreden.nl. Door een groter aantal klantprocessen te meten en meer en andere vragen te 
stellen, halen we meer informatie uit de resultaten. Zo weten we nu nog beter wat onze 
huurders waarderen in onze dienstverlening en waar zij vinden dat het beter moet. Ook 
spraken we het afgelopen jaar een groot aantal huurders tijdens klantenpanels, thema-
avonden en interviews bij de huurders thuis. Onze dienstverlening stond hierbij altijd centraal. 
De uitkomsten gebruiken we om te leren en om gericht te verbeteren. Door continu de 
klanttevredenheid te meten, weten we of we op de goede weg zijn. Nadeel van de nieuwe 
werkwijze is dat we nog geen vergelijking kunnen maken met cijfers uit eerdere jaren. 
 
Tabel 5.01 Cijfers metingen Tevreden.nl  

 2017 

Nieuwe huurders 7,2 

Vertrokken huurders 6,7 

Reparaties 6,8 

Planmatig onderhoud 6,6 

Telefonisch contact met het KCC 7,0 

 
Aedes-benchmark huurdersoordeel 
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en 
verbeteren. Ook in 2017 nam Vidomes hieraan deel. Op het prestatieveld ‘huurdersoordeel’ 
kregen we een C-oordeel. Hiermee zijn we niet tevreden. Verbetering van de klant- 
tevredenheid is één van de belangrijkste speerpunten voor de komende periode. 
 
Klantfeedback 
Begin 2017 kreeg Vidomes een nieuw klantsysteem, waarin we onder andere de feedback 
van onze huurders vastleggen. Klantfeedback gaat voor Vidomes over meer dan klachten 
alleen. We zijn ervan overtuigd dat we ook leren van complimenten, tips, suggesties en 
andere opmerkingen van huurders. De feedback van huurders bespreken we intern en vormt 
een belangrijke input voor verbeteringen in onze dienstverlening. Het (h)erkennen en 
vastleggen van feedback moet in 2018 echt beter.   
 
Ons KlantContactCentrum (KCC)  
Het KCC vierde in 2017 zijn vijfjarig bestaan. De medewerkers van het KCC zorgen voor 
onze telefonische dienstverlening en reageren op vragen via de mail. De medewerkers 
Webcare beantwoorden vragen die we krijgen via social media en WhatsApp.  
 
Het kostte medewerkers veel tijd om ons nieuwe klantsysteem eigen te maken. Hierdoor 
liepen de telefonische wachttijden soms op. Een groot aantal huurders hing al op, voordat ze 
een medewerker aan de lijn kregen. Huurders probeerden ons soms meerdere keren te 
bellen. Het servicelevel (SL) kwam voor 2017 uit op 50%, terwijl de doelstelling 75% was. 
Behalve de onwennigheid met het nieuwe klantsysteem was er nog een andere reden 
hiervoor: de bezetting schoot soms tekort.  
 
De kwaliteit van onze dienstverlening heeft onze continue aandacht. Zo luisteren de 
medewerkers zelf, maar ook samen met een kwaliteitsadviseur, de telefoongesprekken terug. 
De kwaliteitsadviseur coacht de medewerkers om de kwaliteit van de gesprekken verder te 
verbeteren.  
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Minder telefoontjes, meer social media  
Het aantal binnengekomen telefoongesprekken is afgenomen. Tegelijkertijd zien we in 2017 
een stijging van het aantal klantcontacten via social media van bijna 500%. Door een brede 
keuze in contactkanalen kunnen huurders ons 24/7 bereiken en zelf het kanaal kiezen dat bij 
hen past.  
 
Tabel 5.02 Cijfers KCC 

Aantal 2017 2016 2015 

Calls 104.170 112.000 109.278 

Interacties (reacties, likes, retweets) 32.749 5.475 2.575 

Volgers op Facebook en Twitter  767 618 395 
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6. In het oog in het hart: Sociaal Domein 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

In het oog in het hart    

 

 
 
 
 

Tevreden over: 

 de gemeentelijke taakstelling statushouders is behaald: 190 
statushouders gehuisvest 

 de forse daling (32%) van het aantal ontruimingen (27) op 
basis van huurschulden 

 de toename van het aantal tevreden huurders over 
leefbaarheid 

 de vernieuwde prestatieafspraken met werkgemeenten, 
collega-corporaties en huurdersorganisaties 

 de samenwerking met de partnerorganisaties rondom de 
flatcoach, wijkrestaurants en Het Trefpunt Haagsebos 

 de werkwijze rond integrale complex- en buurtstrategieën en 
leefbaarheidsprogramma’s 

  

Neutraal over: 

 de financiële houdbaarheid van de wijkrestaurants en het 
Trefpunt Haagsebos blijft spannend 

 
 
 

Ontevreden over: 

 - 

6.1 Wonen met zorg  

Huisvesting minder zelfredzame woningzoekenden 
In totaal verhuurden we in 2017 46 woningen via convenantafspraken, rechtstreeks of via 
onze zorgpartners aan kwetsbare mensen. In 2016 waren dit er 41, een lichte stijging dus. 
We verwachten dat de vraag in de toekomst verder toeneemt. In alle gemeenten werken we 
aan een beter overzicht van de behoefte en betere afspraken over het beschikbaar stellen 
van woningen.  
 
Huisvesting statushouders 
In 2017 huisvestten we 190 statushouders in 117 woningen. In 2016 waren dit er 229. Door 
de nauwe samenwerking tussen gemeenten, corporaties en organisaties als 
Vluchtelingenwerk zijn de gemeentelijke taakstellingen behaald. In vergelijking met 2016 was 
er vaker sprake van gezinshereniging. De verwachting is dat deze trend doorzet. De druk op 
de grotere woningen neemt toe. De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is gelijk aan die 
in de tweede helft van 2018. We verwachten dat de totale daling verder doorzet in 2018.  
 
Tabel 6.01 Huisvesting statushouders 2017 

Gemeente Taakstelling Realisatie Resultaat 

Zoetermeer 56 61 +5 

Rijswijk 37 35 - 2 

Leidschendam-Voorburg 50 55 +5 

Den Haag 5 5  - 

Delft 28 34 +6 

Totaal aantal statushouders 176 190 +14 

Totaal aantal woningen  117  
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Minder ontruimingen  
In 2017 waren er 25 ontruimingen op basis van huurachterstanden. Vergeleken met 2016 is 
dit een forse daling van ruim 37% (40 ontruimingen). In 2015 waren het er zelfs nog 53. We 
zijn tevreden over de daling. Steeds meer huurders hebben moeite om rond te komen. Er 
heeft één ontruiming plaatsgevonden op basis van ernstige overlast. Ten opzichte van 2016 
zien we een stijging van de huurachterstanden onder onze zittende huurders van 10,5%. Het 
deel van de huurinkomsten dat we moeten afboeken omdat we het niet ontvangen, is in 2017 
aanzienlijk gestegen. Namelijk met 22% in vergelijking met 2016. De stijging zit voornamelijk 
in de post oninbare huren en dossiers die we hebben overgedragen aan de schuld-
bewakingsspecialist. De aanpak van huurachterstanden en de daaraan gekoppelde 
afboekingen zijn een belangrijk aandachtspunt voor 2018, zowel intern als in de 
samenwerking met onze partners. 
 
In 2017 hebben we te maken gehad met vijf wietpanden die óf ontruimd zijn óf waarvan de 
sleutel is ingeleverd door de bewoners. Dit is eenzelfde aantal als in 2016.   

 
Tabel 6.02. Aantal ontruimingen op basis van huurachterstanden per jaar, per gemeente 
2015-2017 

Gemeente 2017 2016 2015 

Delft                             8                               8                                 9 

Leidschendam-Voorburg                             7                               4                               11 

Rijswijk                             4                               5                                 9 

Zoetermeer                             8                             23                               24 

Den Haag                             0                              -                                 - 

Totaal                           27                             40                               53 

 
 
Tabel 6.03. Aantal wietpanden per gemeente 2016-2017 

Gemeente 2017 2016 

Delft  0 - 

Leidschendam-Voorburg 1 - 

Rijswijk - - 

Zoetermeer 4 3 

Den Haag 0 2 

Totaal 5 5 

 
Inzet rondom financieel kwetsbare mensen 
In de ondersteuning van financieel kwetsbare mensen werken we steeds nauwer samen met 
de gemeenten en hulporganisaties. Zoetermeer kende in 2017 voor het eerst EMMA: Eerder 
Melden, Minder Achterstanden. Een initiatief van corporaties, gemeente en hulpinstanties, dat 
huurders uitnodigt om schulden eerder te melden zodat er een hulpverlener kan langskomen. 
Hoewel we de toegevoegde waarde van EMMA zeker zien, constateerden we ook dat we de 
verwachtingen over en weer beter kunnen managen. In 2018 ontwikkelen we het initiatief 
door om de doelgroep nog sneller en adequater van dienst te zijn.  
 
Ook in Rijswijk hebben de gemeente en beide woningcorporaties een convenant 
‘vroegsignalering’ getekend. Vidomes heeft zelf ook een nauwe samenwerking met LIMOR. 
De doorverwijzing van 15 huurders naar LIMOR zorgde er bij 14 huurders voor dat zij in hun 
woning konden blijven wonen, hulp aanvaardden en de huur weer zijn gaan betalen.  
 
Seniorenhuisvesting en doorstroming 
In 2017 hebben we geen seniorenwoningen toegevoegd. Wél legden we de focus op het 
geschikter maken van de huidige woningvoorraad. Voor 22 complexen gaven we opdracht 
om begin 2018 elektrische deurdrangers te plaatsen. 
 
Langer zelfstandig wonen door initiatieven als flatcoach 
Vidomes werkt aan arrangementen ‘verzorgd wonen’. We willen plekken creëren waar 
mensen langer zelfstandig kunnen wonen. We doen dit samen met onze partners. Verzorgd 
wonen gaat verder dan alleen een geschikte woning. Het gaat bijvoorbeeld ook om 
voorzieningen en welzijn.  
 



  
 pagina 21
 Vidomes jaarverslag 2017 

Een voorbeeld is de flatcoach in de Bernardflat in Rijswijk. Dit is een complexbeheerder die 
de taken van de corporatie met welzijn en zorg verbindt. De flatcoach activeert bewoners om 
zelf dingen te doen en biedt een helpende hand als ze dat nodig hebben. In 2017 is het effect 
gemeten van de flatcoach: 
 

 meer contact tussen bewoners onderling 

 langer zelfstandig wonen, grotere zelfredzaamheid 

 minder eenzaamheid 

 beter aanspreekpunt 

 bewoners staan meer in hun kracht 
 

Er zijn initiatieven om het project rond de flatcoach uit te breiden binnen Rijswijk. Ook andere 
gemeenten zoals Leidschendam-Voorburg en Delft zijn geïnteresseerd.   
 
In 2017 evalueerden we de arrangementen ‘verzorgd wonen’. De evaluatie betrof het 
Trefpunt in het Haagsebos in Zoetermeer, de Margrietflat in Voorburg en de flatcoach. Het 
blijkt in de praktijk lastig om samen met partners een werkbare samenwerking op te zetten, 
waar iedereen voordeel van heeft. Aandachtspunten zijn het vroegtijdig betrekken van 
bewoners, meer focus op het doen, het stellen van duidelijkere doelen vooraf en het blijven 
managen van de verwachtingen van alle partijen. De echt kwetsbare doelgroep blijkt nog 
altijd moeilijk te bereiken. De financiële houdbaarheid van de wijkrestaurants en Het Trefpunt 
vraagt veel extra inzet van de partners om de voorzieningen verantwoord te kunnen blijven 
aanbieden.   
 
Minder zelfredzame huurders    
In 2017 stelden we in het Woonbelevingsonderzoek (zie ook paragraaf 6.2) een aantal 
vragen over financiële en lichamelijke kwetsbaarheid. Een groot gedeelte (minimaal 20%) van 
onze huurders heeft problemen op financieel vlak. 25% van onze huurders heeft problemen 
met de gezondheid, die hen ernstig beperken in het doen en laten. Het is een groeiende 
groep waarmee wij steeds meer rekening willen en moeten houden in onze dienstverlening. 
  

 Financiën: 20% heeft maandelijks te weinig geld voor dagelijks persoonlijk onderhoud 
(24% wil het niet zeggen). 

 Gezondheid: 25% heeft problemen die hen ernstig beperken in het doen en laten 
(11% wil het niet zeggen). 

 Zelfredzaamheid: 22% geeft een 6 of lager voor de mate waarin het huishouden 
zichzelf redt zonder hulp.  

6.2 Prettig en veilig samenwonen   

Woonbelevingsonderzoek 
In 2017 deed Vidomes een uitgebreid Woonbelevingsonderzoek naar de tevredenheid van huurders 
over de woning en woonomgeving. Vergeleken met het vorige Woonbelevingsonderzoek over 
leefbaarheid was er een verbetering zichtbaar. Tegelijkertijd blijkt de tevredenheid over de woning te 
zijn gedaald.   

 
Tabel 6.04. Leefbaarheidsscores klantenonderzoek 2017 

Vidomes 2017 2012  

Sociale veiligheid                    7,1                       6,8                      + 

Schoon en heel                    6,8                       6,6                      + 

Sociale leefbaarheid                    7,1                       7,0                      = 

Score leefbaarheid                    7,0                       6,8                      + 

 
Sturen op aandachtsbuurten en complexen 
Binnen Vidomes werken we al enkele jaren met de systematiek van rode, oranje en groene 
buurten en complexen. Zo bepalen we welke buurten en complexen extra aandacht nodig 
hebben als het gaat om leefbaarheid: 2 buurten waar Vidomes bezit heeft, typeren we als rood, 
6 als oranje. Dit is 39% van ons bezit. Wat de complexen betreft zijn er 18 rode en 12 oranje 
complexen.  
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Tabel 6.04. Aandachtsbuurten klantenonderzoek 2017 

Buurten 2017 Doel 2022 Aantal vhe’s 

Delft – Voorhof          6,1            208 

Delft – Buitenhof          6,5          1146 

Delft – Tanthof          6,7            929 

L-V - Prinsenhof          6,7            516 

L-V - De Heuvel          6,7            456 

Zoetermeer - Buytenwegh          6,4          1072 

Zoetermeer - Meerzicht          6,8          1632 

Zoetermeer - Palenstein          6,9            732 

Totaal           39%         34%        6691 

 
 
In 2017 heeft Vidomes voor de rode en oranje aandachtbuurten een integrale buurtstrategie 
geformuleerd. Op basis van de complexstrategie rond leefbaarheid en de buurtstrategie zijn er 
door Vidomes leefbaarheidsprogramma’s voor 2018 (met een eventuele doorkijk naar de jaren 
erna) gemaakt. In verschillende van onze werkgemeenten leggen we onze 
leefbaarheidsprogramma’s en die van collega-corporaties en gemeente naast elkaar. Hiertoe 
nemen wij veelal het initiatief. Dit blijven we in al onze werkgemeenten doen.   
 
Pilot ‘Voel je thuis!’ 
In Leidschendam-Voorburg ging de pilot ‘Voel je thuis!’ van start. Iedere nieuwe huurder krijgt 
na ongeveer zes weken de complexbeheerder op bezoek. Zo leert de complexbeheerder de 
bewoners beter kennen en andersom. De eerste resultaten zijn positief. Bewoners kunnen 
hun vragen kwijt en complexbeheerders signaleren vroegtijdig problemen. We rollen dit in 
2018 verder uit naar andere gemeenten.  

6.3 Samen met bewoners  

In 2017 spraken we zowel met georganiseerde als niet-georganiseerde huurdersgroepen. Dit 
om een brede groep huurders te betrekken bij de plannen die Vidomes heeft, en om inzicht te 
krijgen in dat wat onder onze huurders leeft. 
 
Huurdersraad Vidomes 
Sinds 1 mei 2016 is er een centrale Huurdersraad die meedenkt op beleidsniveau. We 
betrekken de Huurdersraad bij diverse onderwerpen. Door een goede en intensieve 
samenwerking met de raad kunnen we de input van bewoners beter waarborgen en 
meenemen in de beleidsvorming. De Huurdersraad neemt daarnaast volledig deel aan de 
gesprekken over de prestatieafspraken die we maken in alle werkgemeenten. Net als de 
gemeente en corporaties ondertekent ook de Huurdersraad deze afspraken.  
 
In 2017 vond er gezamenlijk met de Huurdersraad een avond over de basiskwaliteit van het 
vastgoed plaats. Bewonerscommissies en bewoners konden zich hiervoor opgeven. Alle 
aanwezigen ervoeren de avond als zeer goed. De komende jaren organiseren we zeker meer 
van dit soort bijeenkomsten. 
  
De Huurdersraad had vier vacatures in de loop van 2017. Eén vacature is in augustus 2017 
ingevuld. Eind 2017 waren er nog drie vacatures: twee in Delft en één in Rijswijk. De 
Huurdersraad startte een nieuwe wervingscampagne voor kandidaat-bestuursleden.  
 
Bewonerscommissies 
Gemiddeld waren er over 2017 60 bewonerscommissies. Deze vertegenwoordigden 
gezamenlijk 104 van onze 235 wooncomplexen. In 2017 besloten we om in plaats van 
eenmaal, tweemaal per jaar met elkaar te overleggen. Dan bespreken we ook de 
onderhoudsbegroting voor meerdere jaren en de leefbaarheidsactiviteiten. 
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Participatie bij grote renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten 
Bij grote renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten gaat Vidomes het gesprek aan met bewoners 
of een afvaardiging daarvan. Vidomes streeft ernaar om samen met de bewoners een 
inspraakvorm te organiseren die het beste bij de situatie past. In overleg bepalen we welke 
(sociale) maatregelen we voor de bewoners kunnen treffen. 
 
Participatie bij gemengd beheer 
Ook participatie bij gemengd beheer werkten we verder uit. Bij wooncomplexen waar zowel een 
Vereniging van Eigenaren (VvE) als een bewonerscommissie actief is, heeft een afvaardiging van 
de huurders ook stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. In 2017 betrokken we in het project 
‘Doe Mee’ de bewoners uitvoerig bij de renovatie van hun gebouw. Er was een goede rolverdeling 
waarbij de bewoners hun eigen rol innamen. Het project loopt in een complex in de 
Leidschendamse wijk De Heuvel.   
 
Buurtpanels 
In een aantal buurten hebben buurtbewoners zich verenigd in buurtpanels. De bewoners uit 
de buurtpanels maken zelfstandig nieuwsbrieven om buurtbewoners op de hoogte te houden 
van wat er speelt. Ook organiseren ze gezamenlijke activiteiten om de buurt leefbaar en 
schoon te houden.  

6.4 Stakeholders  

Op 26 oktober vond onze jaarlijkse stakeholderbijeenkomst plaats. Dit keer was het thema 
‘De strijd tegen schuldenstress’. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Uit 
ons klantenonderzoek blijkt dat 20% van onze huurders hiermee te maken heeft. We 
constateren een toename in huurachterstanden. Om schulden terug te dringen of, beter nog, 
te voorkomen, is samenwerking tussen partners essentieel. Daarom besloot Vidomes dit 
thema beet te pakken.  
 
De opkomst was groot. Zo’n 60 vertegenwoordigers van gemeenten, hulpverleners, 
corporaties, deurwaarders, de Huurdersraad en andere samenwerkingspartners bezochten 
de bijeenkomst. Passend bij het thema vroeg Vidomes de aanwezigen iets mee te nemen 
voor de voedselbank in Rijswijk. Resultaat: tien gevulde dozen met etenswaren. 
 
Een extra stap voor mensen die dat nodig hebben 
Daphne Braal, bestuurder bij Vidomes, deed een oproep om met elkaar achter de individuele 
hulpvraag van huurders met schulden te komen. “De groep minder zelfredzame huurders 
wordt steeds groter. Juist deze groep heeft extra aandacht nodig. Een samenwerking tussen 
partners is hard nodig om deze huurders te helpen.” 
 
Schuldenstress uit het leven gegrepen 
Roeland van Geuns, lector armoede en participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, liet 
met wetenschappelijke feiten zien wat schuldenstress met iemand doet. Zo vroeg hij ook 
aandacht voor het initiatief waarbij schudeisers zich hebben verenigd. 
 
Sarah Sybling en Esther Gould, winnaars van de Zilveren Nipkowschijf, deelden hun kennis 
en ervaringen die ze opdeden tijdens het maken van hun documentaire ‘Schuldig’. Ook stond 
een persoonlijk verhaal van een Vidomes-huurder centraal, die het nodige heeft 
meegemaakt. De voorbeelden en verhalen raakten de aanwezigen.  
 
Na de presentaties gingen de aanwezigen uiteen in groepen. Elke groep presenteerde aan 
het eind tips en ideeën. Wat volgens de samenwerkingspartners in de aanpak niet mag 
ontbreken: persoonlijk contact, korte lijnen en samenwerking tussen partners, en lef om 
maatwerk te verrichten. 
 
Prestatieafspraken in werkgemeenten 
In alle vier de werkgemeenten sloten we meerjarige prestatieafspraken af met onze 
werkgemeenten, onze collega-corporaties en de huurdersorganisaties. Het jaarlijks maken en 
uitvoeren van de afspraken gaat steeds beter en in een uitstekende sfeer.  
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Vidomes maakt ook ieder jaar serieus werk van haar Woonbod. We bieden daarin niet alleen 
aan wat we van plan zijn, we vragen ook concrete zaken aan de gemeente. Verder geven we 
aan welke zaken we samen met de partners willen oppakken. We ondersteunen elk bod met 
een infographic. 
 
Voor het eind van 2017 hadden we al ondertekende, geactualiseerde meerjarige 
prestatieafspraken in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Delft. In Zoetermeer waren we het 
wel met elkaar eens over de vernieuwde afspraken, we moesten alleen wachten op de 
politieke besluitvorming in het college van B&W en de behandeling in de commissie van de 
gemeenteraad. Gemeenten, lokale corporaties en huurdersorganisaties van de corporaties 
ondertekenen de prestatieafspraken.   
 
Partners 
Vidomes is onder meer lid of partner van: 

 Aedes, koepel van woningcorporaties 

 Sociale Verhuurders Haaglanden 

 De Vernieuwde Stad, een platform van grote maatschappelijk betrokken 
woningcorporaties 

 Corpovenista, kennis- en netwerkorganisatie  

 Platform31, kennis- en netwerkorganisatie 
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7. Bij elkaar brengen 
 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Bij elkaar brengen    

 

 
 
 

Tevreden over: 

 87% van de huurwoningen is betaalbaar verhuurd   

 83% van het vrijgekomen aanbod is verhuurd aan de 
huurtoeslagdoelgroep 

  

Neutraal over: 

 een betere inzet van de huurkorting voor de juiste mensen  

 
 
 

Ontevreden over: 

 de slechtere resultaten van het inkomensafhankelijk huurbeleid 
door rijksregelgeving 

 20% minder verhuringen dan verwacht: steeds minder 
doorstroming 

 de toename van de wachttijden voor woningzoekenden naar 
gemiddeld 45 maanden in 2017  

7.1 Verhuringen  

Betaalbaar en sociaal verhuurd 
Het aantal verhuringen in 2017 was 20% lager dan wat we in ons bod voor 2017 aan de 
gemeenten hadden ingeschat. In plaats van 1.100 sociale verhuringen van zelfstandige 
woningen, hadden we er slechts 878. De woningmarkt loopt steeds stroever. Een belangrijke 
uitdaging voor onze regio is dan ook om de doorstroming weer op gang te krijgen. 
 
In de regionale prestatieafspraken van 2013 staat dat minimaal 85% van de verhuringen 
sociaal is (onder de € 710,68 huur per maand) en dat 70% daarvan onder de aftoppingsgrens 
ligt. Vidomes mikt zelf hoger: op basis van de biedingen aan de gemeente gingen we in 2017 
uit van 98% sociale verhuringen, waarvan ruim 90% betaalbaar. Dat is ons bijna gelukt: 98% 
sociale verhuringen, waarvan 87% betaalbaar.  
 
Tabel 7.01. Verhuringen naar prijsklasse (inclusief onzelfstandige woningen en verhuringen 
via instellingen)   

Prijsklasse Delft Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Den Haag Zoetermeer Totaal Aandeel totaal 

tot € 414 87 3 1   36 127 13,5% 

tot € 592 / 
€ 635 105 157 96 6 329 693 73,9% 

tot € 710 15 25 5 9 48 102 10,9% 

overig 5 6  3  2 16 1,7% 

Totaal 
gemeente 212 191 102 18 415 938 100%  

 
Tabel 7.02. Verhuringen naar prijsklasse (exclusief onzelfstandige woningen)   

Prijsklasse Delft Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Den Haag Zoetermeer Totaal Aandeel totaal 

tot € 414 43 3 1   36 83 9,3% 

tot € 592 / 
€ 635 105 157 96 6 329 693 77,5% 

tot € 710 15 25 5 9 48 102 11,4% 

overig 5 6  3  2 16 1,8% 

Totaal 
gemeente 168 191 102 18 415 894 100%  
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We voldeden zeer ruim aan de passendheidstoets. Wettelijk zijn we verplicht om 95% van de 
kandidaten voor huurtoeslag te huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrens. Maar we 
wisten maar liefst 99% passend te huisvesten. Vidomes heeft ervoor gekozen om ook 
woningzoekenden met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens toegang te geven tot 
deze woningen. We doen dit omdat zij minder bestedingsruimte hebben dan veel 
woningzoekenden die wél huurtoeslag krijgen. Om ook met deze groep erbij de slaagkans 
goed te verdelen, houden we (bijna) 90% van de sociaal verhuurde woningen betaalbaar bij 
leegkomst. 
 
Bij de verhuring van een woning letten we er in onze regio al jaren op dat de huur past bij het 
inkomen. Maar het leven is geen foto, maar een film. Uit een analyse die Vidomes liet maken, 
blijkt dat 22% van de huurders in de regio ‘goedkoper dan nodig’ woont. Omgekeerd woont 
17% te duur. Ook wonen veel mensen te groot of juist te krap. Vidomes startte daarom met 5 
corporaties in het land een initiatief om passend wonen mogelijk te maken. 
 
Verhuren aan de doelgroep 
Vidomes heeft in 2017 98% van de sociale verhuringen verhuurd aan de zogenaamde 
Europa-doelgroep, inkomens tot € 36.165. Daarnaast hebben we 1% verhuurd aan de groep 
tot € 40.349 en 1% erboven. 83% van de verhuringen ging naar de huurtoeslagdoelgroep. 
Dat is ruim boven de oude regionale prestatieafspraak van 70%, die nog steeds voor ons een 
belangrijke referentie is, ook wat ons ‘bod voor 2017’ aan de gemeenten betreft. De 
verhoudingen per gemeente wisselen zowel onderling, als in vergelijking met vorig jaar. 
 
Tabel 7.03. Verhuringen aan de huurtoeslagdoelgroep per werkgemeente  

Delft Leidschendam-
Voorburg 

Rijswijk Den Haag Zoetermeer Totaal 

Aantal 146 148 88 6 344 732 

% 90% 80% 86% 40% 83% 83% 

% in 2016 80% 87% 77% 45% 75% 77% 

 
De vraag is: moeten we niet meer woningen aan de middeninkomens verhuren, omdat er 
mogelijk een tekort is aan woningen voor deze groep? In Haaglanden hebben we een 
gefundeerde afbakening van deze doelgroep: een- en tweepersoonshuishoudens met een 
inkomen tot € 36.000 en gezinnen met een inkomen tot € 45.000. De hogere inkomens 
kunnen een passende woning kopen of in de vrije sector huren. Door meer middeninkomens 
te bedienen, voorkomen we een eenzijdige samenstelling van complexen. Daarom hebben 
we bij twee complexen de huurprijsklasse verhoogd.  
 
Wachttijden 
Het lage aantal nieuwe verhuringen heeft invloed op de wachttijden. De wachttijd waarin een 
woningzoekende slaagt, liep in de hele regio op: van 27 maanden in 2013 naar 45 maanden 
in 2017. De wachttijden in Rijswijk en Zoetermeer liepen het meest op: van 40 c.q. 42 naar 
maar liefst 58 maanden.  

 
Tabel 7.04. Wachttijden woningzoekenden per gemeente in maanden, 2015-2017 

Gemeente 2017 2016 2015 

Delft                            46                               40                            30 

Leidschendam-Voorburg                            41                               34                            30 

Rijswijk                            58                               40                             36 

Zoetermeer                            58                               42                            40 

Den Haag                            43                               40                            32 

Totaal regio                            45                               40                            33 

 
De mediane wachttijden voor een woning van Vidomes wijken af van de gemiddelde 
wachttijden in de gemeenten. Dat zegt iets over de populariteit van ons bezit. Een langere 
wachttijd is in de sociale sector eigenlijk de ‘prijs’ die woningzoekenden betalen voor het 
bemachtigen van een woning.  
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Opvallend is dat de wachttijd voor Vidomes-woningen in Zoetermeer relatief kort is en in 
Rijswijk extreem lang. In Zoetermeer prijst De Goede Woning haar bezit een stuk lager, wat 
het gemiddelde sterk omhoog trekt. In Rijswijk is de wachttijd wellicht langer, doordat Rijswijk 
Wonen meer bezit heeft dat nog opgeknapt wordt. Hierdoor daalt het gemeentelijk 
gemiddelde.  
 
Tabel 7.05. Wachttijden woningzoekenden huurders Vidomes per gemeente in maanden 
2017 

Gemeente Vidomes 

Zoetermeer 35 

Rijswijk 67 

Delft 42 

Leidschendam-Voorburg 49 

 
Lokaal maatwerk 
Gemeenten hebben de ruimte om maximaal 25% van de woningen met voorrang aan eigen 
bewoners te verhuren. Iedere gemeente heeft daarvoor zijn eigen beleid, elk met heel 
verschillende resultaten.  
 
Vraagdruk: aantal reacties en weigeringen 
In 2017 kregen we gemiddeld bijna 200 reacties per geadverteerde woning: een stijging van 
32% ten opzichte van 2016. Dat is een sterkere stijging dan regionaal gemiddeld, waar het 
aantal reacties met 23% steeg. Het aantal weigeringen liep met 25% terug van gemiddeld 8 
naar 6 per woning. Regionaal daalde het aantal weigeringen met 10%.  
 
Dat Vidomes relatief beter scoort, komt mogelijk door de verbetering van onze 
dienstverlening. We maken bijvoorbeeld betere advertenties. Een woningzoekende weet 
beter op wat voor een woning hij reageert en komt minder voor verrassingen te staan bij de 
bezichtiging. De opzichters en consulenten leggen meer uit. Ook geven we de huurders na 
bezichtiging meer ruimte om na te denken.  
 
Tabel 7.06. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie  

Gemeente Reacties 
2017 

Reacties 
2016 

Reacties 
2015 

Weigeringen 
2017 

Weigeringen 
2016 

Weigeringen 
2015 

Totaal 
gemiddeld 

196,6 149,5 169,1 5,9 8,0 6,6 

7.2 Dynamisch huurbeleid: huurkorting naar juiste mensen  

Inkomensafhankelijke huurverhoging 
Vidomes wil niet alleen op het moment van verhuring een passend en betaalbaar 
arrangement bieden, maar wil dat arrangement ook onderhouden. Daarbij gaat het erom de 
huurkorting zo goed mogelijk te koppelen aan de situatie van de huurder. Helaas biedt de 
rijksregelgeving daar weinig mogelijkheden toe.  
 
Vorig jaar heeft de overheid de inkomensafhankelijke huurverhoging sterk aangepast. Er is 
nog maar één inkomensgrens (€ 40.349) en AOW-gerechtigden en gezinnen van vier en 
meer personen zijn vrijgesteld. Dat maakt het nog lastiger om de huurkorting af te bouwen bij 
huurders die het niet nodig hebben. Het aantal huurders dat in aanmerking kwam voor deze 
extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 4% – boven inflatie – daalde door deze 
wijziging van 1.888 huishoudens (11,3%) in 2016 naar 1.224 (7,5%) in 2017.  
 
Aantal huurders huurverlaging en huurbevriezing  
Vidomes hanteert bij de jaarlijkse huuraanpassing voor inkomens tot € 40.349 en gezinnen 
vanaf vier personen een streefhuurpercentage van 85%. Voor AOW-gerechtigden, waarvoor 
we geen inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen toepassen, hanteren we een 
percentage van 90%. Deze groep heeft relatief meer bestedingsruimte volgens Nibud. Het 
percentage houdt het midden tussen de 95% voor hogere inkomens en de 85% voor lagere 
inkomens. 
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Voor huurders die met hun inkomen boven het streefhuurpercentage uitkomen, gaat de huur 
omlaag. De ‘jaarlijkse huurverhoging’ gold dan ook lang niet meer voor alle huurders in 2017. 
We spreken dan ook niet meer over de jaarlijkse huurverhoging, maar over de jaarlijkse 
huuraanpassing.  
 
Tabel 7.07. Huuraanpassing sociale huurwoningen* per 1 juli 2017 

 Huuraanpassing Aantal 

Huurders met huurverlaging  <0% 1242 

Huurders zonder huurverhoging =0% 882 

Huurders met huurverhoging minder 
of gelijk aan inflatie 

<0,30% 1553 

Huurders met huurverhoging tot en 
met 2,5% boven inflatie 

0,3% - 2,80% 11681 

Huurders met huurverhoging meer 
dan 2,5% boven inflatie 

>2,80% 1224 

Totaal aantal huuraanpassingen  16582 
* inclusief onzelfstandige woningen 

 
Kwijtschelding huurverhoging  
Vidomes wil voorkomen dat huurders betalingsrisico’s lopen door een te hoge huur. Die 
risico’s kunnen ontstaan bij huren van 85% en 90% van de maximale huur. De 
Belastingdienst verschaft ons geen inzicht in de inkomens van onze huurders. Daarom 
schelden we de huurverhoging op aanvraag van de huurder kwijt, wanneer deze aan onze 
criteria voldoet. We stellen een inkomensgrens waarboven volgens Nibud een huur boven de 
€ 640 onbetaalbaar is. Deze huurders krijgen een huurbevriezing, zodat de huur geleidelijk 
wel betaalbaar wordt. Afgelopen jaar hebben we de grens voor grote gezinnen fors verhoogd, 
op basis van Nibud-gegevens.  
 
In 2017 kregen we 127 verzoeken voor kwijtschelding. Daarvan kenden we er 56 toe: slechts 
6 meer dan in 2016. We hadden verwacht dat betere informatie over de kwijtscheldings- 
regeling tot een hoger aantal zou leiden. We hebben sterk het vermoeden dat veel huurders 
die recht hebben op deze regeling, geen aanvraag doen. We willen de regeling nu samen 
met gemeenten en collega-corporaties uitvoeren, zodat we de betreffende huurders 
effectiever bereiken. Hiervoor is echter wel meer draagvlak nodig. 
 
Tabel 7.08. Redenen voor bezwaarschriften tegen de huuraanpassing in 2017 

Bezwaar/verzoek   Aangevraagd Toegekend 

Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging 

Meer/minder personen 12 2 

Inkomen 2015 klopt niet 4 1 

Inkomen 2016 lager 22 3 

WMO of CIZ 15 11 

Niet AOW-gerechtigd      

Lagere huuraanpassing < 66 jaar 33 6 

Regelingen Vidomes (coulance, kwijtschelding) 

Kwijtschelding huurverhoging 129 57 

Inkomen 2017 gezakt (coulance) 21 2 

Regulier en overig bezwaar     

Vrije sector 0 0 

Regulier bezwaar 18 0 

Overig/ onduidelijk 11 0 

7.3 Seniorenmakelaar  
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Vidomes werkt sinds 2011 met een seniorenmakelaar. Zij heeft als primaire doelstelling 
senioren te verleiden om een schaarse grote woning in te ruilen voor een 
levensloopbestendige woning. Daarnaast bemiddelt en ondersteunt zij senioren of andere 
kwetsbare huurders die problemen hebben bij het zoeken naar een woning. Voordeel van de 
inzet van de seniorenmakelaar is dat we zo ook de moeilijker verhuurbare woningen 
verhuren.  
 
In 2017 werkte de seniorenmakelaar van Vidomes in SVH-verband samen met twee andere 
seniorenmakelaars. Ze werkte deze nieuwe seniorenmakelaars in en droeg bij aan het 
regionale doel om in totaal ten minste 75 schaarse huurwoningen vrij te maken. Vidomes 
profiteerde van de professionalisering in SVH-verband: de regionale verhuurders sporen nu 
gezamenlijk verhuislatente senioren op en voeren samen de administratie van de senioren 
die hulp en bemiddeling zoeken. 
 
In totaal hebben de seniorenmakelaars gezamenlijk 49 Vidomes-woningen (waarvan 23 
schaars) vrijgemaakt. Dit zijn er twee minder dan het streefaantal. In Delft en Rijswijk waren 
het er minder, in Zoetermeer juist meer. Omdat onze seniorenmakelaar in 2017 ook voor 
andere corporaties werkte én nieuwe seniorenmakelaars heeft ingewerkt, zijn we niet 
ontevreden over dit resultaat. Als eerste versterken we in Delft de samenwerking met de 
andere corporaties. Zo kunnen we makkelijker een match maken als senioren naar een 
complex van een andere corporatie willen verhuizen.  
 
Daarnaast werkte Vidomes mee aan het huisvesten van 23 senioren die een schaarse 
woning van een andere corporatie achterlieten. Waar nodig hebben we maatwerk toegepast: 
soms hebben we de huur verlaagd in lijn met het betreffende lage inkomen, dan weer lieten 
we een huurder met een hoger inkomen toe. Onze seniorenmakelaar heeft daarnaast ook 
drie moeilijk verhuurbare woningen verhuurd.  
 
Tabel 7.09. Resultaten seniorenmakelaar 2017 en 2016 per gemeente 

Gemeente Verhuisd 
2017 

Verhuisd 
2016 

Verhuisd 
doel 

Schaars 
2017 

Schaars 
2016 

Schaars 
doel 

Delft 4 10 10 2 6 5 

Rijswijk 6 5 10 2 3 5 

Leidschendam-
Voorburg 

10 11 10 5 8 5 

Zoetermeer 29 15 20 14 3 10 

Den Haag 0 3 - - - - 

Totaal 49 44 50 23 20 25 

 
Tabel 7.10. Resultaten seniorenmakelaar naar woningcategorie en kwetsbaarheid huurder 
2017   

  Schaars Kwetsbare 
huurder 

Totaalresultaat 
doorstroming 

Moeilijk 
verhuurbaar 

Zoetermeer 14 15 29 1 

Rijswijk 2 4 6 2 

Delft 2 2 4 0 

Leidschendam-
Voorburg 5 5 10 0 

Totaal 23 26 49 3 
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8. Financiële positie 
        
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Financiële positie    

 

 
 
 

Tevreden over: 

 onze financiële huishouding 

 onze bedrijfsvoering is afgestemd op onze maatschappelijk opgave 
(continu proces) 

 we voldoen aan alle financiële normen van onze externe 
toezichthouders 

 

  

Neutraal over: 

 de papieren waardestijging van ons vastgoed met ruim € 500 miljoen  

 Het grotendeels realiseren van de begroting: niet alle voorgenomen 
investeringsplannen (vastgoed) zijn volledig gerealiseerd 
 

 

Ontevreden over: 

 - 

 

8.1 Financieel beleid en positie 

Vidomes voert een gedegen financieel beleid. Dit beleid stelt de kaders voor ons 
ondernemingsplan en de financiële vertaling hiervan in de (meerjaren)begroting. 
 
Eind 2017 voldoen we aan alle financiële ratio’s, die onze continuïteit borgen. Maar er liggen 
ook voldoende uitdagingen. Zeker op het gebied van duurzaamheid.  
 
Het bewaken van een gezond ‘business model’ is essentieel: uit de reguliere activiteiten - 
verhuren en onderhouden van ons vastgoed, inclusief beheer - realiseerden we in 2017 een 
positieve kasstroom en een positief resultaat. Dit geldt ook voor de komende 10 jaar. Dit geeft 
ruimte om te investeren.  
 
We streven continu naar een daadkrachtige en efficiënte organisatie, passend bij de opgave 
die we hebben. Daarin heeft de klant een centrale rol. Dat betekent dat we soms accepteren 
niet de goedkoopste te zijn. We zetten stevig in op de klant, op wijk- en complexbeheer en we 
investeren bewust in onze organisatie en medewerkers. Daar hangt een prijskaartje aan, 
maar levert ook het nodige op. 
 
Kasstromen 
Zoals gezegd, staan we er goed voor. Financieel gezien zijn onze kasstromen het meest 
kwetsbaar. We sturen actief om deze meerjarig gezond te houden. Het is tenslotte ons 
‘huishoudboekje’, geld dat binnenkomt en dat we weer kunnen besteden. 
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Grafiek 8.01. Kasstroom uit operationele activiteiten (x € 1.000,-) 

 
 
De operationele kasstromen zijn per saldo € 15,3 miljoen positief (2016: € 20,8 miljoen 
positief). Een positieve operationele kasstroom is noodzakelijk om financieel gezond te zijn 
en te blijven.  
 
De huuropbrengsten zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Deze stijgen jaarlijks licht. Door 
de strakke overheidsregels is de ruimte voor huurverhoging beperkt. Dit past bij onze inzet 
om onze woningvoorraad betaalbaar te houden, maar maakt ons ‘business model’ wel 
kwetsbaar. 
 
Een groot deel van onze uitgaven gaat naar het onderhouden van ons vastgoed, het betalen 
van rente over onze leningen en diverse overige bedrijfsuitgaven. Deze laatste categorie 
betreft onder andere uitgaven voor servicecontracten, personeelsuitgaven, OZB en 
automatisering. 
Daarnaast gaat er jaarlijks een bedrag aan verhuurdersheffing (in 2017 € 11,4 miljoen en 
jaarlijks stijgend) en te betalen vennootschapsbelasting (2017: € 8,5 miljoen) naar het Rijk.  
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Grafiek 8.02. Kasstroom uit (des)investeringen (x € 1.000,-) 

 
 
De ontvangsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten van verkochte huurwoningen. De 
grootste uitgaven zitten in woningverbetering en het terugkopen van Koopgarant-woningen. 
De eerder in dit hoofdstuk genoemde ‘neutrale smiley’ voor het niet geheel realiseren van 
onze plannen, zit in de post woningverbetering.  
 
Grafiek 8.03. Kasstroom uit financieringsactiviteiten (x € 1.000,-) 

 
 
In 2017 hebben we voor € 10 miljoen leningen aangetrokken en voor ruim € 41 miljoen leningen 
afgelost. 
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Vermogenspositie 
 
Waarde vastgoed 

De waarde van het vastgoed laat in vergelijking met 2016 een enorme stijging zien van ruim 
€ 500 miljoen. Deze stijging geeft een boost aan ons eigen vermogen, maar levert geen 
directe cash of extra investeringsruimte op. 
 
Jaarresultaat 
In het verlengde van bovenstaande waardestijging van ons vastgoed, komt het jaarresultaat 
2017 uit op een plus van € 522 miljoen. Daar zijn we blij mee, maar we kunnen er weinig mee 
voor onze huurders. Het resultaat op de exploitatie van ons vastgoed, rekening houdend met 
uitgaven voor leefbaarheid en rente, bedraagt ruim € 25 miljoen. Dit resultaat hebben we 
onder andere benut om te investeren in ons vastgoed en om onze financiële positie te 
verstevigen voor de investeringsopgave die voor ons ligt. 
 
Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten, waaruit het jaarresultaat is 
opgebouwd: 

 In 2017 waren de huuropbrengsten € 116,7 miljoen, ten opzichte van € 116,3 miljoen in 
2016 (inclusief voorraadmutaties).  

 Het onderhoud bedroeg € 34,1 miljoen in 2017 (2016: € 32,5 miljoen), dit is inclusief € 2,2 
miljoen aan toegerekende organisatiekosten. De stijging ten opzichte van vorig jaar komt 
met name door hogere kosten planmatig onderhoud. 

 De rentelasten in 2017 (€ 23,8 miljoen) zijn sterk gedaald in vergelijking met vorig jaar  
(€ 26,3 miljoen). Dit komt door zowel de aflossingen van de leningen als door de lagere 
rente.  

 
In 2017 hebben we vennootschapsbelasting (vpb) betaald, wat leidt tot een last in het 
resultaat van: € 3,0 miljoen. In 2016 was sprake van een bate van € 2,0 miljoen. Verder heeft 
dit effect op de toekomstige belastingschuld in de jaarrekening. 
 
Vermogens- en financieringsratio’s 
De belangrijkste balansposten zijn: 

 Ons vastgoed heeft een marktwaarde van € 2,3 miljard. 

 Een eigen vermogen van € 1,7 miljard, dat voor € 1,3 miljard uit de (ongerealiseerde) 
herwaarderingsreserve bestaat. 

 Leningen van € 591,0 miljoen. 
De solvabiliteit, gedefinieerd als eigen vermogen / totaal vermogen, bedraagt eind 2017 71% 
(2016: 62%). De toename van de solvabiliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de  
(ongerealiseerde) waardestijging van het vastgoed. 

8.2 Waardering vastgoed: vergelijking marktwaarde met bedrijfswaarde 

De marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille van Vidomes, zoals 
opgenomen in de jaarrekening 2017, bedraagt € 2.320 miljoen. De bedrijfswaarde bedraagt  
€ 884 miljoen. Hierin is het volkshuisvestelijk beleid verwerkt. Onderstaand een verklaring 
van het (negatieve) verschil van € 1.436 miljoen tussen deze twee waarderingsmethodieken.  
 

De bedrijfswaarde van ons woningbezit is met € 78,6 miljoen gedaald (8%). De marktwaarde 
laat een hele andere ontwikkeling zien, namelijk een stijging van ruim € 500 miljoen (28%). 
Deze wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening. Kort samengevat heeft dit te maken met 
een sterke marktontwikkeling ten opzichte van voorgaand jaar. 
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Marktwaarde in verhuurde staat en op bedrijfswaarde 
Onderstaande grafiek geeft inzicht in het verschil tussen commerciële exploitatie van ons 
vastgoed (marktwaarde verhuurde staat) en de maatschappelijke exploitatie van ons 
vastgoed (bedrijfswaarde). De bedrijfswaarde is lager dan de marktwaarde, omdat we een 
maatschappelijke doelstelling hebben met ons vastgoed. 
 
Grafiek 8.04. Vergelijking marktwaarde / bedrijfswaarde ultimo 2017 (x € 1.000.000) 

 
 

 De marktwaarde in verhuurde staat is het bedrag dat het vastgoed zou opbrengen in de 
markt, waarbij de koper de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden 
rechten en plichten overneemt. Om de marktwaarde te bepalen, berekenen we zowel een 
uitpondscenario als een doorexploitatiescenario, waarna we het vastgoed waarderen 
tegen de hoogste van deze twee scenario’s. Ons vastgoed levert overwegend de hoogste 
waardering op wanneer we het uitponden. Maar in werkelijkheid zullen we het overgrote 
deel van ons bezit langdurig exploiteren. Het (negatieve) verschil tussen de marktwaarde 
in verhuurde staat op basis van uitponden of doorexploitatie is € 582 miljoen.  

 Met gemeenten en huurdersorganisaties maken wij afspraken over de betaalbaarheid 
van onze woningen. Bij de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gaan we bij 
mutatie uit van markthuren, terwijl in de bedrijfswaarde wordt uitgegaan van ons (sociale) 
huurbeleid. Het negatieve effect van lagere sociale en betaalbare huren is € 298 miljoen. 

 Er bestaan verschillen in algemene parameters die worden gehanteerd in beide 
methodieken. In de marktwaardemethodiek wordt gerekend met disconteringvoeten per 
type bezit, en houden we rekening met (risico)opslagen op basis van - onder meer - de 
ligging van het bezit. In de bedrijfswaardemethodiek is één disconteringsvoet voor het 
gehele bezit voorgeschreven. Daarnaast wordt in de marktwaarde gerekend met een 
eindwaarde na 15 jaar doorexploiteren. In de bedrijfswaarde wordt gedurende de 
geschatte levensduur doorgeëxploiteerd, waarna een geringe restwaarde aan het eind 
van de levensduur overblijft. Het (negatieve) verschil bedraagt € 277 miljoen.  

 De marktwaardemethodiek gaat uit van genormeerd onderhoud per type woning. In de 
bedrijfswaardemethodiek gaan we uit van het onderhoud(sbeleid) dat wij gedurende de 
levensduur van het bezit uitvoeren. Dit beleid heeft een hoger kwaliteitsniveau in 
vergelijking met een marktpartij. Het (negatieve) verschil tussen de uitgaven om het bezit 
aan onze kwaliteitseisen te laten voldoen gedurende de ingeschatte levensduur en de 
normbedragen is € 93 miljoen.  

 De marktwaardemethodiek gaat uit van genormeerde beheerkosten en waardeert 
bijvoorbeeld leefbaarheidsafspraken tussen gemeente en corporatie niet. In de 
bedrijfswaardemethodiek worden deze wel meegenomen. In de bedrijfswaardemethodiek 
gaan we uit van kasstromen die wij in ons beleid op deze aandachtsgebieden hebben 
ingerekend. Het (negatieve) verschil bedraagt € 185 miljoen. 
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8.3 Financiële ratio’s – eind 2017 en toekomstige ontwikkeling 

In 2017 voldoen alle financiële ratio’s, waarop Vidomes stuurt en onze toezichthouders 
monitoren, aan de eisen. Eind 2017 zijn de ratio’s als volgt: 

 de Interest Coverage Ratio (ICR) bedraagt 1,65 (norm minimaal 1,4) 

 de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) bedraagt 1,46 (norm minimaal 1,0) 

 de solvabilteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen o.b.v. bedrijfswaarde) bedraagt 
28% (norm minimaal 20%) 

 de Loan to Value bedraagt 67% (norm maximaal 75%) 

 de dekkingsratio (schuld/WOZ) bedraagt 25% (norm maximaal 50%). 
 
De ratio’s die in 2017 en meerjarig de minste ruimte hebben bij Vidomes, zijn de Interest 
Coverage Ratio (ICR) en de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Voor beide ratio’s 
hanteert Vidomes een interne norm: 1,6 voor ICR en 1,1 voor DSCR. Deze is voorzichtiger 
dan de externe norm van onze toezichthouders. Het betreft een risk based interne norm, 
gebaseerd op het risicoprofiel van Vidomes. Deze interne norm is geen doel op zich, maar 
moet voorkomen dat Vidomes onevenredige risico’s loopt, die kunnen leiden tot het niet halen 
van de normen van onze externe toezichthouders. We willen een constante bijdrage kunnen 
leveren aan de opgave in ons werkgebied. 
 
Grafiek 8.05. Interest Coverage Ratio (ICR), 2017-2027 

 
 
Grafiek 8.06. Debt Service Coverage Ratio (DSCR), 2017-2027 

 
 
De solvabiliteit, loan to value en dekkingsratio ontwikkelen zich, gebaseerd op de 
meerjarenprognose voor de komende vijf jaar, als volgt: 
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 solvabiliteit: tussen de 26% en 31% (op bedrijfswaarde) 

 loan to value: 64% en 70% (op bedrijfswaarde). 
En voldoen daarmee aan de normen. 

8.4 Treasury 

Vidomes hanteert een behoudende financieringsstrategie. De leningen zijn geborgd via het 
WSW. De kosten van de financiering, de looptijd en de risicospreiding van rente en aflossing 
zijn hierbij essentieel. Het treasurybeleid van Vidomes is vastgelegd in het treasurystatuut. 
Dit statuut updaten we jaarlijks – waar nodig – op basis van de marktontwikkelingen en de 
veranderingen in wet- en regelgeving. 
 
Vidomes heeft meerdere derivaten. Het betreft zogenaamde ‘payer swaps’, voor een bedrag 
van € 110 miljoen. We zijn de derivatencontracten aangegaan bij de ING (€ 70 miljoen) en 
de BNG (€ 40 miljoen). De negatieve marktwaarde van de derivaten bedraagt eind 2017 € 
40,6 miljoen (€ 47,3 miljoen in 2016). Tegenover alle swapcontracten staan roll-
overleningen, waardoor de derivaten volledig zijn afgedekt door leningen (effectieve 
hedgerelatie). Dit zijn gedegen constructies zonder ‘margin calls’ en ’breakclausules’, met 
als doel de renterisico’s van deze contracten met een variabele rente af te dekken. Er is dan 
ook geen reden om deze derivaten voor het einde van de looptijd af te wikkelen. 
 
De lange termijn schuldpositie nam het afgelopen jaar verder af tot € 557 miljoen (2016:  
€ 582 miljoen). In 2016 was ten opzichte van 2015 ook een daling zichtbaar. Die 
financieringsruimte is de komende jaren hard nodig om onze ambities waar te maken. 
Hiermee samenhangend, en door de lage rentestand, daalden ook onze rente-uitgaven 
verder naar € 23,8 miljoen (2016: € 26,3 miljoen). 

8.5 Beoordeling sectorinstituten 

Vidomes staat er goed op bij haar toezichthouders. Financieel zijn we gezond en voldoen we 
eind 2017 aan de (financiële) eisen die ze aan ons stellen. Onze toezichthouders zien dan 
ook geen risico’s waarop zij maatregelen moeten treffen. Dit betekent dat de koers die we 
varen ook het sectorbelang ondersteunt en daarmee bijdraagt aan onze kerntaak als 
corporatie. 
 
De positieve beoordeling van onze toezichthouders leidde onder meer tot de onderstaande 
geborgde financieringsruimte. Dit borgingsplafond geeft voldoende ruimte om onze 
activiteiten, zoals opgenomen in de meerjarenprognose, financieel ook daadwerkelijk uit te 
voeren. Voor de jaren 2020 en 2021 is in de huidige meerjarenplanning nog een piek aan 
investeringen - en daarmee financieringsbehoefte - zichtbaar. Deze investeringen bekijken 
we in 2018 nader in het verlengde van het verder doorrekenen van onze 
duurzaamheidsambitie. 
 
Tabel 8.03. Borgingsplafond 2017-2019 

x € 1.000 2017 2018 2019 

Borqingsplafond ultimo jaar 616.127 643.424 640.293 

8.6 Financiële toekomst 

In deze paragraaf focussen we op onze financiële positie in de komende vijf jaar. Net als 
onze toezichthouders dat doen. Deze financiële doorkijk is gebaseerd op onze huidige 
(meerjaren)doelen uit ons ondernemingsplan, zoals financieel vertaald in onze 
meerjarenbegroting. Een aantal ambities, vooral op het gebied van duurzaamheid, moeten 
we in het komende jaar nog actualiseren in de meerjarenbegroting. 
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Vidomes is financieel gezond 
Zoals eerder aangegeven zijn we eind 2017 financieel gezond. Dit geldt zowel voor de 
exploitatie van ons DAEB als ons niet-DAEB bezit. Dat we financieel gezond zijn, blijkt onder 
meer uit: 

 Dat we in de komende vijf jaar voldoen aan de - eerder in dit hoofdstuk genoemde - 
financiële ratio’s die onze externe toezichthouders aan ons stellen: Interest Coverage 
Ratio, (Debt Service Coverage Ratio,) loan to value, solvabiliteit en dekkingsratio. Dit 
is ons financiële fundament om onze plannen uit te kunnen voeren. 

 Een positieve operationele kasstroom voor de komende vijf jaar en verder. Dit zorgt 
voor een gezond bedrijfsmodel, waarbij we uit onze reguliere activiteiten een positief 
resultaat halen. Dit is meer dan nodig om te kunnen investeren in betaalbare en 
duurzame woningen. 

 Dat er voldoende mogelijkheden zijn om te kunnen bijstellen in onze plannen, zodat 
we kunnen anticiperen op eventuele veranderende omstandigheden. 

Het blijvend betaalbaar houden én de noodzaak om de kwaliteit en duurzaamheid van ons 
vastgoed verder te verbeteren staan op gespannen voet met elkaar. Zeker gezien de huidige 
kosten voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Daarmee komt de continuïteit niet in 
gevaar, maar het vraagt wel om keuzes in wat we in welk tempo kunnen realiseren. 
 
Uitdagingen in onze vastgoedportefeuille 
Op vastgoedgebied is duurzaamheid de belangrijkste opgave voor de komende vijf jaar - en 
de jaren daarna! Naast de ingrepen om onze vastgoedkwaliteit verder te verbeteren. Die 
hangen uiteraard voor een belangrijk deel samen met de investeringen in duurzaamheid. Het 
verder verbeteren en verduurzamen van ons vastgoed vraagt veel van ons. Financieel en 
organisatorisch.  
 
De komende vijf jaar is jaarlijks gemiddeld € 68 miljoen aan investeringen gepland op basis 
van onze huidige meerjarenbegroting. Daarin is onze duurzaamheidsambitie nog niet volledig 
ingerekend. De impact van onze ambitie rekenen we door en verwerken we in een update 
van de meerjarenbegroting. Het eerste beeld hierbij is dat dit enorme impact heeft op onze 
kasstromen en investeringsruimte. Het tijdspad waarin we de opgave willen - en deels ook 
moeten - realiseren, zal dan ook kritisch worden bekeken. Temporiseren en investeren naar 
vermogen zijn hierbij essentieel. De snelheid waarmee we onze ambitie realiseren matchen 
we met onze financiële mogelijkheden. We zoeken daarbij continu de balans met 
betaalbaarheid en beschikbaarheid van vastgoed voor onze primaire doelgroep. 
 
De impact hiervan komt grofweg neer op vergelijkbare investeringsvolumes in de komende 
vijf jaar met gemiddeld € 68 miljoen per jaar. Waarbij door stijgende kosten voor nieuwbouw 
en duurzaamheid waarschijnlijk een kleiner deel van ons vastgoed in de komende vijf jaar de 
gewenste kwaliteitssprong (inclusief duurzaamheid) maakt. Hiermee blijft onze continuïteit 
geborgd en zetten we onze middelen zoveel mogelijk in om bij te dragen aan onze opgave. 
 
Daarnaast staat er een energietransitie voor de deur. Samen met stakeholders als 
gemeenten, corporaties en netbeheerders moeten we op zoek naar een toekomstbestendige 
oplossing. De komende jaren geven we hier nadere invulling aan. 
 
En ‘last but not least’ vraagt het vinden van geschikte nieuwbouwlocaties onze aandacht. 
Deze locaties zijn essentieel voor het realiseren van onze nieuwbouwambities (en 
prestatieafspraken). Geschikte locaties zijn schaars, zeker in de huidige markt. In overleg met 
de gemeenten in ons werkgebied wordt gekeken naar oplossingen. 
 
Hoe gaan we onze plannen betalen 
Om de bovenstaande vastgoedambitie 1-op-1 door te berekenen aan onze huurders - ofwel 
de meest kwetsbare groep laten opdraaien voor de duurzaamheidsopgave die we als land 
hebben - vinden we niet eerlijk. Daarom richten we ons eerst op het tempo waarin we onze 
plannen uitvoeren en niet op bijvoorbeeld het verhogen van onze huren. Dit zal, zoals 
hiervoor aangegeven, leiden tot een aangepaste meerjarenbegroting voor 2019 en verder. De 
aanpak van de vastgoedopgave zal meer gespreid over de jaren plaatsvinden. 
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Naast de focus op onze organisatiedoelen, is het voldoen aan de interne en externe 
financiële ratio’s een must. We maken simpelweg geen plannen die hier niet aan voldoen. 
 
Onze operationele kasstroom is de komende vijf jaar positief, maar dekt niet de beoogde 
investeringsactiviteiten. Aanvullend op de operationele kasstroom zullen we daarom vastgoed 
verkopen vanuit onze ‘verkoopvijver’: vastgoed dat bestemd is voor verkoop. Ook dat dekt 
nog niet onze gehele financieringsbehoefte. Dus zullen we ook leningen aantrekken om onze 
investeringen te kunnen betalen. Dit is echter geen business model dat structureel kan 
worden doorgevoerd - meer investeren dan er binnenkomt. Want dan lopen we tegen onze 
(vermogens)grenzen aan. We bewaken deze grenzen dan ook in onze meerjarenplannen. 
Het is essentieel dat we keuzes maken in onze doelen en in welk tempo we onze doelen 
realiseren. Dit wordt een belangrijke opgave in 2018, die zijn beslag zal krijgen in de update 
van de meerjarenbegroting 2019 en verder. 
 
Onze financiering trekken we bij voorkeur langjarig aan, passend bij onze kernactiviteit: het 
exploiteren van vastgoed. Waarbij we zoeken naar het optimum tussen langjarige zekerheid 
en kostenefficiëntie, met oog voor de huidige kansen in de financieringsmarkt. 
 
In deze financiële doorkijk gaan we ook in op ons fiscale landschap. De impact van met name 
de vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing neemt grote proporties aan en verlaagt 
direct onze investeringscapaciteit. Om een indruk te geven: de komende vijf verwachten we 
jaarlijks circa € 60 miljoen te investeren. In deze periode dragen we aan verhuurderheffing en 
vennootschapsbelasting circa € 20 miljoen per jaar af, exclusief mogelijke nieuwe of 
gewijzigde maatregelen. 
 
Tabel 8.04. Afdrachten aan de overheid 2017-2022 

 2017 2018-2022 

Vennootschapsbelasting € 9 miljoen € 21 miljoen 

Verhuurdersheffing € 11 miljoen € 73 miljoen 

Totaal € 20 miljoen € 94 miljoen 

 
Als gevolg van gewijzigde standpunten van de Belastingdienst in 2017, is Vidomes versneld 
in betalende positie gekomen voor de vennootschapsbelasting. Deze gewijzigde standpunten 
hebben betrekking op de eisen waaronder een fiscale onderhoudsvoorziening mag worden 
gevormd. Vidomes is het oneens met de standpunten van de Belastingdienst en gaat hier 
dan ook tegen in bezwaar. Wij hebben dit inmiddels kenbaar gemaakt aan de 
Belastingdienst. De uitkomst hiervan kan impact hebben op de huidige fiscale positie, maar 
zal meerjarig geen substantieel ander beeld schetsen. Vooralsnog is in de fiscale positie 
voorzichtigheidshalve aangesloten bij de standpunten van de Belastingdienst - het ‘worst 
case scenario’ voor Vidomes dus. 
 
In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de mogelijke renteaftrekbeperking als 
gevolg van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) wetgeving in Nederland. Dit kan voor 
Vidomes, op basis van de meest recente meerjarenbegroting, de komende 10 jaar leiden tot 
circa € 77 miljoen aan rente die fiscaal niet aftrekbaar is. Dit zal leiden tot een extra te betalen 
post aan vennootschapsbelasting. Qua impact gaat het om iets minder dan een kwart van 
deze € 77 miljoen. Bovenop de gemiddeld € 4 miljoen per jaar. 
 
Het jaarlijks te betalen bedrag aan verhuurdersheffing neemt toe. Wij baseren dit op de WOZ-
waarde van het vastgoed, vermenigvuldigd met een heffingspercentage. Dit is door de jaren 
heen een stijgende lijn. 
 
Het administratief scheiden van onze activiteiten 
Vidomes heeft gekozen voor het administratief scheiden van haar DAEB en niet-DAEB 
activiteiten. Beide onderdelen heeft de Autoriteit Woningcorporaties op basis van de huidige 
meerjarenplanning beoordeeld als meerjarig levensvatbaar. De kern van onze activiteiten is 
gericht op DAEB. De ambitie op het niet-DAEB deel van onze activiteiten is beperkt (circa 
2,5% van de woningen betreft niet-DAEB). Voor de komende jaren hebben wij op niet-DAEB 
geen groeiambitie, maar zijn de activiteiten gericht op beheren en voor een deel verkopen. 
De Autoriteit Woningcorporatie heeft zijn goedkeuring gegeven op ons scheidingsvoorstel. 
  



  
 pagina 39
 Vidomes jaarverslag 2017 

9. Organisatie Vidomes 
 

 tevreden neutraal ontevreden 

Goed georganiseerd     

 
 

 

Tevreden over: 

 het nog steeds zeer lage percentage van ziekteverzuim: 2,7% 
(kleine verhoging van 0,2% vergeleken met 2016) 

 de ontwikkeling van medewerkers in projecten ‘Lekker B(l)oeiend’ 
en ‘Vidomes Beweegt’ 

 de toename van het aantal jongere medewerkers tot 35 jaar 

 de bezetting van de organisatie: 180 medewerkers op 1 januari, 
181 op 31 december 

 

Neutraal over: 

 - 

 

Ontevreden over: 

 het beperkte gebruik van het loopbaanbudget; door slechts 18% 
van de medewerkers  

9.1 Ontwikkeling organisatie en medewerkers  

Persoonlijke ontwikkeling was in 2017 een belangrijk speerpunt. De projecten ‘Lekker 
B(l)loeiend!’ en ‘Vidomes Beweegt’ maakten hier deel vanuit. 
 
Het Nieuwe Beoordelen – Lekker B(l)oeiend! 
In 2017 werkten we toe naar een nieuwe manier van beoordelen. De concrete voorbereiding 
is klaar. De komende periode leren we het goede gesprek met elkaar te voeren, en onze 
doelstellingen te behalen met daarbij passend gedrag. Zo willen we onze klanttevredenheid 
verhogen naar een 8+. Een extern bureau ondersteunt ons hierbij. Ook kregen onze 
medewerkers tijdens een afdelingstour te zien wat het nieuwe beoordelen inhoudt. Collega’s 
gingen aan de slag met hun talenten en koppelden deze vervolgens aan hun bijdrage bij de 
nieuwe klantvisie. In 2018 starten we echt.  
 
Vidomes Beweegt 
In 2017 stond ‘Vidomes Beweegt’ in het teken van de vraag: hoe kunnen we de werkwijze 
van onze medewerkers en organisatiecultuur optimaal laten aansluiten bij de opgave 
waarvoor we staan? Wat betekent dit voor onze interne omgangsvormen, maar zeker ook 
voor hoe we onze klanten bedienen? Continue verbetering is nodig om de kracht van de 
organisatie te vergroten en om aan elkaars verwachting en aan die van onze klanten te 
voldoen. Om dit te bereiken, lag de focus in 2017 op eigenaarschap – verantwoordelijkheid 
nemen en elkaar aanspreken – en denken vanuit de klant. Daarbij ging het bij het project  
‘Vidomes Beweegt’ vooral om het veranderen van gedrag.  
 
Vanuit deze uitgangspunten zochten we nadrukkelijk de samenwerking met het programma 
Klantvisie. Wat betekent dit concreet voor ons gedrag? Vertaald naar de belevingswereld van 
de medewerker: wat doe jíj anders als je morgenochtend op kantoor komt?  
 
Opleiden en ontwikkelen 
Het vervolg op Summerschool was een succes. Medewerkers namen enthousiast deel aan 
de workshops. Die varieerden van ‘Excelleren in Excel’ en ‘Meer magie in je communicatie’ 
tot het volgen van een bootcamp. Binnen Vidomes staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het 
vaandel. Toch heeft in 2017 slechts 18% van de medewerkers (32 van de 180) het 
persoonlijk loopbaanbudget ingezet. De helft van deze personen gebruikte het budget voor 
coaching. In 2018 is het zaak om de rest van de organisatie aan de studie te krijgen, als we 
vinden en zien dat scholing belangrijk is voor de ontwikkeling van medewerkers. 
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Formatieontwikkeling 
De bezetting van de organisatie was op 1 januari 2017 180 medewerkers. Aan het einde van 

het jaar waren dat er 181. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Vidomes was 47 

jaar. In de corporatiebranche was het gemiddelde 43 jaar. De man-vrouwverdeling bij 

Vidomes is bijna gelijk.  

Tabel 9.01. Leeftijdsverdeling medewerkers in dienst 2015-2017 

Leeftijdsverdeling Totaal medewerkers 

2017 

Totaal medewerkers 

2016 

Totaal medewerkers 

2015 

<25 jaar 1% 1% 0% 

25-35 jaar 18% 11% 11% 

35-45 jaar 29% 30% 31% 

45-55 jaar 38% 34% 33% 

55+  23% 24% 25% 

Totaal 180 182 178 

 

Ziekteverzuim 

Net als in de afgelopen twee jaar wierp de constructieve en intensieve samenwerking tussen 

management, HR en arbodienst ook in 2017 zijn vruchten af. We lieten in zowel het kort, 

middellang als lang verzuim een stabiele lijn zien. Vidomes zat weer onder de gestelde 

ziekteverzuimnorm van 3,5%. Ten opzichte van 2016 was er een lichte stijging van 0,2%.  

Grafiek 9.01. Ziekteverzuim per jaar 2015 - 2017 

 
 
 
In-, door- en uitstroom 
Er stroomden bij diverse afdelingen nieuwe medewerkers in. In totaal ging het om 26 
medewerkers, waarvan 15 op een vaste betrekking en 11 nieuwe collega’s op tijdelijke 
functies. Medewerkers zagen én grepen de kans om een volgende stap in hun loopbaan te 
maken: van vijf medewerkers in 2016 naar 14 medewerkers in 2017. Daarvan stroomden 11 
medewerkers door naar een vaste en drie naar een tijdelijke functie. Het aantal medewerkers 
dat met pensioen ging stond in 2017 op 0. 
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Schema 9.1.  In-, door- en uitstroom van medewerkers in 2017  

 
 
Sociale veiligheid 
In 2017 hebben we een werkgroep geformeerd met als projectleider de manager Sociaal 
Beheer. Het komende jaar horen we meer op het gebied van Sociale Veiligheid. Zo 
organiseren we de ‘Week van de Sociale Veiligheid’ en plannen we anti-agressietrainingen in. 

9.2 Ondernemingsraad  

Voor de OR stond 2017 in het teken van samenwerking en ontwikkeling. Jaarlijks hebben OR 
en bestuur een training. Hierbij worden onder meer oefeningen gedaan om elkaar beter te 
leren kennen en om beter en effectiever samen te werken.  
 
Ook de samenwerking tussen de OR en RvC is goed. Jaarlijks zijn er minimaal vier reguliere 
overleggen. Er was een gezamenlijke bijeenkomst over klantbeleving. Het RvC-lid dat de OR 
heeft voorgedragen, nam deze zomer afscheid. Over het opstellen van een profielschets en 
het wervings- en selectietraject hebben OR en RvC afspraken gemaakt. Eind december 
ontving de OR een adviesaanvraag van de RvC over het voorgenomen besluit over de positie 
van bestuurder Klaas Franken. In een ingelaste bijeenkomst gaf een delegatie van de RvC 
een toelichting op de aanleiding voor het onderzoek en op het voorgenomen besluit op basis 
van dit onderzoek. De OR betreurt de noodzaak van dit besluit, maar heeft begin januari 2018 
een positief advies gegeven. 
 
OR-verkiezingen 
In september verliep de zittingstermijn van de OR-leden. Na een actieve wervingsactie waren 
er precies genoeg kandidaten om een voltallige OR van zeven leden samen te stellen. Een 
verkiezing was hierdoor niet nodig.  
 
Belangrijkste gespreksonderwerpen  
Een belangrijk OR-gespreksonderwerp in 2017 was de aanpassing van de mobiliteitsregeling. 
Dit is een kaderbepaling in de CAO, waarvoor speciale spelregels gelden. Bestuur en OR 
interpreteerden de regels over de raadpleging van de medewerkers verschillend en legden dit 
interpretatiegeschil gezamenlijk voor aan de Commissie CAO-zaken. Uit de uitspraak bleek 
dat de raadpleging niet correct was gebeurd. Bestuur en OR kozen er vervolgens voor om de 
mobiliteitsregeling pas een half jaar nadat er een nieuwe CAO is afgesloten, in te laten gaan.  
 
Het nieuwe beoordelingsbeleid ‘Lekker B(l)oeiend’ was een steeds terugkerend 
gespreksonderwerp. Twee OR-leden namen deel aan de organisatiebrede werkgroep. 
 
De OR signaleert een aantal positieve trends: het lage ziekteverzuim, de interne 
doorstromingsmogelijkheden voor medewerkers en de stijging van het gebruik van de 
opleidingsbudgetten. Dit geldt niet voor het gebruik van het persoonlijk loopbaanbudget.  

26

nieuwe 
medewerkers

14 medewerkers 
kregen andere 
functie binnen 

Vidomes 

27 medewerkers 
verlieten de 
organisatie
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Advies en instemming 
De OR stemde onder voorwaarden in met: de mobiliteitsregeling, de bezwarenregeling van 
de mobiliteitsregeling en het beoordelingsbeleid ‘Lekker B(l)oeiend’. 
 
De OR stemde in met: het bedrijfshulpverleningsplan, het implementatieplan ‘Lekker 
B(l)oeiend’, de afgezwakte versie van de planningsgesprekken 2017, de personele invulling 
van de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen en de hoogte van het Individuele 
Keuzebudget (IKB). 
 
De OR adviseerde over het voorgenomen besluit over de aanpassing van de 
secretaressepool. Eind 2017 was nog niet bekend of het bestuur het advies van de OR 
overneemt. De OR adviseerde de RvC over het voorgenomen besluit over de positie van een 
van de bestuurders en over de herbenoeming van een commissaris.   
 
Arbeidsomstandigheden 

Per 1 april 2017 heeft Vidomes een preventiemedewerker aangesteld. In overleg met het 

bestuur en de OR heeft deze medewerker de arbocommissie samengesteld.  

 

Plan van aanpak 
Het plan van aanpak van de arbocommissie bestaat uit de thema’s: Arbozorg en organisatie, 
Veilig Werken, Sociale Veiligheid, Sociale veiligheid – werken in de wijk, Inrichting kantoor, 
onderhoud en controle, en Bedrijfshulpverlening. 

9.3 Integriteit  

Voor Vidomes zijn transparantie en integriteit belangrijke waarden. Deze hebben wij intern 
vastgelegd in onze integriteitscode. In de code staat welk gedrag we van onze medewerkers 
verwachten als het gaat om integriteit. In de protocollen ‘zakelijke integriteit’ en ‘sociale 
integriteit’ (over omgangsvormen) hebben we specifieker omschreven wat voor gedrag we op 
die gebieden verwachten. Ook staat er beschreven wat medewerkers kunnen doen bij het 
signaleren van niet-integer gedrag. Het onderwerp integriteit staat bij ons regelmatig op de 
agenda, om zo het gesprek daarover te bevorderen. 
 
In 2017 benoemden we een klachtencommissie die klachten over ongewenste 
omgangsvormen behandelt. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een 
onafhankelijke adviseur HR, een medewerker van Vidomes en een secretaris. We hebben 
ook een Integriteitscommissie. Deze commissie behandelt meldingen over zakelijk niet-
integer gedrag en adviseert het bestuur over de afdoening. 
 
Twee vertrouwenspersonen  
In 2017 behandelde de Integriteitscommissie één melding over zakelijk niet-integer gedrag 
van een medewerker bij de indiensttreding. Deze melding leidde tot het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst met deze medewerker. Daarnaast hadden wij in 2017 te maken met 
een integriteitsincident, waarbij een bestuurslid van Vidomes betrokken was. Uit het door de 
Raad van Commissarissen uitgevoerde feitenonderzoek bleek dat deze bestuurder 
aanbrengfees (vergoedingen) had bedongen voor het aandragen van personen die als 
interim-kracht een opdrachtrelatie met Vidomes waren aangegaan. Dit speelde in de periode 
dat de bestuurder, voordat hij bestuurder was, als interim financieel manager bij Vidomes 
werkte. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de bestuurder hiermee niet 
transparant, en daarmee verwijtbaar, handelde. Daardoor is het vertrouwen vanuit de RvC in 
de bestuurder verloren gegaan. De bestuurder heeft daarop zelf per direct (januari 2018) 
ontslag ingediend als bestuurder van Vidomes.  
 
Er zijn geen meldingen bij de klachtencommissie over sociale integriteit binnengekomen. De 
vertrouwenspersonen kregen wel zeven nieuwe meldingen ‘sociale integriteit’ en er was nog 
een lopende melding. Vier meldingen hadden een klankbordkarakter: de melder(s) konden 
zelf verder. De overige vier meldingen kregen een vervolg met een driegesprek. De 
vertrouwenspersoon ondersteunde de melder bij de voorbereiding van het gesprek. Tijdens 
het gesprek nam de vertrouwenspersoon met instemming van de gespreksdeelnemers de rol 
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van waarnemer en procesbegeleider op zich. Drie meldingen werden afgerond, één melding 
loopt nog. Drie van de acht meldingen hadden het karakter van een (dreigend) 
arbeidsconflict. Dit valt in principe niet onder het werkterrein van de vertrouwenspersonen. De 
melders vroegen echter om ondersteuning bij het voeren van een moeilijk gesprek. Bij het 
verloop van dergelijke gesprekken spelen omgangsvormen vaak een belangrijke rol. Reden 
voor de vertrouwenspersonen om melders te ondersteunen bij het voeren van ‘het goede 
gesprek’. 
 
De vertrouwenspersonen verzorgden samen met de leden van de integriteitscommissie twee 
themabijeenkomsten met het BMT. Het eerste thema was ‘het gesprek met je medewerker na 
een melding ongewenste omgangsvormen’. In de tweede bijeenkomst verkenden we met 
elkaar integriteitsdilemma’s. Dit onderwerp kreeg een vervolg met de medewerkers tijdens 
een personeelsbijeenkomst. Om het gesprek binnen de teams over integriteit te 
ondersteunen, ontwikkelden de vertrouwenspersonen twee tools: de Integriteitsparaplu en 
een set dilemmakaarten. 

9.4 Risicomanagement  

Risicomanagement is vooral gericht op het beheerst bereiken van onze doelstellingen. We 
keken goed naar onze omgeving en voerden zowel intern als met onze stakeholders het 
gesprek. Zo inventariseerden we welke strategische risico’s invloed hebben op onze 
doelstellingen, en waar we de komende jaren op willen sturen. Dat deden we aan de hand 
van de vijf strategische thema’s uit onze nieuwe strategische visie en op basis van een goede 
bedrijfsvoering. 
 
Basis voor risicomanagement 
Vidomes hanteert het ‘three lines of defence’-model als basis voor de inrichting van haar 
risicomanagement. De managers zijn proces- en risico-eigenaar in de eerste lijn: zij zijn 
verantwoordelijk voor het analyseren van (operationele) risico’s en voor het adequaat 
beheersen ervan. De afdeling business control stelt kaders op voor risicomanagement en 
ondersteunt bij het uitvoeren van de risicoanalyses. De business controller bespreekt dit 
periodiek met bestuur en MT. De beoordeling van de werking van de processen in de derde 
lijn wordt uitgevoerd door een medewerker interne audits - onderdeel van de afdeling 
business control. In 2017 voerde deze medewerker aan de hand van een door de raad van 
commissarissen goedgekeurde audit planning de volgende audits uit: 

 datakwaliteit vastgoeddata 

 borging Warmtewet 

 borging Woningwet 

 verhuurmutatieproces 
 
De medewerker ‘interne audits’ monitort de opvolging van de verbeterpunten uit de 
auditrapporten, in combinatie met de aanbevelingen die de accountant deed in de 
management letter. Zij voert hiervoor periodiek gesprekken met de verantwoordelijk 
managers. 
 
De audits op soft controls en projectbeheersing die in de auditplanning van 2017 stonden, 
worden uitgevoerd in 2018. 
 
Risicomanagement in besluitvorming 
Vidomes past risicomanagement toe in alle besluitvorming. Dit doen we vanuit het perspectief 
van integraal risicomanagement: op strategisch niveau wordt beoordeeld of besluitvorming 
bijdraagt aan onze lange termijndoelen, op tactisch en operationeel niveau ligt de nadruk op 
de beheersing van operationele risico’s en op de implementatie en borging van 
besluitvorming. 
 
Risicobereidheid 
Ook keken we in 2017 als organisatie naar onze risicobereidheid. Dat deden we op twee 
dimensies: kwantitatief en kwalitatief. Kwantitatief om een goede onderbouwing te geven 
waarom Vidomes buffers aanhoudt in haar financiële bedrijfsvoering. Kwalitatief omdat 
risico’s niet altijd in euro’s zijn uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan onze risicobereidheid wat 
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de veiligheid van onze huurders en medewerkers betreft of aan de risicobereidheid voor de 
klanttevredenheid. Vidomes wil een betrouwbare, financieel gezonde corporatie zijn. Een 
corporatie die welbewust risico’s en kansen afweegt en verantwoordelijkheid en initiatief bij 
huurders en in de organisatie stimuleert. 
 
Vidomes voert scenario-analyses uit om de impact van risico’s te bepalen. Hieruit komt naar 
voren dat in 2017 de volgende scenario’s de grootste, negatieve impact hadden op de 
financiële positie van Vidomes: 

 verhoging van de overheidsheffingen: verhuurderheffing en 
vennootschapsbelasting 

 stijging van de (herfinancierings)rente 

 stijging van de kosten voor bouw, renovatie en onderhoud 
 
Risicomanagement in de praktijk  
Vidomes constateert dat de overheid de belangrijkste onzekere factor is voor de toekomst 
van de corporatiesector, het businessmodel en de financiële positie van Vidomes. In 2017 
kreeg Vidomes hier direct mee te maken door een gewijzigd standpunt van de 
Belastingdienst. De belasting die Vidomes hierdoor in 2017 moest betalen, kwam onverwacht 
en had direct invloed op onze financiële positie. Het toonde tegelijkertijd nut en noodzaak van 
onze financiële buffers aan. 
 
Het onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar de inhuur van medewerkers via 
netwerken leidde bij Vidomes tot een goede discussie over het belang van risico- 
management. Wij zien interne beheersing als een samenspel tussen ‘hard’ en ‘zacht’. Harde 
maatregelen, procedures, richtlijnen en kaders geven houvast en grenzen aan ons handelen. 
Uiteindelijk wordt de kwaliteit van de interne beheersing bepaald door de ‘zachte’ factoren, 
zoals cultuur, leiderschapsstijl, voorbeeldgedrag, eigenaarschap, openheid in communicatie 
en aanspreekbaarheid. De focus lag in 2017 daarom vooral in het sturen op deze zachte 
factoren als ondersteuning van de (noodzakelijke) harde maatregelen. Dit is ook zo in 2018. 
 
Vidomes heeft bij het vreselijke incident aan de Van Schuijlenburchstraat laten zien dat ze als 
organisatie in staat is om snel te leren. De crisisorganisatie was net voor het incident 
ingesteld, maar handelde snel en adequaat om de crisis te managen. De evaluatiepunten 
hebben we inmiddels grotendeels opgepakt en werken we verder uit in 2018.  
 
Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is het sturen en verantwoorden op basis van 
managementinformatie. Om onze nieuwe strategische visie nog beter te ondersteunen, zijn 
wij projectmatig bezig om de sturingsinformatie hierop aan te sluiten. 
  
De risico’s in kaart gebracht  
Vidomes heeft in 2017 een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit komen de volgende potentiële 
risico’s met betrekking tot de strategie (S), operationele activiteiten (O), financiële positie 
(FP), financiële verslaggeving (FV) en wet- en regelgeving (W):  
 

1 Beperkte beschikbaarheid / betaalbaarheid bouwlocaties (S, O, FP) 

2 Toenemende ontwikkel- en bouwkosten / beperkte beschikbaarheid aannemers (S, O, FP) 

3 Beperking financiële middelen (S, FP) 

4 Veranderende vraag (S, O) 

5 Duurzaamheidsambities niet realiseerbaar (S, FP, W) 

6 Dienstverlening voldoet niet aan verwachtingen (S, O) 

7 Afnemende differentiatie in wijken (S, O) 

8 Toenemend aandeel kwetsbare huurders (S, O) 

9 Toenemend aantal veiligheidsincidenten (S, O, W) 

10 Suboptimale beslissingen in de vastgoedsturing (S, O) 

11 Onvoldoende organisatie- en cultuurverandering (S, O) 

12 Onvoldoende ontwikkelcapaciteit (S, O) 

13 Onvoldoende personele capaciteit / kwaliteit (S, O) 

14 Onvoldoende 'in control' zijn (S, O, W) 

15 Processen, systemen en data onvoldoende op orde (S, O) 
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Aan de hand van deze risico-inventarisatie zijn risico-eigenaren benoemd. De afdeling 
business control ondersteunt de risico-eigenaren bij het treffen van adequate beheers- 
maatregelen en rapporteert periodiek aan het bestuur en de auditcommissie over de 
beheersing van de belangrijkste risico’s. 
 
De komende jaren staan in het teken van het verder vergroten van bewustwording met 
betrekking tot risicomanagement bij alle medewerkers. 



  
 pagina 46
 Vidomes jaarverslag 2017 

10. Verslag van bestuur 

10.1 Governancestructuur en -code  

Vidomes is een stichting met een tweehoofdig bestuur en een Raad van Commissarissen 
(RvC). Het bestuursmodel van Vidomes is gebaseerd op onze missie, onze ambitie en onze 
visie op de eigen organisatie. Onze doelstelling is opgenomen in onze statuten. 
 
De governance van Vidomes wordt beheerst door externe wet- en regelgeving en onze 
statuten. Maar ook door interne regelgeving zoals de reglementen van bestuur en RvC, het 
treasurystatuut, het investeringsstatuut en de integriteitscode. Daarnaast hebben we 
afspraken met gemeenten en de Huurdersraad gemaakt.  
 
Bestuur en RvC onderschrijven de principes uit de Governancecode 
Woningcorporaties 2015:  

1. Bestuur en RvC hanteren normen en waarden die passen bij de maatschappelijke 
opdracht van de corporatie. 

2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar op prestaties en leggen actief verantwoording af.  
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 
4. Bestuur en RvC handelen in dialoog met belanghebbende partijen. 
5. Bestuur en RvC kennen en beheersen de risico’s die verbonden zijn aan de 

activiteiten van de corporatie.  
 
Leden van bestuur en RvC leven de code naar letter en geest na en spreken elkaar hierop 
aan. Dit doen zij met respect voor elkaars rol, taken en verantwoordelijkheid. Vidomes wijkt 
niet af van de Governancecode.  

10.2 Bestuur: werkwijze en verdeling  

Het bestuur bestond in 2017 uit twee bestuurders: mevrouw D.L. Braal-Verhoog (voorzitter) 
en de heer K. Franken (lid bestuur). Beide bestuurders waren statutair bestuurder en 
vormden een collegiaal bestuur. Tussen de bestuurders is een portefeuilleverdeling 
afgesproken, waarbij mevrouw Braal de portefeuille volkshuisvestelijk/maatschappelijk voor 
haar rekening nam en de heer Franken de portefeuille bedrijfsvoering.  
 
Per 11 januari 2018 heeft de heer Franken zijn ontslag ingediend als bestuurder. Dit naar 
aanleiding van uitkomsten van een door de RvC ingesteld feitenonderzoek naar niet-integer 
handelen van de heer Franken. In het hoofdstuk integriteit staan we hierbij stil. We zijn op 
zoek naar een nieuwe financieel bestuurder.   
 
Gedurende het feitenonderzoek, vanaf 25 augustus 2017, heeft de RvC de heer Franken 
geschorst. Sindsdien, en bij het verschijnen van dit jaarverslag, is mevrouw Braal de enige 
bestuurder in functie. Hoewel ze feitelijk de enige was met statutaire bevoegdheden, heeft 
mevrouw Braal de governance zo ingericht dat zij bij besluitvorming het managementteam 
(zie hierna) nadrukkelijker betrok.  
 
De werkwijze van het bestuur is opgenomen in het bestuursreglement, te vinden op 
www.vidomes.nl. Het bestuur vergadert tweewekelijks. Daar vindt in beginsel ook de 
besluitvorming plaats, tenzij omstandigheden de besluitvorming buiten de vergadering 
rechtvaardigen. Van de vergaderingen houden we notulen bij. We zorgen ervoor dat de 
besluitvorming op een zorgvuldige en correcte manier tot stand komt. Alle bestuursbesluiten 
registreren we in een besluitenlijst. 
   
Managementteam  
De laag onder het bestuur bestaat uit de managers Wonen, Frontoffice, Vastgoed, Sociaal 
Beheer, Financiën, HR, de Business Controller en de Bestuurssecretaris. Het bestuur stuurt 
het management rechtstreeks aan. Bestuur en management (BMT) overleggen regelmatig 
bilateraal en thematisch. De samenwerking tussen bestuur en MT is – uiteraard – gericht op 
het realiseren van de doelstellingen, maar zeker ook op het stimuleren van gedrag dat daarbij 
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hoort. Bestuur en MT zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Ze geven hier actief invulling 
aan door met elkaar en met medewerkers het gesprek aan te gaan aan de hand van 
dillema’s. Het bestuur werkt ook nauw samen bij het formuleren van onze meerjarenvisie en  
-ambities. In 2017 gebeurde dat onder andere bij onze strategische en klantvisie.  
 
Raad van Commissarissen 
Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). In het verslag 
van de RvC (zie paragraaf 10.4) staat hoe in 2017 invulling is gegeven aan de verschillende 
rollen binnen Vidomes. De relatie tussen bestuur en RvC wordt gekenmerkt door vertrouwen 
vanuit een kritische houding, met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. De RvC 
bestaat uit zeven leden. Vooruitlopend op het geleidelijk terugbrengen van het aantal RvC-
leden naar vijf, is besloten om de vacature op voordracht van de OR op een later moment in 
te vullen. Per 1 mei 2018 vertrekken mevrouw Oude Veldhuis en mevrouw Kleijweg vanwege 
het bereiken van hun maximale benoemingstermijn. In de plaats daarvan wordt één 
commissaris aangesteld op voordracht van de Huurdersraad. Deze wervingsprocedure wordt 
gecombineerd met de wervingsprocedure voor de OR-commissaris. Het contact met de OR 
vanuit de RvC wordt tijdelijk door mevrouw Oude Veldhuis en mevrouw Kleijweg 
onderhouden.   
 
De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van vier jaar. De zittingsduur is 
beperkt tot twee periodes. De RvC hanteert een kwaliteitsprofiel voor zijn leden dat 
regelmatig wordt geactualiseerd. Binnen de RvC is voldoende deskundigheid aanwezig op de 
terreinen bestuurlijk, financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk, juridische zaken en 
vastgoed. De werkwijze van de RvC is geregeld in een reglement, te vinden op 
www.vidomes.nl/rvc.  
 
Belangrijke besluiten 
In 2017 namen we een aantal voor de organisatie belangrijke besluiten. Zo formuleerden we 
een nieuwe missie en een nieuwe strategische visie. Dat deden we in samenspraak met onze 
stakeholders. In de visie hebben we de vijf thema’s benoemd waarop wij ons de komende 
jaren richten (zie hoofdstuk 2). 
 
We besloten om woningen aan de Van der Goes- en Van Schuijlenburchstraat in Delft te 
slopen in plaats van te renoveren. Dit besluit heeft bij onze huurders het nodige 
teweeggebracht. Dat begrijpen wij: het ís ook een ingrijpend besluit. Daarom gaan wij de 
komende tijd nog intensiever met onze huurders in gesprek. We bekijken hoe we hen op een 
goede manier kunnen begeleiden bij het terugkeren naar een nieuwe woning in het nieuwe 
complex of bij het vinden van een thuis elders.  
 
We hebben een bedrijfsbrede compliancestructuur opgezet en geïmplementeerd. Door deze 
structuur zijn wij meer ‘in control’ bij het borgen van wet- en regelgeving in onze organisatie. 
De structuur loopt via het ‘3 lines of defense’ model. We benoemden wetgevingseigenaren 
(eerste lijn), een complianceofficer en een complianceteam (tweede lijn). De internal auditor 
vormt de derde lijn. Voor de verschillende lijnen zijn de rollen en het samenspel benoemd. 
We hebben een complianceframework vastgesteld waarin de belangrijkste wet- en 
regelgeving is opgenomen met de bijbehorende risico’s. Daarnaast stelden we een plan van 
aanpak voor informatiebeveiliging en privacy vast en actualiseerden we het informatie-
beveiligingsbeleid. Daarbij hebben we voorgesorteerd op nieuwe wet- en regelgeving, zoals 
de AVG die per 25 mei 2018 van kracht gaat.   
 
Educatie 
Het bestuur vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Daarom volgen de 
bestuurders regelmatig cursussen en trainingen op inhoudelijk vlak en op het gebied van 
leiderschap. Om dit meetbaar te maken, wordt er gewerkt met punten voor permanente 
educatie (PE). 
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Tabel 10.01. Behaalde PE-punten door het bestuur 

Naam bestuurder Aantal behaalde PE-
punten 2016 en 2017 

Minimaal aantal te behalen 
punten in 2015-2016-20172 

D.L. Braal-Verhoog 74 63 

K. Franken 81 63 

10.3 Verslag van bestuur 

Het bestuur van Vidomes verklaart:  
1. dat de stichting haar middelen (batige saldi daarbij inbegrepen) uitsluitend bestemt 

voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting;  
2. dat de onafhankelijke accountant na controle een goedkeurende verklaring heeft 

afgegeven voor de jaarrekening 2017 en 'en dat de onafhankelijk accountant in zijn 
onderzoek het bestuursverslag heeft getoetst;  

3. dat de Raad van Commissarissen op 30 mei 2018, gehoord de onafhankelijke 
accountant, de jaarrekening 2017 heeft vastgesteld en het jaarverslag, inclusief het 
volkshuisvestingsverslag 2017, heeft goedgekeurd.  

10.4 Verslag Raad van Commissarissen  

Het jaar 2017 had voor Vidomes twee kanten. Vidomes heeft het financieel en anderszins 
goed op orde. De verdere implementatie van de Woningwet verliep goed op schema. De 
mooie en kritische ‘100-dagenreflectie’ van het in 2016 aangetreden bestuur resulteerde voor 
2017 in een goede agenda. Er was meer financiële ruimte voor extra investeringen: een 
aantal belangrijke investeringsbesluiten is genomen. In juni heeft de Aw een mooi 
governance-inspectierapport uitgebracht. Maar Vidomes is in de tweede helft van het jaar 
geconfronteerd met een aantal zware ontwikkelingen. De RvC heeft een onderzoek gedaan 
naar het handelen van een van de bestuurders. Ook het overlijden van een medewerker door 
een ontploffing in een Vidomes-woning heeft grote impact op de organisatie.  
 
Onderzoek door de RvC 
In augustus 2017 informeerde de heer Franken de RvC dat hij, in de periode voordat hij 
bestuurder bij Vidomes was, aanbrengpremies heeft ontvangen van interim-managers 
werkzaam voor Vidomes. Naar aanleiding van deze mededeling stelde de RvC een 
onderzoek in naar het handelen van de heer Franken. Lopende het onderzoek heeft de RvC 
de heer Franken geschorst. Op grond van het onderzoek is de RvC tot de conclusie gekomen 
dat de heer Franken onvoldoende transparant is geweest over het ontvangen van 
aanbrengpremies. De heer Franken heeft naar aanleiding van dit oordeel in 2018 zijn ontslag 
ingediend. 
 
Overlijden medewerker 
Op 1 november 2017 vond een ontploffing plaats in een woning van Vidomes. Door deze 
ontploffing is een onderhoudsmonteur van Vidomes overleden. Het overlijden was een 
enorme schok voor alle medewerkers. Het verdriet is enorm. Medewerkers en 
commissarissen hebben het verdriet tijdens verschillende bijeenkomsten gedeeld. Hierdoor is 
het verdriet niet weg, maar hebben we wel de kracht gevonden om samen verder te gaan. 
 
RvC en toezicht 
De RvC vervult verschillende rollen: die van toezichthouder, werkgever van het bestuur en 
adviseur en sparringpartner voor het bestuur. In 2017 heeft de RvC zijn toezichtvisie nader 
ingevuld. In de visie beschrijft de RvC zijn verschillende rollen en hoe hij daarmee om gaat. 
Als toezichthouder vervult de RvC zijn kritische rol vanuit een vertrouwensbasis. Gefundeerd 
vertrouwen is het kernbegrip. Er zijn open lijnen naar de organisatie en andere stakeholders, 
die over en weer worden ingezet voor het delen van informatie. De RvC is daarmee voor zijn 
informatievoorziening niet alleen afhankelijk van informatie verstrekt door het bestuur, maar 
haalt actief informatie op bij andere stakeholders. Daarbij rekening houdend met de 
verschillende verantwoordelijkheden.  

                                                      
2 Onze bestuurders zijn per 1 april 2016 benoemd en moeten sindsdien het vereiste aantal punten halen. 
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De klankbordrol van de RvC wordt vanuit actuele thema’s ingevuld en komt terug in bilaterale 
overleggen, reguliere RvC-vergaderingen en werkbezoeken. RvC-leden kunnen hierbij 
specifieke kennis, ervaring of een netwerk inbrengen, zonder de leiding van het proces over 
te nemen. 
 
De rollen van de raad worden uitgeoefend door een combinatie van bilateraal overleg, 
overleg in de commissies en overleg met de gehele raad. 
 
De RvC houdt toezicht op basis van een toetsingskader, dat in samenspraak met het bestuur 
is opgesteld. Het interne toetsingskader voor de RvC bestaat onder meer uit: 

- Statuten; Reglementen van RvC, RvB, Auditcie, Remuneratiecie, Profielschets RvC  
- Strategische visie 2017 - 2018 
- Meerjarenbegroting, jaarplan en -begroting  
- Prestatieafspraken met de gemeenten in de werkgebieden van Vidomes  
- Financieel Reglement, Treasurystatuut, Investeringsstatuut, Procuratieregeling 
- Reglement financieel beleid en beheer 
- Integriteitscode, inclusief klokkenluidersregeling  

 
Het externe toezichtkader bestaat uit relevante wet- en regelgeving, zoals de Woningwet en 
bijbehorende regelingen, de AedesCode, de Governancecode Woningcorporaties en de 
(beleids)regels van de externe toezichthouders als het WSW en de Autoriteit 
woningcorporaties.  
 
Samenstelling RvC 
De RvC bestond  in 2017 uit de volgende leden: 

- de heer J.C.M. van Sonderen, voorzitter 
- mevrouw M.C. Oude Veldhuis, vicevoorzitter 
- mevrouw M.G.T. Kleijweg, op voordracht van de huurders 
- de heer G. Buijs, op voordracht van de huurders 
- de heer P. Rutte, op voordracht van de huurders 
- de heer H. van Moorsel, voorzitter auditcommissie 
- mevrouw C.M. Sjerps, op voordracht van de OR  

 
In de bijlagen is nadere informatie over de leden van de RvC opgenomen. De RvC heeft het 
voornemen uitgesproken om het aantal leden geleidelijk terug te brengen naar vijf. Dit had 
onder meer te maken met de verdeling van expertise en de focus op grote lijnen. De 
Huurdersraad en de OR kunnen zich in dit besluit vinden.  
 
Er zijn drie vaste commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de 
vastgoedcommissie.  
 
In 2017 heeft de RvC elf keer vergaderd met het bestuur. Dat is vaker dan in voorgaande 
jaren. Het heeft vooral te maken met het verloop van het onderzoek naar het 
integriteitsincident waarbij de heer Franken betrokken was. De voorzitter van de RvC had 
regelmatig bilateraal overleg met het bestuur over verschillende thema’s. Daarnaast namen 
leden van de RvC deel aan sessies over de nieuwe strategische visie en de klantvisie. 
 
Het bestuur informeert de RvC onder meer door middel van periodieke 
managementinformatie over de voortgang van het concernjaarplan en de financiële resultaten 
versus de begroting. Ook wordt de RvC geïnformeerd via brancheperiodieken en ontvangen 
de leden de correspondentie met de externe toezichthouders en andere relevante 
rapportages. Het accountantsverslag en de managementletter worden in de auditcommissie 
en in de RvC-vergadering geagendeerd en daar ook met de accountant besproken.  
 
De auditcommissie bestond in 2017 uit de heren Van Moorsel (voorzitter) en Rutte. Deze 
commissie heeft als taak het voorbereiden van de besluitvorming van de RvC op het gebied 
van financiële rapportages, de benoeming en het functioneren van de externe accountant, 
kwaliteit en effectiviteit van interne en financiële managementrapportages en systemen voor 
interne beheersing. De auditcommissie vergaderde in 2017 in totaal 6 keer met het bestuur. 
Bij vergaderingen over de jaarstukken 2016 en de managementletter 2017 was ook de 
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externe accountant aanwezig.  
 
De remuneratiecommissie werd in 2017 gevormd door mevrouw Oude Veldhuis (voorzitter) 
en de heer Van Sonderen. De algemene taak van de remuneratiecommissie is het 
voorbereiden van de besluitvorming van de raad over de werving en selectie van leden van 
de RvC en het bestuur, over het bezoldigingsbeleid voor de RvC en het bestuur, en over het 
functioneren van het bestuur. De remuneratiecommissie is in 2017 vier keer bijeengekomen. 
Vergaderingen vonden plaats rondom de beoordelingscyclus van het bestuur. In februari 
2017 zijn de prestatieafspraken voor 2017 met het bestuur gemaakt. In oktober 2017 vond 
een (uitgesteld) voortgangsgesprek met mevrouw Braal plaats. Daarnaast kwam de 
remuneratiecommissie bij elkaar vanwege de werving van de interim financieel bestuurder. 
 
De vastgoedcommissie is in 2017 (opnieuw) geïnstalleerd. De vastgoedcommissie bestond in 
2017 uit mevrouw Oude Veldhuis en de heer Rutte. De vastgoedcommissie is op afroep 
beschikbaar en geeft op eigen initiatief adviezen over investeringsvoorstellen. De 
vastgoedcommissie adviseerde onder meer over de besluitvorming rond de sloop en 
nieuwbouw van de Van der Goes en Van Schuijlenburchstraat en de aanvullende investering 
in nul-op-de-meterwoningen in Palenstein Vlek B.  
 
In 2017 was sprake van de herbenoeming van de heer Rutte. De RvC heeft buiten zijn 
aanwezigheid zijn functioneren besproken en besloten tot de voorgenomen herbenoeming. 
De fit-and-proper-test heeft in augustus 2017 geleid tot een positieve zienswijze van de 
Autoriteit woningcorporaties. De RvC heeft de heer Rutte in september 2017 benoemd voor 
een tweede termijn.  
 
Toezicht op integriteit en cultuur organisatie 
Het bestuur informeert de RvC over integriteitsmeldingen en integriteitsincidenten. De RvC 
heeft met regelmaat aandacht voor de ontwikkeling van de cultuur binnen de organisatie. 
Houding en gedrag in algemene zin zijn een terugkerend onderwerp van gesprek tussen het 
bestuur, de OR en de RvC.  
  
Governancecode 
Leden van de RvC en de RvB leven de Governancecode Woningcorporaties 2015 naar letter 
en geest na en spreken elkaar hierop aan, met respect voor elkaars rol, taken en 
verantwoordelijkheid.  
 
Belangrijke besluiten in 2017 
In 2017 heeft de RvC onder meer onderstaande besluiten genomen c.q. goedgekeurd:  
• goedkeuring Jaarplan Treasury 2017   
• goedkeuring Treasurystatuut 
• vaststelling Jaarrekening 2017   
• goedkeuring bod Woonvisie Gemeenten 
• goedkeuring gewijzigd reglement financieel beleid en beheer 
• goedkeuring Begroting 2018   
• goedkeuring Meerjarenprognose 2018-2028   
• goedkeuring herijkte Portefeuillestrategie  
• goedkeuring strategische visie 2017-2022 
• herbenoeming van de heer P. Rutte 
• vaststelling keuze visitatiebureau (besluit bestuur en RvC) 
• goedkeuring sloop/nieuwbouw Van der Goes- en Van Schuijlenburchstraat 
• vaststelling deelname trainee aan RvC 
• schorsing van bestuurder de heer Franken 
 
Accountant 
In 2017 is de nieuwe accountant KPMG gestart. Dit betekende voor beide partijen wennen 
aan een nieuwe werkwijze. Het proces rond de totstandkoming en de controle van de 
jaarrekening is constructief verlopen.  
 
Contacten met stakeholders 
De RvC vindt een goede invulling van het stakeholdermanagement belangrijk. Daarbij gaat 
het om de buitenwereld naar binnen te halen, kennis te delen en de contacten met het 
speelveld waarop corporaties opereren, daarbij te betrekken. Dit gebeurt onder meer in de 
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jaarlijkse stakeholderbijeenkomst, waar de RvC vertegenwoordigers van gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties, woningcorporaties en huurdersorganisaties ontmoet. De RvC 
onderhoudt nauw contact met de Huurdersraad Vidomes. Mevrouw Kleijweg, de heer Buijs 
en de heer Rutte, die op voordracht van de huurdersorganisaties zijn benoemd, onderhielden 
door het jaar heen contacten met de Huurdersraad. Eén keer per jaar bezoekt de RvC, 
samen met medewerkers van Vidomes en leden van de Huurdersraad, één of meer 
projecten. Leden van de RvC wonen structureel enkele keren per jaar een 
overlegvergadering met de Ondernemingsraad en de Huurdersraad bij. Op uitnodiging van de 
OR ontmoeten delegaties van OR en RvC elkaar tweemaal per jaar buiten aanwezigheid van 
het bestuur. 
 
De leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).  
 
Verbindingen 
Vidomes neemt deel in de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer (SWZ). Vidomes draagt 
voor 2/7 deel bij in het vermogen van SWZ en is in deze verhouding gerechtigd in het 
eigendom van de woonwagens en woonwagenstandplaatsen van SWZ. Volgens deze 
verdeelsleutel participeert Vidomes in het investerings- en exploitatierisico van SWZ. Deze 
stichting heeft als doel het verhuren, beheren en exploiteren van woonwagens en 
standplaatsen conform de beginselen van verhuur en beheer van de sociale 
verhuureenheden van partijen. Mevrouw Braal is bestuurder van deze stichting.  
 
Vidomes – in de persoon van mevrouw Braal – heeft zitting in het bestuur van de Vereniging 
Sociale Verhuurders Haaglanden. Binnen SVH werken alle vijftien corporaties die in de regio 
Haaglanden gevestigd en werkzaam zijn, beleidsmatig samen. De SVH heeft als 
belangrijkste doelstelling het verzorgen van de regionale woonruimteverdeling.  
 
In complexen waar niet meer dan 49% van de woningen verkocht is, neemt Vidomes deel in 
het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. 
 
Klachtenafhandeling 
Het bestuur heeft de RvC geïnformeerd over de klachtenafhandeling door de externe 
onafhankelijke Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland waaraan Vidomes deelneemt. 
Vidomes werkt hard aan het adequater en voortvarender oppakken van klachten. De 
organisatie heeft daar nog wat stappen in te zetten.  
 
Tabel 10.02. Overzicht klachten en geschillen in 2017 

Klacht Gemeente Hoorzitting Advies:  
bindend of niet-
bindend  

Opvolging 

Te kleine boiler, 
overlast en 
reparatieverzoek 

Leidschendam ja Klacht 
ongegrond wel 
advies voor 
mediation 

ja 

Lekkage met vocht 
en schimmel na 
renovatie 

Zoetermeer ja Gegrond 
verklaard en 
bindend advies 
over gederfd 
woongenot 

ja 

Kapotte deuren Rijswijk ja Ongegrond ja 

Meerder klachten 
woongenot  

Rijswijk ja Gegrond 
verklaard en 
bindend advies 
over vergoeding 

ja 

 
RvC als werkgever  
In zijn rol als werkgever beoordeelt de RvC jaarlijks het functioneren van de bestuurders en 
maakt met hen afspraken voor het volgende jaar. Voor de beoordeling wordt input gevraagd 
aan de RvC-leden en anderen uit de organisatie.  
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Beoordelingscyclus 
De remuneratiecommissie maakt namens de RvC met de bestuurders prestatieafspraken 
voor dat jaar. Medio het jaar bespreekt de remuneratiecommissie met de bestuurders de 
voortgang van het functioneren. Aan het begin van het kalenderjaar houdt de 
remuneratiecommissie met de bestuurders een beoordelingsgesprek over het voorgaande 
jaar. 
 
De remuneratiecommissie heeft gesprekken gevoerd met de bestuurders en 
remuneratieafspraken gemaakt. Deze afspraken voldoen aan de Wet Normering 
Topinkomens (WNT).  
 
Zelfevaluatie  

In december 2017 vond de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC plaats, ditmaal zonder externe 

begeleiding. Er zijn verschillende thema’s besproken, waaronder het gezamenlijk 

functioneren als raad en het functioneren van elk van de leden. De RvC heeft voor 2018 een 

aantal acties geformuleerd die hij in samenspraak met het bestuur oppakt. Het betreft onder 

meer een nadrukkelijkere invulling van de klankbordrol door de RvC als geheel en het 

nadenken over verdere invulling van het contact met gemeenten in het werkgebied van 

Vidomes. 

Educatie 

De leden van de RvC willen zich blijven ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. 

Het gaat hierbij om vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn 

voor een effectieve rol als bestuurder en toezichthouder. Conform de nieuwe Woningwet en 

de Governancecode hebben commissarissen punten behaald in het kader van de 

permanente educatie. De RvC heeft gezamenlijk trainingen gevolgd over: 

- risicomanagement 

- hervorming langdurige zorg 

Daarnaast hebben leden op individuele basis opleidingen gevolgd. Voor 2017 hebben 
commissarissen het volgende aantal PE-punten behaald:  
 
Tabel 10.03. Behaalde PE-punten in 2017 

Naam Aantal behaalde PE-

punten  

Minimaal aantal te behalen 

punten in 2017 

J.C.M. van Sonderen  5 5 

M.C. Oude Veldhuis 14 5 

M.G.T. Kleijweg 5 5 

C.M. Sjerps 5 2,5 * 

G. Buijs 5 5 

P. Rutte 5 5 

H. van Moorsel 14 5 

* In verband met vertrek per 1 juli 2017 een verplichting van 2,5 PE-punten. 

Beloning Raad van Bestuur 

Mevrouw Braal en de heer Franken hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 

met een benoeming als bestuurder voor vier jaar. De beloning van het bestuur is gebaseerd 

op de WNT-staffel. Vidomes valt in groep G van de staffel. De beloning van mevrouw Braal 
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en de heer Franken bedraagt maximaal € 169.878, zijnde het voor 2017 geldende maximum 

voor groep G.  

Het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket is in lijn met de CAO voor Woningcorporaties.  
 
Budget en bestedingen RvC 

Het budget van de RvC bedroeg in 2017 € 140.000. Het bestede bedrag is € 126.310,49. Dit 

bedrag is besteed aan honorering inclusief btw, contributie VTW, opleiding, seminars/ 

workshops en conferenties. 

Bezoldiging van de RvC 

Het honorarium van de RvC bedraagt € 13.090,- voor de leden en € 19.635,- voor de 

voorzitter. Dit valt binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel. De RvC maakt verder 

geen onderscheid in de beloning. De RvC-leden ontvangen geen onkostenvergoedingen.  

Dank 

Namens de RvC bedank ik de Huurdersraad en de OR voor de plezierige samenwerking. 

Bijzondere dank gaat uit naar onze bestuurder mevrouw Daphne Braal. Zij was een rots in de 

branding in een zeer woelig jaar. Maar de meeste dank gaat uit naar alle medewerkers. Zij 

hebben ervoor gezorgd dat Vidomes in 2017 heeft gedaan waar Vidomes voor staat: zorgen 

voor betaalbare woningen voor mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. 

 

J.C.M. (Hans) van Sonderen 

Voorzitter Raad van Commissarissen 
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Bijlage 1: Factsheet Vidomes in Delft 
 
 
 

Verhuringen 
 

 

Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 

 
 
 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2016 
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Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2016 

 

 
 
 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 
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Verkopen 
 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2016 
 

 
 
 

Woningvoorraad 
 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 
 

Prijssegment Stand op 31-12-2017  
o.b.v. huidige huur 

Na mutatie o.b.v. beleid 2017 

  klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 414) 795 1 300 - 

Betaalbaar (tot € 635) 1.233 720 1.623 674 

Betaalbare voorraad totaal 2.028 721 1.923 674 

Sociaal-duur (tot € 711) 126 172 158 324 

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 711) 24 236 
  

koopgarant - verkocht 9 48 31 129 

Woonwagens - - - - 

Sociale voorraad totaal 2.187 1.177 2.112 1.127 

Vrije sector 18 11 10 8 

Totale voorraad Vidomes 2.205 1.188 2.122 1.135 

Te verkopen 
  

83 53 

* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
 
Figuur 7. voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 
 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding  

Aantal woningen Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

Van der Goesstraat en Van 
Schuijlenburchstraat, Delft 

90 2020 appartementen en 
eengezinswoningen 
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Duurzaam in Balans 
 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2017 
 

EI-range Eenvoudig label Totaal 

<0,61 A  

0,61<0,81 A  

0,81<1,21 A 407 

1,21<1,41 B 381 

1,41<1,81 C 741 

1,81<2,11 D 756 

2,11<2,41 E 529 

2,41<2,71 F 220 

>2,71 G 181 

Eindtotaal 
 

3215 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2017 1,82 

 
 
 
Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2017 
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Sociaal Domein  
Wonen met zorg 

 
 
Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2016 
 

 
 
 
 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2016 
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Figuur 12. Woningvoorraad 2017 naar toegankelijkheidclassificatie 
 

 
 
 
 
 

Bij elkaar brengen 
 
Figuur 13. Resultaten doorstroming seniorenmakelaar in 2017 en 2016 
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Bijlage 2: Factsheet Vidomes in Leidschendam-Voorburg 
 
 

Verhuringen 
 

 

Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 
 

 
 
 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2016 
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Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2016 

 

 
 
 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 
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Verkopen 
 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2016 
 

 
 
 

Woningvoorraad 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 
 

Prijssegment Stand op 31-12-2017 o.b.v. 
huidige huur 

Na mutatie o.b.v. beleid 2017 

  klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 414) 348 20 3 - 

Betaalbaar (tot € 635) 2.033 507 2.139 599 

Betaalbare voorraad totaal 2.381 527 2.142 599 

Sociaal-duur (tot € 711) 192 190 211 171 

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711) 41 163   
koopgarant - verkocht 186 65 238 77 

Woonwagens 9 - 9 - 

Sociale voorraad totaal 2.809 945 2.600 847 

Vrije sector 83 9 113 4 

Totale voorraad Vidomes 2.892 954 2.713 851 

Te verkopen   179 103 

* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
 
Figuur 7. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 
 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding  

Aantal woningen Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

De Star, Leidschendam pm 2019 eengezinswoningen en 
appartementen 

Nieuwstraat, Leidschendam 8 2020 eengezinswoningen 

Rijnlandlaan, Voorburg 48 2019 appartementen 
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Duurzaam in Balans 
 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2017 
 

EI-range Eenvoudig label Totaal 

<0,61 A 2 

0,61<0,81 A 13 

0,81<1,21 A 250 

1,21<1,41 B 419 

1,41<1,81 C 1283 

1,81<2,11 D 753 

2,11<2,41 E 235 

2,41<2,71 F 409 

>2,71 G 175 

Eindtotaal 
 

3539 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2017 1,81 

 
 
 
 
Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2017 
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Sociaal Domein  
Wonen met zorg 

 
 
Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2016 
 

 
 
 
 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2016 
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Figuur 12. Woningvoorraad 2017 naar toegankelijkheidclassificatie 
 

 
 
 
 
 

Bij elkaar brengen 
 
Figuur 13. Resultaten doorstroming seniorenmakelaar in 2017 en 2016 
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Bijlage 3: Factsheet Vidomes in Rijswijk 
 
 

Verhuringen 
 

Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 

 
 
 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2016 
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Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2016 

 

 
 
 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 
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Verkopen 
 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2016 
 

 
 
 

Woningvoorraad 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 
 

Prijssegment Stand op 31-12-2017 o.b.v. 
huidige huur 

Na mutatie o.b.v. beleid 2017 

  klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 414)            237  0              13               -    

Betaalbaar (tot € 635)         1.298  462         1.528             696  

Betaalbare voorraad totaal         1.535             462          1.541             696  

Sociaal-duur (tot € 711)              57  284              49               55  

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711)              18  73     

koopgarant - verkocht              39  91              39  91 

Woonwagens              16  6              16  6 

Sociale voorraad totaal         1.665             916          1.645             848  

Vrije sector              12  30              -                 -    

Totale voorraad Vidomes         1.677             946          1.645             848  

Te verkopen                  32  98 

* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
Figuur 7. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 
 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding 

Aantal 
woningen 

Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

Idenburglaan Rijswijk 42 2019 eengezinswoningen 

Rijswijk Buiten 24 2019 senioren appartementen 

t Haantje, Rijswijk Buiten  50 2021 appartementen 

Pasgeld, Rijswijk Buiten 60 2020 appartementen en 
eengezinswoningen 

Rijswijk Buiten pm  appartementen 
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Duurzaam in Balans 
 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2017 
 

EI - range Vereenvoudigd 
Energielabel 

Eindtotaal 

<0,61 A 2 

0,61<0,81 A 32 

0,81<1,21 A 4 

1,21<1,41 B 110 

1,41<1,81 C 615 

1,81<2,11 D 563 

2,11<2,41 E 662 

2,41<2,71 F 209 

>2,71 G 247 

Eindtotaal 
 

2444 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2017 2,03 

 
 
 
 
Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2017 
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Sociaal Domein  
Wonen met zorg 

 
 
Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2016 
 

 
 
 
 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2016 
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Figuur 12. Woningvoorraad 2017 naar toegankelijkheidclassificatie 
 

 
 
 
 
 

Bij elkaar brengen 
 
Figuur 13. Resultaten doorstroming seniorenmakelaar in 2017 en 2016 
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Bijlage 4: Factsheet Vidomes in Zoetermeer 
 
 

Verhuringen 
 

Figuur 1. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie 

 

 
 
 
 
 
Figuur 2. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse in 2017 en 2016 

 

 
 

 

  

189

140

4,7 6,1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Reacties 2017 Reacties 2016 Weigeringen 2017 Weigeringen 2016

36

328

49

413

85

377

97

559

0

100

200

300

400

500

600

Tot € 410 Tot € 593/ € 635 Tot € 710 Totaal

2017 2016



  
 pagina 74
 Vidomes jaarverslag 2017 

Figuur 3. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep in 2017 en 2016 

 

 
 
 
 
 
Figuur 4. Wachttijden woningzoekenden in maanden 
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Verkopen 
 
Figuur 5. Verkoop 2017 en 2016 
 

 
 
 

Woningvoorraad 
 
Figuur 6. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen 
 

Prijssegment Stand op 31-12-2017 o.b.v. 
huidige huur 

Na mutatie o.b.v. beleid 
2017 

  klein groot klein groot 

Goedkoop (tot € 414)         1.036  1            458               -    

Betaalbaar (tot € 635)         3.069  1605         3.383          1.971  

Betaalbare voorraad totaal         4.105          1.606          3.841          1.971  

Sociaal-duur (tot € 711)            331  981            432             748  

Sociaal-vrije sector* (vanaf € 
711) 

             98  363     

koopgarant - verkocht              78  7            272  23 

Woonwagens              -    0              -    0 

Sociale voorraad totaal         4.612          2.957          4.545          2.742  

Vrije sector              95  51              46               58  

Totale voorraad Vidomes         4.707          3.008          4.591          2.800  

Te verkopen                116  208 

* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens uitkomt. 
 
 
Figuur 7. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw 
 

Nieuwbouw projecten in 
voorbereiding  

Aantal 
woningen 

Prognose start 
van de bouw 

Type woningen 

Palenstein Vlek B, Zoetermeer, 28 2018 appartementen 

Seghewaert, Zoetermeer pm pm 
appartementen en 
eengezinswoningen 

Palenstein vlek D, Zoetermeer 40 2021 
appartementen en 
eengezinswoningen 

Palenstein vlek C, Zoetermeer 52 2021 
appartementen en 
eengezinswoningen 
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Duurzaam in Balans 
 
Figuur 8. Energielabels woningvoorraad 2017 
 

EI - range Eenvoudig label totaal 

<0,61 A  

0,61<0,81 A  

0,81<1,21 A 962 

1,21<1,41 B 818 

1,41<1,81 C 2664 

1,81<2,11 D 500 

2,11<2,41 E 1059 

2,41<2,71 F 1088 

>2,71 G 93 

Eindtotaal 
 

7184 

Gemiddelde Energie-index per 31-12-2017 1,78 

 
 
 
 
Figuur 9. Aantal woningen met open verbrandingstoestellen in 2017 
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Sociaal Domein  
Wonen met zorg 
 
 

Figuur 10. Huisvesting aantal statushouders per jaar door Vidomes in 2017 en 2016 
 

 
 
 
 
 
Figuur 11. Aantal ontruimingen per jaar in 2017 en 2016 
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Figuur 12. Woningvoorraad 2017 naar toegankelijkheidclassificatie 
 

 
 
 
 
 

Bij elkaar brengen 
 
Figuur 13. Resultaten doorstroming seniorenmakelaar in 2017 en 2016 
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Bijlage 5: Samenstelling RvC 
 
 

 Geboortejaar Aantreden Aftreden 

M.C. Oude Veldhuis, 2e termijn  
specifiek aandachtsgebied: vastgoed, volkshuisvesting 

 Vice-voorzitter RvC 

 Voorzitter remuneratiecommissie RvC 
 

1959 2010 2018, niet herbenoembaar 

 Directeur Leye Nansen BV 

 Associate partner ECORYS 

 Gastonderzoeker Amsterdam School of Real 
Estate 

 Lid RvC woningcorporatie Maasdelta 
 

   

    

J.C.M. van Sonderen, 2e termijn  
specifiek aandachtsgebied: financiën, bestuur 

 Voorzitter RvC 

 Lid remuneratiecommissie RvC 
 

1955 2012 2020, niet herbenoembaar 

 Belastingadviseur, verbonden aan maatschap 
PKF Wallast 

 Hoogleraar bij de juridische faculteit Erasmus 
Universiteit Rotterdam  

 Bestuurder van de Stichting Fiscaal Recht 
EUR 

 Bestuurder en docent van de stichting 
Europees Fiscale Studies 

 Bestuurder van het Post Academisch 
Onderwijs Belastingwetenschap 

 Bestuurder van de stichting 
Ondernemersbelangen Rotterdam 
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 Lid raad van toezicht en voorzitter 
auditcommissie Financiën & Vastgoed van 
stichting Careyn 

 Redacteur van Ondernemingsrecht (Uitgeverij 
Kluwer B.V.) 
 

    

Op voordracht van huurders:    

M.G.T. Kleijweg, 2e termijn  
specifiek aandachtsgebied: publieke sector regio 
Haaglanden. 

1955 2010 2018, niet herbenoembaar 

 Directeur-eigenaar Bureau Kleijweg, 
Voorschoten 

 Voorzitter scoutinggroep Leif Erikson 
Voorschoten 

 Lid bestuur stichting Scouting Voorschoten 

 Lid bestuur politieke partij Voorschoten 
 

   

    

Op voordracht van huurders:    

G. Buijs, 2e termijn  
specifiek aandachtsgebied: wonen en zorg 

1958 2010 2018, niet herbenoembaar 

 Associé Boer & Croon Executive Managers 
B.V., Amsterdam 

 Lid raad van toezicht Deventer ziekenhuis, 
Deventer 

 Voorzitter bestuur Kathedrale Koorschool 
Utrecht 

 Hoofddocent Sioo, Besturen en vernieuwen in 
de langdurige zorg 

 Voorzitter raad van bestuur Eleos, GGZ 

 Voorzitter bestuur Leo Kannerhuis, vanaf 11 
oktober 2017 
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Op voordracht van huurders:    

P. Rutte, 2e termijn 
specifiek aandachtsgebied: vastgoed, financiën  

 Lid auditcommissie RvC 
 

1957 2013 2021, niet herbenoembaar 

 Manager Grote Projecten NS Stations 

 Lid redactie grondzaken in de praktijk (BIM-
media) 

 Lid RvT en lid auditcommissie Vivium 

 Lid RvC Laurens Wonen, vanaf 1 maart 2017 
 

   

    

Op voordracht ondernemingsraad    

C.M. Sjerps, 2e termijn 1959 2011 Per 1 juli 2017 afgetreden  
specifiek aandachtsgebied: HRM, publieke sector    

 Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn 

 Lid raad van toezicht Pameijer 

   

    

H. van Moorsel, 1e termijn  
specifiek aandachtsgebied: financiën, ict 

 Voorzitter auditcommissie RvC 
 

1958 
 

2015 
 

2019, herbenoembaar 
 

 Partner en directeur Galan Groep 
BV  (hoofdfunctie)  

 Voorzitter RvT IJsselland Ziekenhuis Capelle 
aan den IJssel  

 Auditcommissie Ministerie VWS, extern lid tot 
1 december 2017 

 Lid RvT Stichting Perscentrum Nieuwspoort 
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Bijlage 6: Totaaloverzicht verhuringen 
 
Tabel 1. Resultaat aantal verhuringen 2017 van vrijgekomen woningen aan doelgroep 
  Verhuringen Aandeel 

Huurtoeslag doelgroep 732 83% 

Secundaire doelgroep 134 15% 

Buiten doelgroep 12 1% 

Totaal 878 100% 

Onzelfstandig 44   

Totaal 922   

 
 
Tabel 2. Verhuringen van vrijgekomen woningen aan de primaire doelgroep per gemeente in 2017 

  Delft Rijswijk Leidschendam-
Voorburg 

Den Haag Zoetermeer Totaal 

Totaal verhuringen  158 99 179 15 397 848 

Huurtoeslag doelgroep  141 85 142 6 328 702 

Aandeel 
huurtoeslagdoelgroep 

89% 86% 79% 40% 83% 83% 

 
 
Tabel 3. Verhuringen van vrijgekomen woningen aan de doelgroepen Europa grenzen per gemeente in 2017 

  Delft Rijswijk Leidschendam-
Voorburg 

Den Haag Zoetermeer Totaal 

Totaal verhuringen  202 99 179 15 397 892 

Doelgroep 1e EU-grens 201 96 177 13 386 873 

Tussen 1e en 2e EU-
grens 

0 0 0 0 7 7 

Aandeel 100% 97% 99% 87% 99% 99% 
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Tabel 4. Verhuringen van vrijgekomen woningen naar huishoudensomvang 

Aantal personen Verhuringen Aandeel 

1 524 59% 

2 175 20% 

3 85 10% 

4 61 7% 

5 33 4% 

6 12 1% 

7 1 0% 

8 1 0% 

Eindtotaal 892 100% 

 
 
Tabel 5. Verhuringen van vrijgekomen woningen naar leeftijd 

Werkgemeente 18-22 jaar Aandeel 23-26 jaar Aandeel 27-54 jaar Aandeel 55-64 jaar Aandeel Vanaf 65 jaar Aandeel Totaal Aandeel 

Delft 67 55% 37 36% 59 17% 15 11% 24 14% 202 23% 

Den Haag   0%   0% 8 2% 4 3% 3 2% 15 2% 

Leidschendam-
Voorburg 

6 5% 11 11% 85 24% 42 30% 35 20% 179 20% 

Rijswijk 3 2% 16 16% 47 13% 16 12% 17 10% 99 11% 

Zoetermeer 46 38% 38 37% 156 44% 61 44% 96 55% 397 45% 

Totaal 122 100% 102 100% 355 100% 138 100% 175 100% 892 100% 
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Tabel 6. Aantal reacties en weigeringen per advertentie 

Werkgemeente Gemiddeld aantal reacties per advertentie Gemiddeld aantal weigeringen per advertentie 

Delft 158,0 6,3 

Den Haag 178,0 10,7 

Leidschendam-
Voorburg 

184,9 6,1 

Rijswijk 290,4 8,6 

Zoetermeer 186,3 4,9 

Totaal 191,3 5,9 

 
Tabel 7. Verhuringen naar woningtype 

Woningtype Aantal 2017 Aandeel Aantal 2016 Aandeel Aantal 2015 Aandeel Aantal 2014 Aandeel 

Flat met lift 296 32% 390 33% 376 32% 444 36% 

Seniorenwoning 124 13% 211 18% 203 17% 179 14% 

Portiekwoning 117 13% 123 10% 135 11% 177 14% 

Eengezinswoning 107 12% 126 11% 129 11% 132 11% 

HAT-woning 27 3% 63 5% 85 7% 81 6% 

Flat zonder lift 82 9% 71 6% 72 6% 58 5% 

Bovenwoning 16 2% 39 3% 46 4% 51 4% 

Benedenwoning 73 8% 47 4% 56 5% 39 3% 

Onzelfstandige HA  T-woning 44 5% 65 6% 41 3% 39 3% 

Maisonnette 33 4% 33 3% 41 3% 31 2% 

Rolstoelwoning 1 0% 2 0%   0% 8 1% 

Zorgwoning 1 0% 1 0% 1 0% 6 0% 

MIVA-woning 0 0% 3 0% 6 1% 2 0% 

Aanleunwoning 1 0% 0 0% 1 0% 2 0% 

Totaal 922 100% 1174 1 1192 100% 1249 100% 
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Vidomes 

    <= 
KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

  => 
KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

  => 
AftoppingsGrens 
Huurtoeslag 

  

Eenpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

118 13,23% 228 25,56% 6 0,67% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag 1 0,11% 20 2,24% 21 2,35% 

Eenpersoons ouderen 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    91 10,20% 8 0,90% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     10 1,12% 22 2,47% 

Tweepersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

3 0,34% 115 12,89%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag     5 0,56% 9 1,01% 

Tweepersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    23 2,58% 3 0,34% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     8 0,90% 8 0,90% 

Meerpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    141 15,81% 7 0,78% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     6 0,67% 37 4,15% 

Meerpersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    2 0,22%     

Totaal   122 13,68% 649 72,76% 121 13,57% 
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  <= 
KwaliteitsKortings
Grens Huurtoeslag 

=> 
KwaliteitsKortings
Grens Huurtoeslag 

=> AftoppingsGrens 
Huurtoeslag 

Alle   

<= inkomensgrens Huurtoeslag 121 600 24 745 83,52% 

=> inkomensgrens Huurtoeslag 1 49 97 147 16,48% 

Totaal 122 649 121 892 100% 

 
 
Delft 

    <= KwaliteitsKortings 
Grens Huurtoeslag 

  > KwaliteitsKortings 
Grens Huurtoeslag 

  > Aftoppings 
Grens Huurtoeslag 

  

Eenpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

80 39,60% 34 16,83%     

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

1 0,50% 2 0,99% 6 2,97% 

Eenpersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    14 6,93% 1 0,50% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    2 0,99% 3 1,49% 

Tweepersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

1 0,50% 24 11,88%     

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

        1 0,50% 

Tweepersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    2 0,99% 1 0,50% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    1 0,50%     

Meerpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    24 11,88% 3 1,49% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    1 0,50% 1 0,50% 

Totaal   82 40,59% 104 51,49% 16 7,92% 
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  <= KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

=> KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

=> AftoppingsGrens 
Huurtoeslag 

Alle   

<= inkomensgrens Huurtoeslag 81 98 5 184 91,09% 

> inkomensgrens Huurtoeslag 1 6 11 18 8,91% 

Totaal 82 104 16 202 100% 

 

Leidschendam - Voorburg 

    <= KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

  => KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

  => AftoppingsGrens 
Huurtoeslag 

  

Eenpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

3 1,68% 51 28,49% 1 0,56% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    7 3,91% 7 3,91% 

Eenpersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    18 10,06% 1 0,56% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    1 0,56% 6 3,35% 

Tweepersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    30 16,76%     

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    2 1,12% 1 0,56% 

Tweepersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    4 2,23% 1 0,56% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    2 1,12% 2 1,12% 

Meerpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    31 17,32% 2 1,12% 

  
> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    1 0,56% 8 4,47% 

Totaal   3 1,68% 147 82,12% 29 16,20% 
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  <= KwaliteitsKortings-
Grens Huurtoeslag 

=> KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

=> Aftoppings-  
Grens Huurtoeslag 

Alle   

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

3 134 5 142 79,33% 

> inkomensgrens Huurtoeslag   13 24 37 20,67% 

Totaal 3 147 29 179 100% 

 
 
Den Haag 

 
  

  => KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

  => Aftoppings-
Grens Huurtoeslag 

  

Eenpersoons <= inkomensgrens Huurtoeslag 4 26,67%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag     4 26,67% 

Eenpersoons ouderen <= inkomensgrens Huurtoeslag 1 6,67%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag     1 6,67% 

Tweepersoons 
ouderen 

> inkomensgrens Huurtoeslag     1 6,67% 

Meerpersoons <= inkomensgrens Huurtoeslag 1 6,67%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag     3 20,00% 

Totaal   6 40,00% 9 60,00% 
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  => KwaliteitsKortingsGrens 
Huurtoeslag 

=> AftoppingsGrens Huurtoeslag Alle   

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

6   6 40,00% 

> inkomensgrens Huurtoeslag   9 9 60,00% 

Totaal 6 9 15 100% 

 
 

Rijswijk 

    <= KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

  => KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

  => Aftoppings- 
Grens Huurtoeslag 

  

Eenpersoons <= inkomensgrens Huurtoeslag 1 1,01% 39 39,39% 2 2,02% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     2 2,02%     

Eenpersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens Huurtoeslag     9 9,09%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag         1 1,01% 

Tweepersoons <= inkomensgrens Huurtoeslag     21 21,21%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag     3 3,03% 1 1,01% 

Tweepersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens Huurtoeslag     2 2,02%     

  > inkomensgrens Huurtoeslag     2 2,02% 2 2,02% 

Meerpersoons <= inkomensgrens Huurtoeslag     9 9,09% 1 1,01% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     2 2,02% 1 1,01% 

Meerpersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens Huurtoeslag     1 1,01%     

Totaal   1 1,01% 90 90,91% 8 8,08% 
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  <= KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

=> KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

=> Aftoppings- 
Grens Huurtoeslag 

Alle   

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

1 81 3 85 85,86% 

> inkomensgrens Huurtoeslag   9 5 14 14,14% 

Totaal 1 90 8 99 100% 

 
 
 

Zoetermeer 

    <= KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

  => KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

  

Eenpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

34 8,56% 100 25,19% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     9 2,27% 

Eenpersoons ouderen 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    49 12,34% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     7 1,76% 

Tweepersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

2 0,50% 40 10,08% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag         

Tweepersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    15 3,78% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     3 0,76% 

Meerpersoons 
<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    76 19,14% 

  > inkomensgrens Huurtoeslag     2 0,50% 

Meerpersoons 
ouderen 

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

    1 0,25% 

Totaal   36 9,07% 302 76,07% 
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  <= KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

=> KwaliteitsKortings- 
Grens Huurtoeslag 

=> Aftoppings-  
Grens Huurtoeslag 

Alle   

<= inkomensgrens 
Huurtoeslag 

36 281 11 328 82,62% 

> inkomensgrens 
Huurtoeslag 

  21 48 69 17,38% 

Totaal 36 302 59 397 100% 
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Bijlage 7: Totaaloverzicht reacties en weigeringen 
 
 
Alle verhuringen inclusief  rechtspersonen 
 

Gemeente Verhuringen Alle 
advertenties 

 Gem. aantal 
reacties per 
advertentie 

 Gem. aantal weigeringen 

Delft 207 140  158,0  6,3 

Den Haag 15 15  178,0  10,7 

Leidschendam-Voorburg 185 154  184,9  6,1 

Rijswijk 102 76  290,4  8,6 

Zoetermeer 413 340  186,3  4,9 

Totaal / gemiddelde 922 725  191,3  5,9 

 
 

Woningtype Verhuringen Alle 
advertenties 

Aantal reacties Gem. aantal 
reacties per 
advertentie 

Weigeringen Gem. aantal weigeringen 

Aanleunwoning 1 1 12 12,0 4 4,0 

Benedenwoning 73 60 9912 165,2 460 7,7 

Bovenwoning 16 21 2005 95,5 232 11,0 

Eengezinswoning 107 92 39648 431,0 669 7,3 

Flat met lift 296 218 30747 141,0 1147 5,3 

Flat zonder lift 82 74 16578 224,0 415 5,6 

HAT-woning 27 17 1361 80,1 69 4,1 

Maisonnette 33 29 7130 245,9 143 4,9 

Onzelfstandige HAT-
woning 

44 2 155 77,5 121 60,5 
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Portiekwoning 117 82 27671 337,5 571 7,0 

Rolstoelwoning 1       0   

Seniorenwoning 124 128 3424 26,8 467 3,6 

Zorgwoning 1 1 16 16,0 0 0,0 

Totaal 922 725 138.659 191,3 4.298 5,9 

 
 
 

Hoofdwoningtype Verhuringen Alle 
advertenties 

Aantal reactie Gem. aantal 
reacties per 
advertentie 

Weigeringen Gem. aantal weigeringen 

Senioren 282 274 8.283 30,2 1.142 4,2 

Eengezinswoningen 105 90 39.468 438,5 668 7,4 

Hoogbouw 103 62 15.382 248,1 370 6,0 

Overig 432 299 75.526 252,6 2.118 7,1 

Totaal / gemiddelde 922 725 138.659 191,3 4.298 
5,9 

 

Aantal Kamers Verhuringen Alle 
advertenties 

Aantal reactie Gem. aantal 
reacties per 
advertentie 

Weigeringen Gem. aantal weigeringen 

 
1 

72 16 1198 74,9 184 11,5 

2 285 226 31277 138,4 1164 5,2 

3 331 289 53849 186,3 1473 5,1 

4 173 139 38123 274,3 955 6,9 

5 55 53 13709 258,7 485 9,2 

6 6 2 503 251,5 37 18,5 

Totaal / gemiddelde 922 725 138.659 191,3 4.298 5,9 

  



  
 pagina 94
 Vidomes jaarverslag 2017 

 

Huishoudgrootte Verhuringen Alle 
advertenties 

Aantal reactie Gem. aantal 
reacties per 
advertentie 

Weigeringen Gem. aantal weigeringen 

Rechtspersonen 30       1   

1 524 408 58571 143,6 2334 5,7 

2 175 151 32855 217,6 643 4,3 

3 85 76 25004 329,0 603 7,9 

4 61 64 13694 214,0 546 8,5 

5 33 21 6962 331,5 109 5,2 

6 12 5 1573 314,6 59 11,8 

7 1       1   

8 1       2   

Totaal / gemiddelde 922 725 138.659 191,3 4.298 5,9 
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Bijlage 8: Begrippenlijst 
 
Aedes-benchmark: vergelijking met andere corporaties, waarin de eigen prestaties op 
onderdelen kunnen worden vergeleken, om zo tot verbeteringen te komen. Ook Aedes heeft 
een benchmark ontwikkeld om corporaties met elkaar te vergelijken. 
 
AedesCode: het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. Door zich te 
binden aan de code, laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij 
aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de 
omgeving waarin zij opereren. De Governancecode is een integraal onderdeel van de 
AedesCode. 
 
Aftoppingsgrenzen: de aftoppingsgrenzen markeren dat deel van de huurprijzen waarboven 
men geen huurtoeslag meer ontvangt. Een uitzondering geldt voor AOW-gerechtigden,  
alleenstaanden en gehandicapten in een aangepaste woning; zij ontvangen nog 50% subsidie 
boven deze aftoppingsgrenzen. 
 
Anti Tax Avoidance Directive (ATAD): richtlijn met minimum-maatregelen tegen 
belastingontwijking. 
 
Aw: Autoriteit woningcorporaties. Deze instelling houdt toezicht op het gedrag van 
woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw heette voorheen het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting (CFV). 
 
Bedrijfsresultaat: netto omzet minus bedrijfskosten. 
 
Bedrijfswaarde: toekomstige waarde in euro’s van de exploitatie van een woning c.q. van het 
bezit. 
 
Betaalbare voorraad: een woning noemen wij bereikbaar als deze een huur heeft onder de 
aftoppingsgrenzen (voor een- en tweepersoonshuishoudens onder de € 593 en voor een 
huishouden met drie of meer personen onder de € 635). Vidomes noemt een woning sociaal 
als deze een huur heeft tussen de aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens van € 711. 
 
BMT: overleg van het bestuur en het managementteam. 
 
BTIV:  het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting bevat nieuwe regels voor 
woningcorporaties. Deze werken de herzieningen in de woningwet verder uit. 
 
Buurtpanel: bestaat uit verschillende bewoners uit een buurt. 
 
B&W: College van Burgemeester en Wethouders. 
 
CEO: de algemeen directeur van een bedrijf. 
 
CFO: de financieel directeur van een bedrijf. 
 
CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting. 
 
Coulanceregeling: regeling voor huishoudens die recentelijk te maken hebben gehad met een 
inkomensdaling en daardoor in een lagere inkomenscategorie vallen kunnen afhankelijk van 
de situatie in aanmerking komen voor kwijtschelding van de huurverhoging.  
 
CPB: Centraal Planbureau 
 
CPI: de ConsumentenPrijsIndex is een belangrijke maatstaf voor het meten van de 
gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland.  
 
DAEB: woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet 
omschreven diensten van algemeen economisch belang (DAEB): sociale huurwoningen, 
bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed 
behoort daar niet toe. Dit wordt aangeduid met niet-DAEB.  
 
Dekkingsgraad: meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezette 
onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen.  
 
Derivaat of rente-instrument: een rente-instrument (derivaat) is een financieel contract 
waarmee het renterisico over een lening of belegging kan worden veranderd of beïnvloed. 
Onderscheid wordt gemaakt naar instrumenten met een fixerende werking (het tarief wordt 
vastgelegd) en instrumenten met een beschermende werking (het tarief wordt gelimiteerd). 
Een rente-instrument kan het (her)financieringsrisico niet beïnvloeden. 
 
DSCR: de Debt Service Coverage Ratio geeft een indicatie van de mate waarin we in staat zijn 
om de rente en de (theoretische) aflossing te betalen uit de exploitatie. 
 
dPi: de prognose-informatie van woningcorporaties.  
 
dVi: de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties. 
 
EMMA: Eerder Melden Minder Achterstanden. 
 
Energie-index: de bekende energielabels met letters van A++ tot G worden vervangen door 
indexcijfers.  
 
Energielabel: het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en 
kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met 
soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is 
verre van zuinig. 
 
Europagrens: hiermee wordt verwezen naar het besluit dat sociale huurwoningen voor 80% 
moeten worden verhuurd aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165 en 90% 
aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 40.349. 
 
Fit-and-proper-test: woningcorporaties leggen voorgenomen benoemingen of 
herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor aan de Autoriteit 
woningcorporaties. De Autoriteit voert een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid van 
de beoogde kandidaten.  
 
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: onafhankelijke geschillencommissie voor de 
sociale huursector. 
 
GGZ: geestelijke gezondheidszorg. 
 
Governance: waarborgen van samenhang en transparantie in het bestuur en toezicht van een 
organisatie, met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen. 
 
Green Deal: afspraken tussen overheid en andere partijen die helpen om duurzame plannen 
uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat en bouw. 
 
Hedge-relatie: hiermee wordt de relatie tussen de derivaten en de onderliggende lening 
omschreven. 
 
Huurdersraad Vidomes: huurderorganisatie voor alle huurders van Vidomes  
 
Huurlabels: zie labeling. 
 
Huurtoeslaggrens (ook wel liberalisatiegrens): de maximale huurgrens voor het verkrijgen 
van huurtoeslag. In 2017 was dit € 711. 
 
ICR: de interest coverage ratio geeft een indicatie van de mate waarin we in staat zijn om de 
rente te betalen uit de exploitatie. 
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IKB: Individueel Keuze Budget.  
 
KCC: KlantContactCentrum. 
 
Koopgarant: een vorm van verkoop waarbij korting wordt gegeven op de marktwaarde van de 
woning. De verstrekte korting heeft een directe relatie met het aandeel van de eigenaar-
bewoner in de waardeontwikkeling van de woning. Hoe hoger de korting, hoe lager het 
aandeel in de waardeontwikkeling voor de bewoner. 
 
Labeling: bij de verhuur van woningen wordt soms gebruikgemaakt van labeling. Dan worden 
bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan het inkomen, het aantal personen dat verhuist, of de 
leeftijd van de nieuwe huurder.  
 
Liberalisatiegrens: zie huurtoeslaggrens. 
 
Loan to value: geeft de verhouding aan tussen het totale leenbedrag en de zekerheden die 
daartegenover staan. 
 
Mutatiegraad: het aandeel woningen dat opnieuw verhuurd wordt in een periode. Een hoge 
mutatiegraad betekent dat er veel verhuisd wordt.  
 
Mutatieonderhoud: onderhoud dat wordt uitgevoerd op het moment dat een woning aan een 
nieuwe huurder wordt verhuurd. 
 
OR: Ondernemingsraad. 
 
Passendheidstoets: per 1 januari 2017 moeten corporaties 95% van de nieuwe huurders die 
in aanmerking komen voor huurtoeslag, huisvesten in woningen met een huur onder de 
aftoppingsgrenzen. 
 
Payer swap: zie renteswap. 
 
PE: permanente educatie. 
 
Planmatig onderhoud: onderhoud dat van tevoren is ingepland en wat we periodiek bij alle 
woningen doen. Denk aan buitenschilderwerk, het vervangen van kozijnen of het volledig of 
gedeeltelijk vernieuwen van een keuken of badkamer. 
 
Planteam: bij groot onderhoud- of renovatieprojecten aan een complex stellen wij vaak een 
planteam samen, waarin ook de bewoners vertegenwoordigd zijn. 
 
Portefeuilleplan: de strategie die de ambities van Vidomes vertaalt naar ons vastgoed, ons 
portfolio. De portfolio moet daarnaast toekomstbestendig zijn en aansluiten bij de woonwensen 
van huidige en toekomstige klanten. Tot slot moet de portefeuille voldoende kwaliteit en 
financieel rendement waarborgen. 
 
Prestatieafspraken: woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en 
huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is zo geregeld in de herziene 
Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties bouwen voor 
welke doelgroepen. 
 
Primaire doelgroep: de doelgroep waar we ons in eerste instantie op richten, zijn mensen 
met een bescheiden beurs die zonder financiële hulp geen zelfstandige woning kunnen 
betalen. 
 
Roll-overlening: overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een langere periode 
(meestal tussen de twee en tien jaar) geld te lenen waarbij de rente periodiek wordt herzien. 
De rente is meestal gekoppeld aan het Euribortarief.  
 
RvC: Raad van Commissarissen. 
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Subsidiabele huur: de kale huur vermeerderd met de servicekosten. Dit is de huur die 
gebruikt wordt voor het bepalen van de hoogte van de huurtoeslag. 
 
Sociale huur: alle huurwoningen tot de huurprijsgrens met een huur onder de € 711. 
 
Solvabiliteit: de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Met 
solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen 
(betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen. 
 
Secundaire doelgroep: dit zijn huishoudens die meer verdienen dan de doelgroep die voor 
huurtoeslag in aanmerking komt, maar minder dan voldoende is om zelf op de koopmarkt of 
vrije sector huurmarkt een geschikte woning te vinden. 
 
Seniorenmakelaar: consulent die senioren helpt bij het verhuizen van een grote woning naar 
een geschikte kleinere woning. 
 

Stakeholders: partijen en personen die nauw bij ons werk en bedrijf betrokken zijn, ook wel 
belangenhouders genoemd. Het gaat onder meer om: huurders, gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties. 
 
Statushouders: vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet als vluchteling zijn 
toegelaten of beschikken over een verblijfsvergunning en daarmee recht hebben op een 
woning. 
 
Stresstest Aw: test of de corporatie een mogelijke negatieve gebeurtenis omtrent derivaten, 
zoals een rentedaling of het effectueren van een ontbindingsclausule, met eigen middelen kan 
dragen. 
 
SVH: Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden.  
 
Swap: bij een swap (ook wel renteswap) komen twee partijen overeen renteverplichtingen met 
elkaar te ruilen. De ene partij betaalt gedurende de looptijd van de swap een vaste rente aan 
de tegenpartij, waarbij de tegenpartij als tegenprestatie een variabele rente betaalt (meestal 
Euribor). De onderliggende hoofdsom waarover de renteberekening plaatsvindt, wordt niet 
uitgewisseld. Bij een ‘payer swap’ betaalt de koper een lange rente (Swaptarief) in ruil voor de 
ontvangst van een korte rente (Euribor).  
 
SWZ: Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer. 
 
Taakstelling huisvesting statushouders: gemeenten krijgen elk halfjaar een taakstelling 
voor het aantal statushouders dat zij in die periode moeten huisvesten. Statushouders zijn 
bijna altijd aangewezen op sociale huurwoningen. 
 
Treasurystatuut: legt de formele kaders vast waarbinnen de treasuryactiviteiten van Vidomes 
moeten plaatsvinden, waardoor een objectieve en transparante verantwoording vooraf en 
achteraf mogelijk is. 
 
Verhuurdersheffing: verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, betalen 
een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het kabinet vraagt hiermee een financiële 
bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. 
 
VTW: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. 
 
VvE: Vereniging van Eigenaren. De VvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van 
de appartementseigenaren (de leden) te behartigen. 
 
Weigeringsgraad: geeft aan hoeveel kandidaten de woning weigeren, voordat er een 
kandidaat is die haar accepteert. 
 
WKO: warmte-koudeopslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te 
slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. 
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WNT: Wet normering topinkomens. 
 
WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw.  
 
WOZ-waarde: de WOZ-waarde van een woning is de geschatte waarde van de woning. De 
gemeente bepaalt de geschatte waarde op verschillende factoren zoals oppervlakte en ligging. 
De waarde geldt per 1 januari van het voorgaande jaar. 


