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Klaar voor de toekomst
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Leeswijzer
Dit jaarverslag is opgedeeld in twee onderdelen.
Het eerste onderdeel, het bestuursverslag, gaat over de activiteiten van Vidomes op het
gebied van de volkshuisvesting. Deze activiteiten leggen we langs de lat van onze zes
strategische keuzes en de vier gestelde randvoorwaarden. Zie hoofdstukken 2 tot en met
11. We blikken graag met u terug op onze prestaties in 2016. 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 komt tevens aan bod in dit deel van het verslag. Hierin wordt
toegelicht hoe Vidomes als organisatie functioneert, bekeken zowel vanuit het oogpunt van
het bestuur als dat van de raad van commissarissen. Zie hoofdstuk 12.
Voor het tweede onderdeel, de jaarrekening, verwijzen we naar een apart document.
De definities zijn terug te vinden in de begrippenlijst in bijlage 3.
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Voorwoord 2016

Klaar voor de toekomst
Sinds april 2016 geven wij, Daphne en Klaas,
samen leiding aan Vidomes. Terugblikkend op
2016 zijn we trots op de behaalde resultaten!
Samen met onze mensen, onze huurders en
stakeholders zijn wij Vidomes. En wij ervaren het
oprecht als een voorrecht om deze organisatie te
mogen leiden.
2016 was een goed jaar voor Vidomes. We
hebben mooie resultaten geboekt waar we met
trots op terugkijken. Maar het is niet alleen goud
wat er blinkt. Er zijn zaken die beter moeten. Ook
daarover zijn we in dit jaarverslag transparant.
Enkele belangrijke resultaten waar we met trots op terugkijken:
•
Meer financiële ruimte om te investeren.
•
Gematigde huurverhogingen: gemiddelde stijging 0,4%.
•
Start grote renovaties en uitbreiding nieuwbouwprogramma.
•
Installatie nieuwe Huurdersraad Vidomes.
•
Nieuwe lokale prestatieafspraken en woonbiedingen per gemeente.
Onze grootste teleurstellingen zijn:
•
Dalende huurdertevredenheid wat onder andere blijkt uit de branchebrede benchmark
van koepelorganisatie Aedes.
•
Te laag tempo in de verduurzaming van onze woningvoorraad.
Onze ambities en prestaties
Er gebeurde veel in 2016, zowel binnen als buiten Vidomes. In dit jaarverslag blikken wij daarop
terug. Net als vorig jaar doen wij dit heel overzichtelijk: we geven in elk hoofdstuk aan waar we
tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. In dit voorwoord vast een samenvattend ‘Vidomesstoplicht’:
tevreden

neutraal

ontevreden

Betaalbaarheid
Duurzaamheid
Kwetsbare mensen
Vitale buurten
Senioren
Tevreden klanten
Dialoog en samenwerking
Sober en doelmatig
Goed georganiseerd
Adequate vastgoedstrategie
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Financieel gezond
Door de financiële resultaten in het afgelopen jaar is onze financiële ruimte verder toegenomen. Dit
zien we in de cijfers terug.


Ons bedrijfsresultaat bedroeg € 38,7 miljoen (2015: € 52,8 miljoen) Deze daling heeft te
maken met de toename van de onderhoudslasten, een toename van de bedrijfslasten door de
introductie van een nieuw primair systeem en een hogere verhuurdersheffing. De
personeelslasten zijn het afgelopen jaar verder gedaald.

De belangrijkste financiële cijfers laten een positieve ontwikkeling zien:
 Ons eigen vermogen nam toe van € 1.145 miljoen naar € 1.181 miljoen.
 De solvabiliteit steeg van 61% naar 62%.
 De leningenportefeuille werd per saldo afgebouwd van € 658 miljoen naar € 624 miljoen.
Volle kracht vooruit!
In 2017 gaan we met volle kracht vooruit om de klanttevredenheid een boost te geven. Ook stellen we
een nieuwe strategische visie voor onze organisatie op. Hierbij maken we vanzelfsprekend ook
gebruik van de input van onze stakeholders.
Vidomes is klaar om de uitdagingen in onze werkgemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg,
Delft en Rijswijk aan te gaan. Samen met de gemeenten, collega-corporaties en onze Huurdersraad
gaan we graag aan de slag. We willen meer bouwen en meer renoveren. En dat is hard nodig.
Wij verheugen ons op een volkshuisvestelijk topjaar. Onze huidige én toekomstige huurders kunnen
op ons blijven rekenen!
Daphne Braal en Klaas Franken
bestuurders
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Deel I
Bestuursverslag 2016

6

1. Strategische Visie 2011/2016

Onze visie en ambities
In 2013 waren de toenemende
onzekerheid, de financiële risico’s en de
aanhoudende crisis aanleiding voor
Vidomes om de strategische visie aan
scherpen. Zo werd onze missie
bijgesteld en werd nog nadrukkelijker
gekozen voor de volgende strategische
doelstellingen:
 betaalbare woningen
 kwetsbare mensen
 duurzaamheid

te

De andere drie strategische keuzes –
buurten, senioren en tevreden klanten –
bleven belangrijk, maar kregen een
accent. Deze koerswijziging heeft ook in
als leidraad gediend voor het presteren
Vidomes. Zo blijven we doen wat we
moeten doen: het goed en betaalbaar
huisvesten van onze huurders.
Bij het realiseren van onze strategische
keuzes voldoen we aan de volgende
randvoorwaarden:

dialoog en samenwerking

sober en doelmatig

goed georganiseerd

adequate vastgoedstrategie

vitale
ander
2016
van

Figuur 1. Schema strategische keuzes

In 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe strategische visie. Bij de
ontwikkeling van de nieuwe visie worden ook stakeholders betrokken. In 2016 is de looptijd van de
huidige strategische visie verlengd tot 2017.
Missie
In onze missie benadrukken we onze positie als sociale huisvester.
Onze missie:
Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden. Wij richten ons
op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Samen met onze klanten en
belanghebbenden nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een goede directe woon- en
leefomgeving. Nu en in de toekomst.
De hoofdstukken van dit volkshuisvestingsverslag zijn ingedeeld op basis van onze zes strategische
keuzes en vier randvoorwaarden. Zo krijgt u een goed beeld van onze ambities en prestaties.
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2. Betaalbare woningen

tevreden

neutraal

ontevreden

Betaalbaarheid
Tevreden over:
 omvang betaalbare woningvoorraad toegenomen tot 14.300
 1.000 huurders kregen huurverlaging bij de jaarlijkse huuraanpassing
 43 grote gezinnen (vanaf 5 personen) gehuisvest
 streefhuur verlaagd van 90% naar 85% van maximaal toegestane huur
Neutraal over:
 77% van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurd aan huishoudens
die voor huurtoeslag in aanmerking komen
 huurverhoging op aanvraag kwijtgescholden voor 64 huishoudens met een
zeer laag inkomen
Ontevreden over:
 verdere toename weigeringen van woningen door woningzoekenden

2.1 Maatschappelijke opgave
In al onze werkgemeenten zien we dat de wachttijden voor woningzoekenden oplopen en de
slaagkansen afnemen. Dit komt vooral doordat het aantal verhuizingen in de regio terugloopt. Tegelijk
zien we ook een afname van de betaalbare woningvoorraad.
Vidomes heeft afgelopen jaar het aantal betaalbare woningen vergroot van 14.078 naar 14.300. Met
het oog op onze betaalbare woningvoorraad hebben we halverwege het jaar de verkoop van bijna
alle betaalbare woningen gestopt. Dat kon financieel, omdat we onze verkoopdoelstelling al hadden
behaald.

2.2 Voldoen aan de regionale afspraken
In de regionale prestatieafspraken van 2015 staan drie belangrijke afspraken:
1. De corporaties verkopen maximaal 10.000 woningen in vier jaar. Voor Vidomes zijn dat er
1.200.
2. Minimaal 85% van de te verhuren woningen is een sociale huurwoning.
3. Minimaal 70% van de sociaal verhuurde woningen valt onder de betaalbaarheidsgrenzen (€
586 en € 628). Bij deze grenzen komt de huurder nog in aanmerking voor huurtoeslag.
Verhuurd aanbod
Van alle 1.208 verhuurde woningen zijn er 1.174 (97%) verhuurd onder de huurtoeslaggrens van €
710. Daarvan zijn 1.013 woningen verhuurd onder de aftoppingsgrenzen van € 586/ € 628.
Daarmee voldoen we ruim aan de regionale prestatieafspraken. Dit is in lijn is met onze belangrijkste
strategische doelstelling: voldoende betaalbare huurwoningen.
Verkochte woningen
In 2016 verkocht Vidomes 63 woningen in de vrije verkoop en 64 woningen via Koopgarant. U leest
hier meer over in het hoofdstuk Adequate vastgoedstrategie (hoofdstuk 11).
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Tabel 2.01. Aantal verhuringen per werkgemeente
zelfstandige onzelfstandige
Totaal Vrije
Werkgemeente
rechtspersonen
Totaal
woningen
woningen
sociaal sector
Delft
215
49
2
266
3
269
Leidschendam170
0
5
175
Voorburg
7
182
Den Haag
29
0
0
29
3
32
Rijswijk
143
0
2
145
0
145
Zoetermeer
537
16
6
559
21
580
Totaal
1.094
65
15
1.174
34
1.208

Tabel 2.02. Aantal sociale verhuringen naar huurklasse per werkgemeente
Werkgemeente
Tot € 410
Tot € 586/ € 628 Tot € 710
Totaal
Delft
92
154
20
266
Leidschendam-Voorburg
3
149
23
175
Den Haag
13
16
29
Rijswijk
140
5
145
Zoetermeer
85
377
97
559
Totaal
180
833
161
1.174
15,3%
71,0%
13,7%
100%

2.3 Toewijzing woningen aan de doelgroep
Passend huisvesten
Per 1 januari 2016 moeten corporaties 95% van de nieuwe huurders die in aanmerking komen voor
huurtoeslag, huisvesten in woningen met een huur onder de aftoppingsgrenzen (€ 586/ € 628). Dit
heet de zogenaamde ‘passendheidstoets’. Vidomes zet in op 100%, omdat 5% te weinig is om
structureel uitzonderingen te kunnen maken. Alleen incidenteel is in 2016 een uitzondering gemaakt.
Zo haalden we uiteindelijk een score van 99%. In 2017 bekijken we opnieuw welke situaties om een
uitzondering vragen.
Tabel 2.03. Passend huisvesten van huurtoeslaggerechtigden per werkgemeente (nieuwe
verhuringen)
Werkgemeente

Passend

Niet passend

% passend

Delft

219

3

99%

Leidschendam-Voorburg

143

0

100%

Rijswijk

121

3

98%

Zoetermeer

414

4

99%

Totaal

897

10

99%

Onze keuze bij het passend toewijzen
SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) heeft de zogenaamde huurinkomenstabel aangepast.
Voorheen kregen huurders met recht op huurtoeslag ook toegang tot woningen tot € 710. Volgens
Nibud konden zij een woning boven de aftoppingsgrens wel betalen. Door de invoering van de
passendheidstoets is dat niet meer mogelijk.
Vidomes kiest ervoor om huurders die nét te veel verdienen, wel in aanmerking te laten komen voor
woningen onder de aftoppingsgrenzen. Het nadeel is dat daardoor de wachtlijst voor deze betaalbare
woningen groter wordt. Toch kiezen we hiervoor, omdat deze groep duurdere woningen nauwelijks
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kan betalen. De huurtoeslag wordt namelijk ongeveer €100 lager als iemand net iets meer verdient
dan de inkomensgrens van de huurtoeslag.
Ruim voldaan aan Europese regelgeving
De Europa-regeling eist dat we 80% van onze woningen verhuren aan huurders met een inkomen tot
€ 35.734, en 90% aan huurders met een inkomen tot € 39.847. In 2016 voldeden we met
respectievelijk 96% en 98% ruimschoots aan deze doelstelling. Gezien de goede slaagkansen van de
groep boven de Europa-grens, ziet Vidomes geen reden om woningen te verhuren aan huishoudens
met inkomens boven de Europa-grens van € 39.847.
Tabel 2.04. Aantal verhuringen aan de Europadoelgroep per werkgemeente
Leidschendam
Delft Rijswijk -Voorburg
Den Haag Zoetermeer Totaal
Totaal verhuringen
Doelgroep onder
Tussen

1e

en

2e

Aandeel onder
Aandeel incl.

264

143

170

29

553

1159

255

141

161

28

531

1116

3

2

2

1

8

16

97%

99%

95%

97%

96%

96%

98%

100%

96%

100%

97%

98%

EU-grens

EU-grens

1e

2e

1e

EU-grens

EU-grens

77% verhuurd aan de primaire doelgroep
Vidomes heeft van de vrijgekomen sociale huurwoningen 77% verhuurd aan de groep die voor
huurtoeslag in aanmerking komt (de ‘primaire doelgroep’). Dit is ruim boven de norm van 70% die we
sinds de vorige regionale prestatieafspraken hanteren, maar wel lager dan de gemiddelde score van
83% uit 2015. De daling is een gevolg van de passendheidstoets: de duurdere sociale huurwoningen
zijn niet meer toegankelijk voor de primaire doelgroep.
In onze vier werkgemeenten scoren we ruim boven de 70%. In Den Haag halen we maar 45%. Dit
komt omdat we daar relatief weinig woningen hebben en het gaat om vooral duurder en nieuwer
bezit.
Tabel 2.05. Verhuringen aan de primaire doelgroep per werkgemeente (exclusief onzelfstandige
woonruimte )
Delft

Rijswijk

LeidschendamVoorburg
Den Haag

Zoetermeer Totaal

Totaal verhuringen

215

143

170

29

537

1094

Primaire doelgroep

173

124

131

13

401

842

80%

87%

77%

45%

75%

77%

Aandeel 2016

Verhuringen op basis van aantal personen
Een steeds groter deel van onze huurders bestaat uit kleine huishoudens. In 2016 gaat het om 76%
van de verhuringen. Dat past in de demografische trend. Het hangt er ook mee samen dat steeds
minder grotere woningen vrijkomen, waardoor gezinnen niet kunnen verhuizen.
Vidomes heeft zich de afgelopen vijf jaar ingezet om veel grote woningen bij leegkomst weer
betaalbaar aan te bieden. Toch kunnen we maar weinig gezinnen huisvesten in grote woningen,
omdat hiervan maar ongeveer 1 tot 2% vrijkomt. Bij de invoering van de passendheidstoets hebben
we veel woningen – met name die met vier kamers – aangewezen als uitsluitend inzetbaar voor
huishoudens vanaf drie personen. Daardoor is het aandeel huishoudens met 2 personen licht
gedaald van 21% naar 19%. In 2016 hebben we 43 gezinnen met 5 of meer personen gehuisvest.
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Tabel 2.06. Verhuringen 2016 naar huishoudensomvang
Aantal personen
1

Verhuringen Aandeel
666

57%

2

217

19%

3

140

12%

4

93

8%

5

32

3%

6

9

1%

7

2

0%

1.159

100%

Eindtotaal

Verhuringen naar leeftijd
Van alle verhuringen ging in 2016 ongeveer 25% naar jongeren tot 26 jaar en 18% naar ouderen
vanaf 65 jaar. Net als in 2015 hadden jongeren een kleiner aandeel dan in 2014, toen nog 30% van
de vrijkomende woningen bij hen terechtkwam. De verschillen tussen de vergrijzende stad
Zoetermeer (waar we relatief veel seniorenwoningen hebben) en de universiteitsstad Delft (waar we
juist veel klein betaalbaar bezit hebben) komen naar voren in de toewijzingen: in Delft gaat 43% naar
jongeren tot 26 jaar, in Zoetermeer gaat 23% naar senioren.
Tabel 2.07. Verdeling van woningen onder leeftijdsgroepen, per werkgemeente
Werkgemeente
18-22 jaar 23-26 jaar 27-54 jaar 55-64 jaar
Delft

> 65 jaar Totaal

29%

14%

35%

12%

10%

100%

Leidschendam-Voorburg

3%

10%

50%

16%

21%

100%

Rijswijk

4%

23%

52%

10%

10%

100%

Zoetermeer

11%

9%

44%

14%

23%

100%

Totaal

13%

12%

44%

13%

18%

100%

Woonruimteverdeling: hoe loopt het verhuurproces?
Het gemiddeld aantal reacties op een woningadvertentie daalde van 169 in 2015 naar 150 in 2016.
Mogelijke oorzaak is dat huurtoeslagontvangers op minder woningen mogen reageren.
Daarentegen is de gemiddelde weigeringsgraad verder opgelopen: van gemiddeld 6,6 weigeringen
per woning in 2015 naar 8 in 2016. Dat mensen kritischer zijn als ze eindelijk aan de beurt zijn, is
logisch in het zoekproces. Voor de efficiëntie van ons verhuurproces willen we onderzoeken waarom
steeds meer kandidaten weigeren. Dit pakken we in 2017 op. Ons doel: meer maatwerk leveren om
de woningen die lang leegstaan te verhuren. Dat kan door huurders die begeleiding nodig hebben
meer te ondersteunen.
Leidend in ons onderzoek is de vraag waarom mensen een woning weigeren. Die informatie
gebruiken we om waar mogelijk en wenselijk onze werkwijze aan te passen. Denk aan de
onderhoudsstaat van de woning, de prijs-kwaliteitsverhouding en de labeling van de woningen
(leeftijdseisen, omvang huishouden etc.).
In Rijswijk is het aantal reacties op een woning – gemiddeld 226 – het hoogst. Tegelijkertijd worden er
ook veel woningen geweigerd. Dit vraagt om meer aandacht het komende jaar. In LeidschendamVoorburg en Zoetermeer is de weigeringsgraad hetzelfde gebleven.
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Tabel 2.08. Gemiddeld aantal reacties en weigeringen per advertentie
Gemeente

Reacties
2016

Reacties
2015

Reacties
2014

Weigeringen
2016

Weigeringen
2015

Weigeringen
2014

Delft

121,9

102,9

99,9

8,9

6,4

5,5

Leidschendam-Voorburg

152,2

183,2

130,6

8,0

7,9

7,4

Rijswijk

226,2

271,4

203,6

14,1

8,7

8,5

Zoetermeer

140,1

166

156,4

6,1

5,7

5,7

Totaal gemiddeld

149,5

169,1

146

8,0

6,6

6,4

Wijzigingen in verhuurproces
Om sneller van huurder te wisselen, hebben we ons verhuurproces aangepast. In onze communicatie
richten we ons nu meer dan ooit op de vertrekkende huurder die de woning netjes moet opleveren.
Het rapport over de staat van de woning ontvangt hij nu digitaal. Verder kijken we meer naar wat de
nieuwe huurder belangrijk vindt. Denk aan een nieuwe toiletbril of een nieuw koordje in de badkamer
voor de verlichting. Technisch gezien zijn dit soort zaken vaak niet nodig, maar vanuit het oogpunt
van verhuurbaarheid wel.
De afgelopen jaren nodigden we steeds meer woningzoekenden uit voor een groepsbezichtiging.
Steeds minder woningzoekenden kwamen namelijk daadwerkelijk kijken. We zien dat mensen die
hoog op de kandidatenlijst staan, veel aanbiedingen krijgen. Zij zijn daarom zeer selectief. Mensen
die laag staan, komen vaak niet omdat ze verwachten geen kans te maken. We nodigen de eerste 20
kandidaten uit voor een bezichtiging. Uiteindelijk komen er vaak maar 4 of 5 kijken, waarvan maar 1
kandidaat de juiste papieren heeft.
Verder zijn we gestopt met de interessepeiling, wat minder administratie oplevert. Ook is er aandacht
voor de langer leegstaande woningen en de woningen die vaak geweigerd worden. Daarnaast bieden
we woningen nu op een andere manier aan. De advertenties in de lokale krant en bezichtigingen op
zaterdag zijn hier voorbeelden van.

2.4 Betaalbare voorraad op peil
Verwachte ontwikkeling
Regionaal marktonderzoek toont op hoofdlijnen aan dat we ons bevinden in een sterk marktgebied.
Onze werkgemeenten (Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer) bevinden zich rond de
centrumstad Den Haag. Deze gemeenten blijven populair en de vraag is groot.
Afspraken over nieuwbouw
In de prestatieafspraken met de gemeenten is het gelukt om komende jaren meer sociale
huurwoningen te programmeren.
In de nieuwe prestatieafspraken voor Rijswijk gaat het om 732 nieuwe sociale huurwoningen in de
periode tot 2025. De corporaties Vidomes en Rijswijk Wonen tekenen hiervoor. Ongeveer de helft van
de nieuwbouw komt in Rijswijk Buiten. In Leidschendam-Voorburg zijn afspraken gemaakt over de
Rijnlandlaan en De Star als locaties voor sociale woningbouw. We bouwen hier samen met collegacorporatie WoonInvest. In 2017 kijken we naar aanvullende locaties voor sociale woningbouw. Het
gemeentebestuur streeft uiteindelijk naar 30% sociale nieuwbouw. Daarin is Leidschendam-Voorburg
uniek.
In Delft is sociale nieuwbouw geen prioriteit van het lokale bestuur. Deze gemeente wil wel dat
corporaties het huidige bezit betaalbaar houden.
In Zoetermeer moeten partijen nog afspraken maken over de nieuwbouw.
Betaalbare voorraad koesteren
In de koopsector is sprake van een sterke woningmarkt. Veel verkopen en afnemend aanbod hebben
prijsstijgingen tot gevolg. De schaarste van koopwoningen neemt toe. In de sociale huursector is de
druk al jaren hoog. Na jaren van reorganisatie en bezuinigingen is er weer ruimte om te investeren.
Daarom stelden we onze portefeuillestrategie bij: we behouden onze sociale voorraad zoveel mogelijk
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en voegen weer (nieuwe) betaalbare woningen toe. Onze portefeuilledoelstellingen staan
omschreven in hoofdstuk 11: Adequate vastgoedstrategie.
Tabel 2.09. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen
Stand op 31-12-2016

Na mutatie

Na mutatie

o.b.v. huidige huur

o.b.v. beleid 2016

o.b.v. beleid 2015

Prijssegment

Goedkoop: tot € 410
Betaalbaar: tot € 628
Betaalbare voorraad totaal
Sociaal-duur: tot € 711
Sociaal-duur: vanaf € 711*
Koopgarant
Woonwagens
Sociale voorraad totaal
Vrije sector
Totale voorraad Vidomes
Te verkopen

2.549
11.293
13.842
2.625
1.039
494
31
18.031
374
18.405

776
13.524
14.300
1.707

775
13.303
14.078
1.752

918
31
16.956
390
17.346
1.059

1.187
31
17.048
390
17.438
1.176

* woningen in de sociale voorraad, waarvan de huidige huur door huurverhogingen boven de liberalisatiegrens uitkomt.
Onze betaalbare woningen
Onder ‘betaalbaar’ verstaan we woningen met een huur onder de € 628, de hoogste aftoppingsgrens.
Onze betaalbare voorraad is toegenomen van 14.078 naar 14.300 woningen in 2016. Dit komt vooral
door ons huurbeleid. We vragen 85% van de huur die we maximaal mogen vragen voor een woning.
Tot juli 2016 was dit 90%. Bij leegkomst verhuren we de woningen die we betaalbaar willen houden
onder de € 628. En bij de jaarlijkse huuraanpassingen geven we zo nodig een lagere huurverhoging
of huurverlaging.
Door de passendheidstoets passen we de energiecorrectie, voor woningen met een goed
energielabel, niet meer toe. De totale sociale voorraad is licht afgenomen. Dit komt door de sloop van
één complex en ons verkoopprogramma. Met de nieuw ingezette portefeuillestrategie voegen we
komende jaren weer betaalbare woningen toe.
Het aantal woningen dat we bij leegkomst betaalbaar verhuren, is toegenomen! Een resultaat waar
we trots op zijn. Ondanks de sloop van één complex is het ons gelukt om ruim 200 extra woningen
langdurig betaalbaar te houden. De voorgenomen verkoop van woningen, zowel via uitponden als
Koopgarant, hebben we tijdelijk stilgelegd. De komende periode zetten we nog sterker in op
huurprijsverlagingen en nieuwbouw.
Sociale woningvoorraad: 17.000 woningen
Naast de betaalbare voorraad heeft Vidomes nog 2.650 woningen, waaronder Koopgarant, -woningen
die betaalbaar zijn voor de secundaire doelgroep. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot €
36.000 (1 en 2 personen) en € 45.000 (gezinnen). In totaal hebben daarmee bijna 17.000 woningen,
97% van het totaal, een huur tot aan de liberalisatiegrens van € 711 (prijspeil juli 2016).
Het segment sociaal-duur is beperkt afgebouwd het afgelopen jaar. Binnen dit segment hebben we
door de combinatie van de passendheidstoets en de Europa-grens te maken met een kwetsbare
verhuurbaarheid. Huurtoeslagontvangers mogen er niet meer in. Daarnaast is de secundaire
doelgroep die ons nodig heeft, relatief klein. Andere corporaties hebben een groot aanbod in dit
prijssegment.
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2.5 Betaalbare woonlasten
Onze doelstellingen in huurbeleid
Om de juiste prioriteiten te stellen in ons huurbeleid, hebben we de volgende doelstellingen
geformuleerd. Ze staan in volgorde van belangrijkheid:








financiële continuïteit
behoud betaalbare woningen (= tot € 628)
behoud voordelige woningen (= tot € 520) (nieuw)
betaalbare huur naar inkomen
prijs naar kwaliteit
minder huurtoeslaggebruik (nieuw)
ongedeelde regio (voorkomen armoedeconcentraties)

Huurbeleid: soms een huurverlaging
Vidomes vroeg tot juli 2016 bij nieuwe sociale verhuringen in principe 90% van de maximaal
toegestane huur. Inmiddels vragen we voor de betaalbare voorraad, bedoeld voor de primaire
doelgroep, 85% van de maximaal toegestane huur.
We toppen de prijzen vervolgens af in drie sociale prijssegmenten. Zo houden we woningen
betaalbaar en toegankelijk voor de betreffende doelgroep.



goedkoop:
betaalbaar:



sociaal-duur:

€ 410 kwaliteitskortingsgrens
€ 586 lage aftoppingsgrens (woningen voor 1 en 2 personen)
€ 628 hoge aftoppingsgrens (woningen voor gezinnen)
€ 711 liberalisatiegrens

Van huurverhoging naar huuraanpassing
In 2016 heeft Vidomes net als in 2015 slechts beperkt gebruikgemaakt van de ruimte om de huur
boven inflatie te verhogen. Concreet betekent dit dat we de huur met gemiddeld 0,4% boven inflatie
hebben verhoogd. Inclusief de inkomensafhankelijke huurverhoging, voor huurders die meer dan €
44.000 verdienen, hebben we 0,7% meer gevraagd.
Voor de meeste huurders baseerden we de huurverhoging op een huuraanpassing volgens staffel.
Deze is opgenomen als tabel 2.12. Bij wie de huur op 84% van de maximale huur lag, werd de huur
met het inflatiepercentage van 0,6% verhoogd. Ieder procentpunt eronder betekende 0,1% meer
huurverhoging tot een maximum van 1,5% boven inflatie. Ieder procentpunt erboven betekende 0,1%
minder huurverhoging dan het inflatiepercentage.
Alle huren boven 92% van de maximale huur hebben we in één klap verlaagd naar 92%. In totaal
kregen 1.000 huurders een huurverlaging. Voor nog eens 1.000 huurders lag de huurverhoging lager
dan het inflatiepercentage. Daarom spreken we niet meer van de jaarlijkse huurverhoging, maar van
huuraanpassing.
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Tabel 2.12. Huuraanpassingen staffel 2016

Uitzonderingen huurverhogingsbeleid
In sommige uitzonderingssituaties rekent Vidomes de huurverhoging niet door. We kennen de
volgende regelingen:
 De coulanceregeling is er voor huishoudens van wie het inkomen onlangs is teruggevallen. Zij
kunnen volgens de wet niet aantonen dat ze in een lagere inkomenscategorie vallen, maar
kunnen dat wel met inkomensgegevens aannemelijk maken (regeling conform 2013-2015).
 De kwijtscheldingsregeling is bedoeld voor gezinnen met een inkomen tot € 26.400, waarvoor
de huur na verhoging boven de € 630 (eengezinswoning) of € 600 (appartement) uitkomt.
Volgens Nibud-normen komen zij onder het ‘niet-veel-maar-toereikend-budget’ uit voor hun
overige levensonderhoud. De regeling is dezelfde als in 2014 en 2015, maar Vidomes biedt haar
nu ook aan kleine huishoudens in kleine woningen aan.
 Voor woningen waarvoor een sloopbesluit is genomen, geldt geen huurverhoging.
 Eén complex met achterstallig onderhoud: alleen inflatiecorrectie (Van der Goesstraat/Van
Schuijlenburchstraat). Eén complex met sloopbesluit: huurbevriezing (Idenburglaan).
Huurverhoging bij commerciële en overige verhuur
Voor de vrije sector hanteerden we een huurverhoging gebaseerd op het inflatiepercentage van
0,6%, verhoogd met 2%. De 2% verhoging hebben we alleen doorgevoerd als hiervoor ruimte was
ten opzichte van de markthuur en het contract het toeliet.
Voor de contracten die formeel geliberaliseerd zijn, maar waar een regulier huurcontract is gebruikt
(alsof het een gereguleerde woning betreft), hebben we het inflatiepercentage van 0,6% met 1,5%
verhoogd.
Een extra huurverhoging gold voor parkeergarages, bergingen en parkeerplaatsen op basis van
ingeschatte huurruimte: € 5 per maand boven inflatie.
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Bezwaarschriften huurverhoging
In 2016 heeft Vidomes 202 bezwaarschriften ontvangen. Daarvan hadden er 173 betrekking op de
inkomensafhankelijke huurverhoging; 109 ervan zijn toegekend. Verder zijn 29 reguliere
bezwaarschriften ingediend. Daarnaast kreeg Vidomes 108 verzoeken om in aanmerking te komen
voor de coulance- of kwijtscheldingsregelingen. Daarvan zijn er 64 toegekend. 20 huurders van een
complex met vrije sector huurwoningen kregen per ongeluk de verkeerde huurverhoging. Dit hebben
we hersteld.
Tabel 2.13. Redenen voor bezwaarschriften tegen de huurverhoging
Bezwaar/verzoek

Ingediend

Toegekend

Meer/minder personen

18

8

Inkomen 2014 klopt niet

12

2

113

77

Inkomen 2015 is lager
WMO of CIZ

30

22

Totaal inkomensafhankelijk

173

109

Maximale huur overschreden

1

0

Regulier bezwaar

5

0

Vrije sector

23

20

Totaal regulier

29

20

Inkomen 2015/2016 gezakt

20

11

Verzoek coulance/kwijtschelding

88

53

Totaal verzoek regelingen Vidomes

108

64

Verzoek/vraag woningwaardering

18

0

Overig/onduidelijk
Totaal overig

46
64

1
1
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3. Kwetsbare mensen
3.1 Bijzondere huisvesting voor kwetsbare mensen
tevreden
neutraal
ontevreden
Kwetsbare mensen
Tevreden over:
 229 statushouders gehuisvest
 start woningdelen voor statushouders
 meer kwetsbare mensen gehuisvest
 huurachterstanden zittende huurders onder de norm van 0,8%
 25% minder ontruimingen door huurachterstanden dan in 2015
Neutraal over:
 huurachterstanden van vertrokken huurders 0,94%

Vidomes zet zich in voor kwetsbare mensen, omdat het hier gaat om een doelgroep met veelal
beperkte middelen, die op de vrije woningmarkt niet aan bod komt. Onder kwetsbare mensen
verstaan we mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij het wonen en leven. Het
gaat hierbij om ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking, cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en overige groepen zoals
zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, ex-verslaafden, dak- en thuislozen en slachtoffers
van huiselijk geweld.

3.2 Huisvesting voor statushouders
Toename aantal statushouders
Onze werkgemeenten hebben een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. In 2016 is het
aantal te huisvesten statushouders verder gestegen. Onder statushouders verstaan we asielzoekers
die uitstromen uit de asielzoekerscentra en een verblijfsstatus hebben om in Nederland te mogen
blijven. De Rijksoverheid stelt de verdeling van het aantal te plaatsen statushouders ieder half jaar
vast. Deze mensen worden verspreid over alle gemeenten in Nederland. De statushouders huren
meestal bij woningcorporaties.
Bij Vidomes vinden we het belangrijk dat we ook deze mensen een dak boven het hoofd bieden. We
werken hierbij nauw samen met gemeenten, collega-woningcorporaties en Vluchtelingenwerk. Het
aantal te huisvesten statushouders is inmiddels zo groot dat we samen met onze gemeenten en
collega-corporaties ook andere huisvestingsmogelijkheden inzetten.
229 statushouders, 143 woningen
In 2016 hebben wij 229 statushouders gehuisvest in 143 woningen. Dit komt overeen met 12% van
onze verhuringen in 2016. Het aantal woningen dat we hebben verhuurd aan statushouders, is in
2016 gestegen met 66% ten opzichte van 2015.
Het aantal gehuisveste statushouders steeg veel minder sterk, namelijk met 13%. Dit komt omdat we
het afgelopen jaar veel meer alleenstaanden en minder gezinnen hebben gehuisvest. Zo was de
gemiddelde woonbezetting van nieuw gehuisveste statushouders in 2016 1,60 persoon per woning en
in 2015 2,36 persoon per woning.
Alternatieve huisvestigingsmogelijkheden
Sinds 2016 delen verschillende statushouders in onder meer Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer
hun woning. Dit doen we samen met Villex, als beheerder van de woningen, en met onze
werkgemeenten. Ook in de andere gemeenten proberen we het delen van woningen te stimuleren.
Verder bekijken we samen met de gemeenten hoe we sneller sociale nieuwbouw kunnen realiseren.
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Gemeentelijke taakstelling in Zoetermeer gehaald
In Zoetermeer hebben we de gemeentelijke taakstelling 2016 voor het huisvesten van statushouders
gehaald. In de andere gemeenten is dat helaas niet gelukt. Dit komt vooral door het tekort aan
zogenaamde koppelingen van statushouders aan gemeenten door de COA (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers). Gemeenten hebben wel een taakstelling gekregen van de overheid, maar onvoldoende
kandidaten om het te realiseren. Soms waren er wel woningen beschikbaar, maar geen kandidaten
om te huisvesten.
Dat het in Zoetermeer wel gelukt is, heeft te maken met de inzet van alle partijen. Zo is de gemeente
zelf extra actief via het gemeentelijk versnellingsarrangement. De gemeente zorgt voor tijdelijke
huisvesting (maximaal 2 jaar) van een aantal statushouders. Verder zetten we daar instrumenten in
als: woningdelen door (minderjarige) statushouders en alternatieve woonplekken als
verzorgingshuizen.
2017 in het teken van ‘nareizigers’
In 2017 bestaat de instroom grotendeels uit zogenaamde ‘nareizigers’. Veel van de gehuisveste
statushouders zijn namelijk in afwachting van hun familieleden (gezinshereniging). Voor het eerste
halfjaar van 2017 is de taakstelling per gemeente verlaagd met 30%. De in 2016 opgelopen
achterstanden in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Delft worden in 2017 bij de taakstelling
opgeteld. Voor Zoetermeer wordt de taakstelling juist verminderd met het goede resultaat uit 2016.
Tabel 3.01 geeft de taakstelling per gemeente in aantallen weer.
Tijdelijke huisvesting in verzorgingshuis ’t Seghe Waert
Het aantal te huisvesten statushouders nam in 2016 fors toe. Daarom is naast de reguliere
woningvoorraad ook gekeken naar leegstaand (zorg)vastgoed. De gemeente heeft Vidomes en
Fundis gevraagd naar de mogelijkheden om statushouders in verzorgingshuis ’t Seghe Waert te
huisvesten. Die mogelijkheden zijn er. Er zijn in totaal 15 woonunits beschikbaar tot eind 2017.
Daarna stromen de statushouders door naar andere huisvesting in de gemeente. Het inzetten van ’t
Seghe Waert heeft de druk op de woningmarkt tijdelijk verminderd.
Tabel 3.01. Gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders 2016, per werkgemeente
Gemeente
Achterstand
Taakstelling*
Realisatie
Achterstand
tot 1-1-2016
2016
2016
per 31-12-2016
Delft

1

257

233

24

Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Zoetermeer

2
-19
26

190
104
340

153
59
378

37
45

891

823

68

Totaal
10
(*) Inclusief achterstand. Bron: COA

-

38

Tabel 3.02. Aantal woningen voor statushouders per jaar, per werkgemeente 2014-2016
Gemeente
2016
2015
2014
Delft
Leidschendam-Voorburg

38
26

17
23

5
14

Rijswijk
Zoetermeer
Den Haag
Totaal

17
60
2
143

9
35
2
86

8
26
0
53
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Tabel 3.03. Huisvesting aantal statushouders per jaar, per werkgemeente 2014-2016
Gemeente
2016
2015
2014
Delft
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Zoetermeer
Den Haag

45
60
39
77
8

41
51
25
81
5

6
26
10
52
0

Totaal

229

203

94

3.3 Een sluitend vangnet
Naast het verhuren van woningen blijven we ons inzetten voor de ontwikkeling van gezamenlijke
arrangementen. Dit doen we samen met een aantal zorgpartners.
Project jongerenhuisvesting Rijswijk
De gemeente Rijswijk ziet de huisvestingsproblematiek van de doelgroep ‘jongeren’ als prioriteit. Ze
wil voorkomen dat kwetsbare Rijswijkse jongeren tussen de 18 en 23 jaar uit hun sociale netwerk en
veilige omgeving worden gehaald door gebrek aan jongerenhuisvesting in de eigen woonplaats. Maar
jongerenwoningen zijn erg schaars in Rijswijk. In de komende twee jaar stellen we in samenwerking
met de gemeente Rijswijk, het Jeugd Interventie Team (JIT) en Rijswijk Wonen in totaal acht
woningen beschikbaar voor deze jongeren. De huurovereenkomst sluiten we af in combinatie met een
begeleidingsplan vanuit de zorgleverancier. De eerste jongere betrekt in januari 2017 een woning van
Vidomes.
Meldpunt EMMA: Eerder Melden, Minder Achterstanden
Voor het meldpunt EMMA in Zoetermeer is in 2016 een overeenkomst gesloten tussen de
woningcorporaties Vidomes en de Goede Woning enerzijds en SchuldHulpMaatje, Humanitas,
Stichting Mensen in de Minima, Palet Welzijn en Kwadraad anderzijds. Meldpunt EMMA is er voor
mensen met een beginnend financieel probleem. Het doel van EMMA is dat er op den duur minder
aanmeldingen komen bij schuldhulpverlening, omdat vroegtijdig ingrijpen een toename van schulden
voorkomt. Voor onze Zoetermeerse huurders betekent dit dat wij hen bij huurachterstanden van twee
maanden aanmelden bij EMMA.
Multifunctioneel Trefpunt in het Haagsebos
In de pilot rondom het Haagsebos in Zoetermeer hebben Vidomes en Middin belangrijke stappen
gezet. Op basis van het businessplan zijn we in 2016 aan de slag gegaan met de ontwikkeling van
het Trefpunt tot een multifunctionele accommodatie. Verschillende partners, waaronder de gemeente,
hebben zich inmiddels aan dit project verbonden, hetzij financieel, hetzij in menskracht. Positieve
ontwikkelingen zijn dat er meer activiteiten plaatsvinden en er meer voorzieningen bij zijn gekomen,
zoals een kapper, pedicure, prikpoli en speelgoedbank.
Een aandachtspunt is dat voornamelijk nog alleen cliënten van Middin het Trefpunt gebruiken. Hier
besteden we de komende tijd gezamenlijk aandacht aan.
Toename kwetsbare huurders
Door de veranderingen in wonen en zorg krijgen woningcorporaties steeds vaker te maken met
huurders die zorg en begeleiding nodig hebben. Daarbij speelt tegelijkertijd dat de zorg en
begeleiding die deze huurders krijgen, aan grote veranderingen onderhevig zijn. Veel mensen die
vroeger in aanmerking kwamen voor een verblijf in een instelling, komen dat nu niet meer. Zelfstandig
wonen is voor deze groep echter ook niet mogelijk.
Vidomes stelt woningen beschikbaar voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. We hebben
hiervoor afspraken gemaakt met diverse zorgpartners, die zorg aan deze mensen leveren in de
betreffende woningen. In 2016 zijn 41 woningen verhuurd aan kwetsbare mensen, rechtstreeks of via
onze zorgpartners. Onderstaande tabel zet alle partners, waarmee we samenwerken rond de
huisvesting van kwetsbare mensen, op een rij.
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Tabel 3.4. Huisvesting kwetsbare mensen met partnerorganisaties 2016, per gemeente
Partner

Delft

Limor

1 woning

Leidschendam
-Voorburg
5 woningen

Fonteynenburg
St. Philadelphia

2 woningen
24
zorgplaatsen

Middin

30 woningen
Dillenburg
Prinsenhof

Ipse de Bruggen
St. Jeugdformaat
St. Perspectief

6
woningen
1 woning

Rijswijk

Zoetermeer

Den Haag

28 woningen
Steenvoordelaan

19 eenheden
kleinschalige
woonvoorziening
en 11 woningen

27 eenheden
Vinkensteynstraat

6 woningen

27 woningen
Paulinesymfonie,
Muziekbuurt

30 woningen
Haagsebos,
Meerzicht
2 woningen

2 woningen

1 woning

22
woningen

2 woningen

Reclassering

1 woning

Florence
Zorg van José

1 woning

12 zorgplaatsen
10 woningen

St. GGMD voor
Doven en
Slechthorenden
St. Hospice
Groep
Zoetermeer
St. Focus

St. MEE

15 woningen

2 woningen

12 woningen
Rokkeveen
12 kangoeroewoningen
Leidschenveen

3.4 Inzet voor financieel kwetsbare huurders
Minder ontruimingen
In 2016 waren er 39 ontruimingen die te maken hebben met huurachterstanden, al dan niet in
combinatie met overlast. 1 uitzetting had alleen te maken met overlast. In totaal is het aantal
ontruimingen met 25% gedaald ten opzichte van 2015. We zijn tevreden over de ontruimingen die
samenhangen met de aanpak van wiet en ernstige overlast. Er zijn 15 ontruimingen door
huurachterstanden minder dan in 2015. Om dit voor elkaar te krijgen, werken we samen met
ondersteunende hulporganisaties en extra huisbezoeken en contactmomenten. Huurders die frequent
te laat betalen, en niet-betalers dragen we over aan de deurwaarder. Dit heeft positieve gevolgen
gehad voor de achterstanden. Deze ontwikkelingen willen we in 2017 voortzetten.

20

Tabel 3.05. Aantal ontruimingen per jaar, per gemeente 2012-2016
2016
2015
2014
Gemeente
8
9
8
Delft
Leidschendam-Voorburg
4
11
10
5
9
5
Rijswijk
23
24
30
Zoetermeer
Den Haag
40
53
53
Totaal

2013
10
6
9
24
49

2012
11
13
10
26
60

Het aantal gevallen met wiet zien we toen toenemen. Het afgelopen jaar heeft in 5 woningen de
aanpak geleid tot vertrek van bewoners. Bewoners hebben de sleutels ingeleverd en zijn vertrokken.
We verwachten door gezamenlijke inzet met onder meer gemeente en politie dat dit de komende
periode vaker gebeurt.
Tabel 3.06. Aantal wietpanden, per gemeente 2016
panden
Gemeente
Delft
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
3
Zoetermeer
2
Den Haag
Totaal

5

Inzet LIMOR
In 2016 hebben we LIMOR 26 keer ingeschakeld. Daarvan hadden 13 dossiers betrekking op een
mogelijke ontruiming. In 12 gevallen heeft dit geleid tot voorkoming van een mogelijke ontruiming. We
huren LIMOR in om huurders te ondersteunen als er een ontruiming gepland staat en als huurders
niet meer zelfredzaam zijn en ondersteuning nodig hebben. LIMOR beoordeelt voor ons of er
meerdere problemen spelen in het huishouden, en begeleidt de huurder bij het oplossen van zijn
schulden. Intern is de samenwerking tussen de collega’s van de afdelingen Wonen en Sociaal Beheer
in 2016 geïntensiveerd.
Tabel 3.06. Aantal dossiers dat LIMOR voor Vidomes behandelde in 2016
Zoetermeer Delft
Rijswijk LeidschendamVoorburg
13
4
4
Aantal dossiers
5

Totaal
26

Daling huurachterstand zittende huurders
De huurachterstand bij zittende huurders daalde in 2016 van 0,93% in januari naar 0,78% in
december (norm 0,80%). Dit komt door een grotere inzet van het sociale vangnet en de
zorgaanbieders. Ook de samenwerking met de nieuwe deurwaarders heeft geleid tot betere
resultaten. In 2016 hebben we met twee deurwaarders een SLA (Service Level Agreement)
afgesloten. Met de vijf bestaande deurwaarders hebben we overlegd hoe we de oude huurschulden
alsnog binnen kunnen krijgen. In 2016 hebben we voor het eerst in drie jaar de interne norm gehaald.
Sinds 2016 kennen we het sociaal depot om huurders met achterstand te ondersteunen in hun
huurschuld en financiële uitdagingen. In 2017 willen we het depot en het beschikbare budget steviger
inzetten om onder onze norm te blijven.
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Grafiek 3.01. Huurachterstanden zittende huurders 2016 per maand
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Trend huurachterstand vertrokken huurders
Vidomes merkt dat het lastig is om vertrokken huurders te sommeren de eventuele huurachterstand
te voldoen. De huurachterstand bij vertrokken huurders bedroeg in 2016 gemiddeld 0,94%. Norm
voor vertrokken huurders is 0,80%. Een flink aantal vertrokken huurders is onvindbaar. Daardoor is
het terugvorderen van de achterstand moeilijk. 90% van de huurachterstand bij vertrokken huurders
handelen we nu af via de deurwaarder. In 2017 ontwikkelen we actief beleid om de
huurachterstanden bij vertrokken huurders terug te dringen.
Grafiek 3.02. Huurachterstanden vertrokken huurders 2016 per maand
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4. Duurzaamheid 2016
4.1 Woningen met een laag energieverbruik
tevreden

neutraal

Ontevreden

Duurzaamheid
Tevreden over:
 nieuwe visie duurzaamheid
 uitvoering aantal grote onderhoudsprojecten van start
 aanvraag en toekenning milieusubsidies
Neutraal over:
 planvorming nieuwe projecten
 aantal verwijderde verbrandingstoestellen opgelopen tot 75%
Ontevreden over:
 langere doorlooptijd voor voorbereiding projecten
 achterblijven CO2-reductie
Voor een goed woon- en leefklimaat in de toekomst is het belangrijk dat we vandaag duurzaam
handelen. Dat vraagt om onze constante aandacht en zorg voor duurzame woningen en een
duurzame woonomgeving. Het Vidomes milieubeleidsplan stamt uit 2009 en is voor het laatst
bijgesteld in 2011. Er is veel veranderd waardoor we behoefte hebben aan nieuw houvast. Dit hebben
we vormgegeven in onze nieuwe duurzaamheidsvisie. Tegelijkertijd gingen we verder met het
voorbereiden en uitvoeren van onderhoudsprojecten.
Van A++ t/m G naar Energie-index
De energielabels ondergingen per 1 januari 2015 een gedaantewisseling. De methodiek is ingrijpend
veranderd. Bij het bepalen van de gedetailleerde labels die corporaties nodig hebben, zijn de
vertrouwde letters A++ t/m G vervangen door de minder gebruiksvriendelijke Energie-index (EI).
Vidomes kiest ervoor om niet direct alle bestaande energielabels om te zetten naar de nieuwe index.
Daarom houden wij ook in dit hoofdstuk vast aan de oude vertrouwde labelaanduidingen.
Blik op de toekomst: een nieuwe duurzaamheidsvisie
Tot nu toe stond duurzaamheid bij corporaties vooral in het teken van energiebesparende
maatregelen en CO2-reductie. Sinds enige tijd speelt de overgang naar een duurzame
energievoorziening een prominentere rol. Daarnaast komt er ook meer aandacht voor duurzaamheid
bij de inkoop en de eigen manier van werken. Met deze inzichten en ontwikkelingen stelden we in
2016 nieuwe doelstellingen voor de langere termijn op. Om de visie om te zetten naar daden, stelden
we vier duurzame focusgebieden vast:
 duurzaam wonen
 duurzaam bouwen
 duurzaam beheren
 duurzaam werken
In 2017 beginnen we met het realiseren van de visie.
Projecten in uitvoering
In de tussentijd gaat de verduurzaming van onze woningen gewoon door. De afgelopen jaren liepen
vier grote projecten om uiteenlopende redenen vertraging op. In 2016 gingen drie van de vier
projecten echt van start.
196 woningen Debussystraat in Delft
De werkzaamheden in de woningen zijn gereed. We vervingen onder meer de oude beglazing door
HR++ glas, isoleerden de kopgevels en vervingen de verwarmingsketels door een energiezuinige
installatie. Wat nog volgt, is het plaatsen van de zonnepanelen. Uiteindelijk gaan deze woningen
gemiddeld naar label A.
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183 woningen Haagsebos in Zoetermeer
In 2016 zijn de werkzaamheden ongeveer voor de helft afgerond. Ook hier vinden diverse
energiebesparende maatregelen plaats en vervangen we oude onzuinige installaties. Door inzet van
warmtepompen en zonnepanelen zorgen we voor een extra impuls in duurzaamheid. Uiteindelijk
maakt meer dan de helft van de woningen een sprong vooruit naar label B.
108 woningen Tamboerijnlaan in Rijswijk
Aan de Tamboerijnlaan in Rijswijk verbeterden we 108 portiekflats. We isoleerden zoldervloeren,
bergingsplafonds, gevels en beglazing, en losten we koudebruggen op. De geisers hebben we
vervangen door een collectieve warmwatervoorziening. Gemiddeld gaan deze woningen van label G
naar label C. Dit project liep door tot begin 2017.
86 woningen Van der Goesstraat/ Van Schuijlenburchstraat in Delft
Dit project heeft het afgelopen jaar verdere vertraging opgelopen. We hebben hier in het verleden
verschillende aanpakken gekozen. In 2016 hebben we nog geen definitieve keuze gemaakt over de
definitieve aanpak van het complex Hierdoor is ook de verduurzaming van het woongebouw
vertraagd.
Projecten in voorbereiding
In 2016 bereidden we de verduurzaming van ruim 800 woningen (verder) voor. Voor de meerderheid
hiervan willen we komen tot een A-label of beter. Voor 30 woningen aan de Nieuwstraat in
Leidschendam is in 2016 de instemmingsprocedure met succes doorlopen. In 2017 verwachten we
deze procedure voor 300 tot 400 andere woningen te starten.
Vermeldenswaard is de voorbereiding van de aanpak van 270 woningen aan de Burgermeester Van
Duyvendijklaan en Burgermeester Velthuijsenlaan in Leidschendam-Voorburg. Op onze voordracht
heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het complex geselecteerd voor de
‘Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector’. RVO financierde de uitwerking van een integrale
duurzame aanpak van dit complex. Doel van de dienst is om met dit traject een goede onderlegger te
krijgen voor vergelijkbare wooncomplexen. Voor Vidomes levert dit extra inzichten op en RVO krijgt
informatie die helpt bij een snellere verduurzaming van de woningvoorraad.
Open verbrandingstoestellen
Vergeleken met januari 2009 was eind 2016 75% van de open verbrandingstoestellen (zoals geisers)
vervangen. Eind 2015 stond de teller op 66%. Daarmee zitten we nog op schema. In 2019 moeten
alle open verbrandingstoestellen vervangen zijn. Dit staat ook in de prestatieafspraken met de
gemeenten.
Samenwerking met partners
Het besef groeit dat de overgang naar een duurzame energievoorziening om een andere
samenwerking vraagt met partners als gemeenten, collega-corporaties en netbeheerders. Onder
meer in Delft en Zoetermeer voerden we gesprekken waarin we deze samenwerking verkennen.
In Rijswijk ondertekenden we nieuwe prestatieafspraken. Duurzaamheid heeft daarin een duidelijke
plek gekregen. Zo zijn er afspraken gemaakt over 1.270 te verduurzamen woningen en het
ambitieniveau hiervan. Ook maakten partijen afspraken over samenwerking en kennisdeling.
Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en collega-corporatie WoonInvest deden we
onderzoek naar de woonlasten van minima in onzuinige complexen. De effecten van verschillende
ingrepen op deze woonlasten werden nauwkeurig in kaart gebracht. De inzichten uit het onderzoek
helpen ons gericht en efficiënt maatregelen te nemen.
Stand van zaken CO2-reductie en labelstappen
Zoals gezegd zijn de vertrouwde letters A++ t/m G vervangen door de Energie-index (EI). Vidomes
heeft ervoor gekozen de bestaande labels in een periode van twee jaar te vernieuwen. In 2016 zijn
we hiermee gestart. Resultaat: ongeveer 3.000 woningen zijn over op het nieuwe systeem.
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Tabel 4.01. Energie-index 3.000 woningen
EI-klasse
Eind 2016
0.81 - 1.20
129
1.21 - 1.40
228
1.41 - 1.80
1534
1.81 - 2.10
478
2.11 - 2.40
140
2.41 - 2.70
404
>= 2.71
166
We kunnen helaas geen eenduidig overzicht geven van de verduurzaming van onze woningen, omdat
die twee systemen naast elkaar bestaan. In tabel 4.02 presenteren wij de stand van zaken op basis
van de oude methodiek, omdat de ruime meerderheid van de woningen nog zo geregistreerd staat.
Effecten van uitgevoerde werkzaamheden hebben we dan ook op basis van die methodiek ingeschat.
Ook de berekening van de CO2-reductie hangt samen met de energielabels. Dat maakt het lastig om
de reductie vast te stellen. Op basis van de uitgevoerde projecten realiseerden we dit jaar een
reductie van ruim 1% ten opzichte van de basismeting in 2009. Dit betekent dat we onze doelstelling
van 20% reductie per 1 januari 2019 niet halen. We zitten nu op een reductie van 11%! Wij
verwachten vanaf volgend jaar met de nieuwe methodiek te werken. Ook zetten we dan onze
prestaties af tegen de doelstelling uit de nieuwe duurzaamheidsvisie.
Tabel 4.02. Overzicht energielabels *

Aantal gelabelde woningen

Eind
2016
17357

Eind
2015
17557

Eind
2014
17533

Eind
2013
17462

Eind
2012
17345

Aantal A++-labels

2

2

2

2

0

Aantal A+-labels

25

25

25

35

0

Aantal A-labels

1402

1206

1161*

971

839

Aantal B-labels

2034

1977

1975

1548

1552

Aantal C-labels

5060

4928

4940

4955

4636

Aantal D-labels

5348

5624

5598

5758

5925

Aantal E-labels

2069

2336

2341

2374

2425

Aantal F-labels

1110

1134

1164

1351

1343

Aantal G-labels

307

325

327

468

625

(*) nieuwbouw meegenomen met A-label

25

5. Vitale buurten en wijken

tevreden

neutraal

ontevreden

Vitale buurten
Tevreden over:
 uitvoering vernieuwingsplannen wijk Palenstein
 wijkontwikkeling Buytenwegh
 extra aandacht en inzet voor complexen waar de leefbaarheid onder
druk staat
 inzet van extra capaciteit in buurten en complexen
Neutraal over:
 uitvoering leefbaarheidsprogramma
 afstemming inzet leefbaarheid met gemeenten
In veel buurten waar Vidomes woningen verhuurt, is de basisleefkwaliteit in orde. Dit blijkt uit ons
periodieke bewonersonderzoek dat het bureau USP uitvoert. Begin 2017 herhalen we dit onderzoek.
In een aantal buurten is het woonklimaat niet goed genoeg. We pakken de problemen daar samen
aan met onze huurders en partners in de wijk.
In de aanpak stelt Vidomes nadrukkelijk prioriteiten. We zetten ons extra in voor de wijken, buurten en
complexen die dat nodig hebben. We hebben zes aandachtswijken: Buytenwegh, Palenstein en
Meerzicht in Zoetermeer, De Heuvel en Prinsenhof in Leidschendam-Voorburg en Buitenhof in Delft.
Hoe bepalen we onze inzet?
Het is niet zo dat in de aandachtswijken binnen alle complexen dezelfde zaken spelen. Zo hebben we
eind 2016 bepaald welke complexen extra aandacht nodig hebben. Jaarlijks bespreken we met elkaar
de ontwikkelingen. Hierbij zijn de ervaringen van onze medewerkers, partners, objectieve
onderzoeksgegevens en, vanzelfsprekend, de mening van onze huurders belangrijk en waardevol. Zo
weten we wat er speelt.
Op basis van deze gegevens bepalen we de ontwikkelrichting van de wijk of buurt en stellen we onze
inzet vast voor het komende jaar. We stemmen dat vervolgens af met onze werkgemeenten. Deze
afstemming gaat nog niet in alle gemeenten zoals het hoort volgens de nieuwe Woningwet. Eind 2016
en begin 2017 presenteren we in alle gemeenten onze leefbaarheidsplannen. We stemmen deze
plannen af met de gemeente en zoeken zo mogelijk nog beter de samenwerking op.
Onze inzet bestaat niet alleen uit leefbaarheidsactiviteiten, maar ook uit extra inzet van
complexbeheerders en consulenten sociaal beheer. Hiervoor is een extra aantal collega’s
beschikbaar. Deze medewerkers zetten we in bovenop de reguliere bezetting als dat (tijdelijk) nodig
is.
Onze speerpunten in de aanpak van buurten en wijken zijn:
 schoon, heel en veilig
 aanpak van overlast
 stimuleren betrokkenheid bewoners
We organiseerden de verschillende activiteiten zoveel mogelijk samen met bewoners. Denk aan
‘Samen wonen doen we zo’ (lik-op-stukacties), het plaatsen van camera’s, voorlichtingsavonden in
samenwerking met de politie en/of brandweer en het faciliteren van buurtpreventieteams.

5.1 Aanpak ‘rode’ wijken
Buytenweghse aanpak
De wijk Buytenwegh in Zoetermeer is een wijk waar de leefbaarheid nog steeds onder druk staat.
Samen met onze partners en bewoners spannen we ons al een aantal jaren maximaal in om het tij te
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keren. Onze inzet loont. Er moet nog steeds veel gebeuren in de wijk, maar we zien een positieve,
stijgende lijn.
Zo is er sinds 2015 een wijkbeheerder actief en loopt de sociaal beheerder extra uren in de wijk. Zij
zorgen voor extra wijktoezicht en spreken bewoners aan op zaken die niet goed gaan. Helpt
aanspreken niet, dan volgen extra maatregelen. Samen met de gemeente en wijkbewoners hebben
we ook maatregelen getroffen om de bewonerssamenstelling in de kwetsbaarste delen van de wijk te
wijzigen. Dit doen we door een nieuw instroombeleid. Bovendien vragen we nieuwe wijkbewoners om
actief te zijn in de wijk. Zo zijn er nieuwe wijkbewoners die meedraaien in de buurtpanels. Zij
organiseren activiteiten als papier prikken en denken mee over de ontwikkeling van de wijk.
Tabel 5.01. Ontwikkelingen in Buytenwegh
Aantal
Overlastmeldingen
Nieuwe huishoudens in de wijk
Huisuitzettingen in de wijk
Nieuwe actieve bewoners in de wijk
Laatstekanscontracten
Bemiddeld naar andere woning

2016
24
54
3
5
2
1

2015
35
72
3
4
2
2

Palenstein wordt steeds mooier
Samen met de gemeente en collega-corporaties werken we volop aan de vernieuwing en de
leefbaarheid van de Zoetermeerse wijk Palenstein. We zetten ons samen met deze partners en de
bewoners al jaren in voor de leefbaarheid in de wijk. We hebben een paar mooie stappen gezet in
2016.
Zo reikten we de sleutels uit van onze nieuwe sociale huurwoningen: de tweede fase van het project
Schoutenhoek. Daarnaast gingen we verder met de uithuizing van de laatste 33 bewoners uit de flat
aan de Florens van Brederodelaan. Dit is uiteindelijk gelukt, waarna we zijn gestart met de sloop.
Een aantal belangrijke onderdelen uit het gezamenlijke leefbaarheidsprogramma 2016 is:
 uitvoering lik-op-stukbeleid in de openbare ruimte rondom de flats
 panelsessie voor de nieuwbouw
 activiteiten rond Palenstein Kleurrijker
 Palenstein = bruisdagen
 initiatievenbudget voor bewoners
 optimaliseren wijknetwerk (onder andere met wijkwerkerslunch)
 klussendienst
Ook voor de communicatie en wijkpromotie is veel aandacht. We laten actief zien wat we doen in de
wijk en waarom. Zo brengen we met onze partners regelmatig een Palensteinkrant uit voor de
wijkbewoners. Dankzij deze krant blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen in hun wijk.
Samen wonen doen we zo
We hebben in 2016 het project ‘Samen wonen doen we zo’ als lik-op-stukactie uitgerold. Vidomes
vraagt hiermee extra aandacht voor een schone en nette woonomgeving. Aan de hand van folders en
posters vragen we de bewoners hun verantwoordelijkheid te nemen voor het vrijhouden én
schoonhouden van de algemene ruimtes in hun complex. Zo mogen er geen spullen en rommel staan
in portiek, trappenhuis, galerij, centrale entree, kelder en liften. De regels zijn er niet alleen om alles
netjes te houden, maar ook voor de veiligheid van de bewoners.

5.2 Overige aandachtswijken en complexen
Zoetermeer: Meerzicht
In de wijk Meerzicht hebben we ons in 2016 vooral gericht op het vergroten van de veiligheid. Het is
een wijk met kwaliteiten, maar deze werden in 2016 overschaduwd door een aantal bedreigingen. Er
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zijn veel problemen op sociaal niveau en we zien een toename van hardnekkige
veiligheidsvraagstukken. Het aandeel bewoners dat zich in de eigen buurt vaak of soms onveilig
voelt, was in 2016 in de wijk Meerzicht het hoogst. De toename van de onveiligheid hangt samen met
het criminele jeugdnetwerk in de wijk. Verder is er sprake van een toename van het aantal
ingewikkelde burenruzies, wat leidt tot verstoring van de openbare orde en veiligheid. Tot slot is
verloedering van de openbare ruimte zichtbaar.
Met man en macht is er daarom ingezet op het wijkveiligheidsoverleg. In het overleg koppelen
maatschappelijke partners uit de wijk initiatieven, projecten en interventies aan elkaar die de
veiligheid in de wijk verbeteren. Dit leidde tot een aanpak in de complexen Zalkerbos, Haagsebos en
Waterflats. Hier staan relatief veel ‘weesfietsen’ en is veel vervuiling zichtbaar. Dit zorgt voor een
verloederd uiterlijk en voor een toename van de onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Verder voerden
we extra groenonderhoud uit, is er extra verlichting aangelegd en is het cameratoezicht uitgebreid.
Zoetermeer: Van Leeuwenhoeklaan (Driemanspolder)
In Driemanspolder is samen met het buurtforum en de bewonerscommissie van de Van
Leeuwenhoeklaan hard gewerkt aan het lik-op-stukbeleid. Doel was de flat schoon, heel en veilig te
houden. Daarnaast is en blijft de aanpak van de jongerenoverlast een activiteit die onze aandacht
vraagt in deze buurt. Ook verwijderden we bij de uitvoering van het schilderonderhoud alle schotels.
Daarnaast is er een bewonersontmoetingsruimte ingericht en opgeknapt. De bewonerscommissie kan
hier activiteiten organiseren voor jong en oud.
Zoetermeer: Roggeakker (Seghwaert)
In 2016 richtten we ons vooral op de actiepunten die vanuit de veiligheidsschouw uit 2015 naar voren
kwamen. De aanpak van verwaarloosde tuinen stond daarbij centraal. Ook hebben we de flexibele
complexbeheerder actiever ingezet. We besteedden daarnaast tijd aan het stimuleren van eigen
initiatieven van bewoners. Hopelijk leidt dat tot resultaat in 2017. In Roggeakker participeren wij in het
buurtforum dat in 2015 is opgericht met bewoners en stichting MOOI. Deze groep richt zich op het
verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.
Leidschendam-Voorburg: De Heuvel en Prinsenhof
De Heuvel en De Prinsenhof zijn de aandachtswijken in Leidschendam-Voorburg. In 2016 hebben we
ingezet op het optimaliseren van de samenwerking met alle partijen in de wijk. Er vindt regelmatig een
afstemmingsoverleg plaats. Problemen worden tijdig en gezamenlijk opgepakt om de wijk leefbaar te
houden. De rol van complexbeheerders, die zichtbaar in de wijk aanwezig zijn, is belangrijk. Door de
laagdrempeligheid weten veel bewoners hen te vinden. Op deze manier komen signalen en
meldingen op de juiste plaats terecht. Signalen leiden ook tot het ontwikkelen van tools om
beheersproblemen aan te pakken.
Zo zijn we eind 2016 in De Prinsenhof gestart met de voorbereiding van het project ‘Jongeren
adopteren een portiek’. Dit om overlast van jongeren in de complexen te bestrijden en te voorkomen.
Ook hierin werken we nauw samen met onze partners en bewoners.
In de Heuvel ging in het najaar van 2016 het project ‘Doe Mee’ van start. Binnen dit project denken
we samen met de bewoners – onder de noemer ‘co-makership’ – na over de toekomst van een
woongebouw aan de Burgemeester Velthuijsenlaan en Burgemeester Duyvendijklaan. Het gaat zowel
om de fysieke als sociale onderwerpen. Het complex bestaat uit 272 woningen. De bewoners hebben
de projectnaam bedacht en een mooi logo ontworpen. Dit logo is zichtbaar in alle entrees. Om goed
samen te werken hebben we met de huidige bewonerscommissie de volgende kernwaarden
benoemd:
 Alle partijen moeten kunnen loslaten, transparant zijn en verantwoordelijkheid geven en
nemen.
 Ieder heeft zijn eigen rol, vaardigheden, kennis en beperkingen.
 Doel van het project is om een groot deel van de bewoners te betrekken, en blijvend
betrokken te houden, bij planvorming, woning en woonomgeving.
 Alle partijen moeten tevreden zijn met het eindresultaat, rekening houdend met de
mogelijkheden en onmogelijkheden.
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Delft: Buitenhof en Kuijperwijk
Buitenhof is een aandachtswijk. In deze wijk werken we intensief samen met de gemeente en andere
partners. De meeste aandacht ging in 2016 uit naar de Debussyflat. Daar vindt groot onderhoud
plaats. Ook werkten we een plan van aanpak uit dat moet bijdragen aan het herstel van de
leefbaarheid.
In de Kuijperwijk startten we met een zogenaamde ‘Citydeal’. Een brede samenwerking van de
gemeente en corporaties om samen een impuls te geven aan de vernieuwing van de wijk. We richten
ons daarbij niet alleen op fysieke vernieuwing, maar ook op een gezamenlijke sociale aanpak. Voor
ons complex in deze wijk, de Van der Goes- en Schuijlenburgstraat, bespraken we plannen voor
groot onderhoud met een bewonersdelegatie. Ook zijn we hier gestart met ons programma ‘Samen
wonen doen we zo’.
In Delft zijn er nog meer complexen die extra aandacht nodig hebben. Hier zetten we, indien nodig,
flexibele complexbeheerders in. Zij zorgen voor extra toezicht in het complex en de omgeving. Onze
complexbeheerders spreken bewoners aan op zaken die niet goed gaan. Ook hebben zij een
signaalfunctie naar professionele zorg- en hulpverleners.
Rijswijk: Berenschotlaan, Ministerbuurt en Pauwhof in Rijswijk
In Rijswijk hebben we geen echte aandachtswijken wat de leefbaarheid betreft. Wel zijn er enkele
complexen die om extra aandacht vragen. Hiervoor hebben we, in samenspraak met actieve
bewoners(groepen), gekeken hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren.
In de Berenschotlaan en de Ministerbuurt hebben we, net als in andere buurten en complexen,
campagne gevoerd volgens het thema ‘Samen wonen doen we zo’. Hierbij hebben we ook een grote
grofvuilactie gehouden. Daarnaast hebben we op verzoek van (actieve) bewoners verschillende
kleine acties ondernomen. Denk aan het plaatsen van een hekje rondom het groen, een plantenbak,
een bankje en een inloopmat.
In de Pauwhof maakten we samen met partners en bewoners een plan dat de overlast van studenten
moet aanpakken. We zetten ook de eerste stappen in de uitvoering ervan. Een onderdeel was de
tijdelijke inzet van extra beveiliging na de kerstvakantie. Verder zijn er struiken gesnoeid, zodat het
achterpad goed zichtbaar is. Ook op andere plekken in Rijswijk voerden we snoeiwerk uit en
plaatsten we betere en vrolijkere beplanting. Dit was meestal op verzoek van (actieve) bewoners.
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6. Senioren
6.1 Zelfstandig wonen voor senioren
tevreden

neutraal

ontevreden

Senioren
Tevreden over:
 nieuwe prestatieafspraken over het sociaal domein
 fireblockers-oplossing voor scootmobielproblematiek in Zoetermeer
 eerste successen voor flatcoach
Neutraal over:
 resultaten seniorenmakelaar
 realisatie woonzorgtrajecten
Ontevreden over:
 tempo planontwikkeling ‘t Seghe Waert

Langer zelfstandig blijven wonen
Senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De veranderingen in de wetgeving
rond zorg en begeleiding hebben ook tot gevolg dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig móeten
blijven wonen.
Sociaal domein in prestatieafspraken
In 2016 zijn in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer nieuwe
prestatieafspraken getekend. Een belangrijk onderdeel daarvan is het sociale domein. Er zijn onder
andere afspraken gemaakt over toegankelijkheidsmaatregelen. In 2017 verbeteren we de
toegankelijkheid in minimaal drie complexen. Daarnaast starten we een nieuwe pilot op het gebied
van verzorgd wonen.
Woonzorgprojecten
In onze werkgemeenten werken we samen met onze partners aan innovatieve pilots. Twee van deze
pilots zijn in 2016 geëvalueerd.
1. Flatcoach in de Bernardflat in Rijswijk
Door veranderingen in de zorg wonen steeds meer mensen langer zelfstandig. Zij hebben
daardoor thuis meer zorg en begeleiding nodig. In Rijswijk zijn we in samenwerking met
Florence, Rijswijk Wonen, Woonzorgcentra Haaglanden en Welzijn Rijswijk gestart met de
pilot ‘Flatcoach’. De flatcoach werkt in twee woongebouwen, één van Vidomes en één van
Rijswijk Wonen. De coach helpt en stimuleert ouderen om langer zelfstandig te wonen. Hij is
het aanspreekpunt voor de flatbewoners als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De flatcoach
stimuleert bewoners om zelf actief te zijn en te participeren, en heeft daarmee een
samenwerkende en verbindende functie. Daarnaast heeft de coach een signalerende taak.
Hij onderhoudt goede contacten met het wijknetwerk, zoals de wijkagent, wijkverpleegkundige
en het Sociaal Wijkteam.
In 2016 is het project ‘Flatcoach’ geëvalueerd. Hoewel een aantal bewoners in het begin wat
sceptisch was, zijn er mooie resultaten behaald. Zo worden er verschillende activiteiten
georganiseerd en maken bewoners makkelijker een praatje met elkaar. Voor Vidomes is
zichtbaarder geworden wie onze huurders zijn en wat er leeft onder de bewoners. We kunnen
hier – al dan niet met behulp van instanties – op inspelen. Doel is om de flatcoach ook in
andere gemeenten in te zetten.
2. Complexen de Margrietflat en De Meerpaal in Voorburg
De voorrangsregeling voor senioren met een zorgvraag is een aantal jaren geleden tot stand
gekomen door aanbieders van wonen en zorg en de gemeente. Woningcorporaties merkten
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al langer dat het voor ouderen lastig is om het woonaanbod actief te volgen. Zorgaanbieders
hadden een grote wachtlijst van ouderen die zij niet konden huisvesten. Bij woningen die
vrijkomen in de Margrietflat en De Meerpaal, mogen de zorgaanbieders als eerste een
geschikte huurder, vaak met zorgvraag, plaatsen. Het doel dat ouderen met een zorgvraag
voorrang krijgen, wordt grotendeels behaald. Dit voorrangsinitiatief vormt een mooi alternatief
voor mensen die een beschutte woonsfeer nodig hebben. Zij kunnen daadwerkelijk langer
zelfstandig blijven wonen met voorzieningen nabij.
Wijkrestaurants Zoetermeer
Vidomes en de gemeente Zoetermeer participeren in de sociale wijkrestaurants binnen onze
complexen Albrandswaard en Gondelkade. Deze samenwerking loopt tot en met 2017. De
wijkrestaurants verzorgen goede maaltijden tegen een betaalbare prijs, waarvan veel bewoners en
omwonenden gebruikmaken. We zijn in gesprek met Palet Welzijn en de gemeente hoe we deze
samenwerking ook na 2017 voortzetten.
Scootmobielstallingen in Zoetermeer
In 2016 is in Zoetermeer het project rond de scootmobielen afgerond. Samen met de gemeente
Zoetermeer hebben we afspraken gemaakt over het oplossen van de stallingsproblemen in
woongebouwen. Omdat het niet overal mogelijk was om brandveilige ruimten te creëren, is ervoor
gekozen om bij een groot aantal scootmobielen zogenoemde ’fireblockers’ te plaatsen. De fireblocker
zorgt ervoor dat een brand in de accu van de scootmobiel meteen wordt geblust. Bewoners kunnen
hun scootmobielen met fireblocker nu weer in de algemene ruimten stallen, op voorwaarde dat ze er
geen vluchtwegen mee blokkeren. Er is onderzoek gedaan en de beoordeling van de brandweer was
positief. Aan de ene kant heeft het onderzoek geleid tot vertraging van het project waardoor het niet in
2015 maar in 2016 kon worden afgerond. Aan de andere kant leverde het een aanzienlijke
kostenbesparing op.
Toekomst verzorgingshuizen Buytenhaghe en Morgenster
In 2015 maakten we afspraken met Fundis-Vierstroom over een gezamenlijk dienstverleningsconcept
in verzorgingshuis Buytenhaghe na 2018. Uit een marktonderzoek, gehouden onder senioren in de
buurt van Buytenhaghe en Morgenster, blijkt dat er senioren zijn die hier graag willen wonen. Voor
Buytenhaghe geldt als belangrijke voorwaarde dat het tweekamerwoningen worden. Een groot deel
van het gebouw wordt dan ook vanaf 2018 omgebouwd van eenkamer- naar tweekamerwoningen.
Deze maken we geschikt om langer zelfstandig te wonen in een beschutte omgeving. Ook in de
Morgenster zullen steeds meer mensen zelf huren.
’t Seghe Waert
In de voorbereiding van de planontwikkeling voor ’t Seghe Waert in Zoetermeer hebben we in 2016
een aantal stappen gezet:
 In een brainstormsessie met stakeholders hebben we richting gegeven aan een visie voor de
locatie.
 Vervolgens zijn in de klankbordgroep – bestaande uit bewoners van de appartementen naast
het verzorgingshuis en uit omwonenden – ideeën, wensen en behoeften voor de toekomst
geïnventariseerd.
 Ook met de maatschappelijke partners die nu huurder zijn in ’t Seghe Waert, voeren we
gesprekken over de toekomst van het verzorgingshuis.
 Met de gemeente Zoetermeer hebben we gesproken over het proces en de invulling van de
locatie.
 Een aantal varianten onderzoeken we nu en werken we verder uit.
We verwachten in 2017 een keuze voor de toekomst te maken waarna we starten met de verdere
vervolgstappen.

6.2 Seniorenmakelaar
Vidomes wil senioren graag helpen bij het verhuizen van een grote woning naar een geschiktere,
kleinere woning. Enerzijds realiseren we zo de woonwens van de senioren, omdat zij een woning
vinden die beter bij hen past. Anderzijds komt er vaak weer een grote, schaarse woning beschikbaar
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voor gezinnen. Zo helpen we beide doelgroepen. De seniorenmakelaar is sinds 2011 onderdeel van
Vidomes en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde en functie.
In 2016 heeft de seniorenmakelaar bemiddeld bij 44 verhuizingen. Dat is minder dan de beoogde 50
en zeker minder dan het succes van vorig jaar (62). Het aantal verhuizingen uit schaarse woningen
daalde van 22 naar 20. Dit zijn er 5 minder dan we willen realiseren. Dat we in 2016 niet de
verwachte resultaten behaalden, lag aan het toenemend aantal kwetsbare senioren dat met
ingewikkelde vraagstukken kampt. De seniorenmakelaar was hier ongeveer de helft van haar tijd aan
kwijt. Sinds oktober 2016 focust zij zich weer op de senioren die schaarse woningen vrijlaten,
waardoor de aantallen weer toenemen.
Regionale inzet
Vanwege de successen in de afgelopen jaren hebben de gemeenten en corporaties met elkaar
afgesproken dat zij gaan samenwerken om meer schaarse woningen vrij te krijgen in de regio. Sinds
september 2016 zijn er nu drie seniorenmakelaars werkzaam bij SVH (Sociale Verhuurders
Haaglanden), waaronder die van Vidomes op detacheringsbasis.

Tabel 6.01. Resultaten seniorenmakelaar 2016 en 2015 per gemeente
Gemeenten
Verhuisd
Verhuisd Verhuisd Schaars
2016
2015
doel
2016

Schaars
2015

Schaars
doel

Delft

10

6

10

6

2

5

Rijswijk

5

9

10

3

1

5

LeidschendamVoorburg
Zoetermeer

11

5

10

8

1

5

15

30

20

3

18

10

Den Haag

3

-

-

-

-

-

Niet-Vidomes
huurders
Totaal

0

12

-

-

-

-

44

62

50

20

22

25
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7. Tevreden klanten
7.1 Ontwikkelingen klantdienstverlening Vidomes
tevreden

neutraal

ontevreden

Tevreden klanten
Tevreden over:
 bijna verdubbeling van contactmomenten via social media: van 2.575 in
2015 naar 5.475 in 2016
Neutraal over:
 telefonische dienstverlening
 servicelevel met 75% onder streefcijfer van 80%
 inzet coördinator dienstverlening
Ontevreden over:
 afhandeling klachten over dienstverlening
 tevredenheid huurders gedaald (C-oordeel)
 digitalisering proces nieuwe verhuringen niet gelukt
Ons KlantContactCentrum (KCC)
Klanten kiezen zelf hoe ze ons willen bereiken: telefonisch, via onze website, per mail of via Twitter of
Facebook. Per 1 oktober 2016 kan dat ook via WhatsApp. Ons KCC bestond in 2016 vier jaar.
De medewerkers van het KCC zorgen voor onze telefonische dienstverlening en reageren op de
vragen die binnenkomen via website en mail. De medewerkers Webcare beantwoorden de vragen via
social media. Naast vragen, klachten en complimenten kunnen huurders nu ook reparatieverzoeken
via WhatsApp aan ons doorgeven. We spelen hiermee in op de wensen van onze huurders en bieden
hen zo de mogelijkheid om 24 uur per dag hun vragen te stellen.
102.000 telefoontjes
In 2016 kregen we rond de 102.000 telefoontjes binnen. Dat zijn gemiddeld 426 telefoontjes per dag.
Dit aantal ligt 4% lager dan in 2015 met 443 telefoontjes per dag. Het servicelevel, het aantal
binnenkomende telefoongesprekken dat we tijdig en inhoudelijk juist afhandelen, ligt voor 2016
gemiddeld op 75%. We scoren hiermee lager dan in 2015 en hebben ons streefcijfer van 80% niet
gehaald.
Het lagere servicelevel komt doordat gesprekken langer duren. We verbinden bijvoorbeeld te veel
telefoongesprekken door met een van de prestatieaannemers. Ook komen we intern onze afspraken
niet altijd tijdig na. Verder waren er veel vragen over de pilot ‘digitaal aanleveren van de papieren’
door woningzoekenden.
Voor de opvang van onvoorspelbare pieken schakelen we door naar onze storingsdienst. Zij maken
terugbelverzoeken voor het KCC. Tegelijkertijd laten ze de klant weten op welk tijdstip van dezelfde
dag wij terugbellen. Calamiteiten, waarvan we weten wanneer deze zijn opgelost, maken we kenbaar
via een voicemail. Ook plaatsen we hier vaak een bericht over op social media en op onze website.
Het aantal telefoontjes nam af. Tegelijkertijd zien we in 2016 bijna een verdubbeling van het aantal
klantcontacten via social media.
Tabel 7.01. Cijfers inzet social media
Aantal
Volgers op Facebook en Twitter
Interacties (reacties, likes, retweets)

2016

2015
618
5.475

2014
395
2.575

146
-
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Vakbekwame medewerkers
We blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we via kwaliteitsmonitoring in
het KCC. Hierbij kijken en luisteren we hoe medewerkers onze klanten te woord staan. De
medewerkers hebben in 2016 regelmatig kennistoetsen gemaakt. Dit doen we om de kwaliteit van de
dienstverlening door de medewerkers te borgen.
Tevredenheid over onze dienstverlening
Met onze eigen Klantmonitor meten we hoe tevreden huurders zijn over onze dienstverlening. Deze
laat een redelijk positief beeld zien. Zo krijgen we structureel een 7,5 van onze huurders voor de
uitvoering van reparatieverzoeken. Dit komt overeen met de doelstelling.
De afhandeling van klachten rond dienstverlening laat een positieve ontwikkeling zien. Toch zijn we
nog niet waar we willen zijn. We scoren met een 6,2 zeker beter dan in 2015, toen we een 5,2 kregen.
Maar we moeten er hard aan werken om het komend jaar ook hier een 7,0 te behalen. De waardering
voor de telefonische dienstverlening is stabiel: een 7,2. Ons streven is echter een 8,0.
Tabel 7.02. Resultaten Klantmonitor Vidomes
Uitvoeren reparatieverzoeken
Afhandeling klachten dienstverlening
Telefonische dienstverlening

Doel
7,5
7,0
8,0

2016
7,5
6,2
7,2

2015
7,5
5,2
7,2

2014
7,5
5,9
7,2

Nieuw: de coördinator dienstverlening
Een betere klachtenafhandeling is een belangrijk speerpunt in onze organisatie. Het begint bij een
goede registratie van klachten. Dat geeft onze organisatie inzicht in wat de klant wel of niet goed vindt
aan Vidomes. Met deze waardevolle input verbeteren we onze dienstverlening. Om de tevredenheid
van onze huurders nog verder te vergroten, hebben we sinds 1 juli 2016 een coördinator
dienstverlening in dienst.
In 2016 is de klantwaardering voor het afhandelen van klachten over onze dienstverlening gelukkig
gestegen. Maar we zijn er nog niet. Het doel van onze coördinator dienstverlening is om het proces
rond de feedback van klanten te verbeteren. De functionaris neemt de collega’s mee in de
klantbeleving en deelt de ontvangen feedback met hen. Waar mogelijk passen we onze interne
werkwijzen aan.
De Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren.
Ook Vidomes nam hier in 2016 aan deel. We waren teleurgesteld met het C-oordeel dat we kregen
voor de bewonerstevredenheid. In 2015 was dit nog een B-oordeel.
Nieuwe huurders gaven Vidomes in deze benchmark een 7,1. Dat is hoger dan de 6,6 die we in 2015
kregen. Huurders met een reparatieverzoek waardeerden ons met een 6,7. Het jaar daarvoor was dit
nog een 7,7. Het cijfer dat we kregen van vertrokken huurders, bleef gelijk: een 7,2. We zijn blij dat
we bij nieuwe huurders een verbetering zien, maar we zijn geschrokken van het cijfer dat we krijgen
van huurders met een reparatieverzoek. De afhandeling hiervan moet echt beter.
Werkwijze bij nieuwe verhuringen
De klanttevredenheid over de werkwijze bij nieuwe verhuringen is aanzienlijk verbeterd nadat we de
digitale intake afschaften. De pilot om het verhuurmutatieproces te digitaliseren is geen succes
geweest. Terugkijkend denken we dat we het niet goed genoeg hebben voorbereid. Daarnaast past
het niet bij een deel van onze klanten. Toch heeft het digitaliseren ook voordelen voor huurders.
Sommige huurders en woningzoekenden vinden het makkelijk. In 2017 onderzoeken we dit verder in
het dienstverleningsproject.
Vanaf het tweede kwartaal hebben we onze werkwijze bij de nieuwe verhuringen verbeterd. We
stelden een medewerker beschikbaar voor het leveren van maatwerk. Het proces is onderhevig aan
constante verandering, omdat de wereld om ons heen niet stilstaat. De klachten over het
verhuurproces zijn afgenomen en er is een afname van het aantal terugbelverzoeken. De
interessepeiling voor woningzoekenden die we eind 2015 invoerden, hebben we eveneens
afgeschaft. Dit was geen succes.
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Leegstand van woningen moet omlaag
De gemiddelde leegstand bedroeg in de eerste zes maanden van 2016 23 dagen. Dit is in het derde
kwartaal teruggebracht naar 12 dagen. We hebben de leegstand daarmee weer beter onder controle.
We zijn er nog niet: ons streefcijfer voor de leegstand is maximaal 12 dagen.
In het laatste kwartaal van 2016 deden we uitvoerig onderzoek naar de leegstand bij nieuwe
verhuringen. Dat leverde een lange lijst met verbeterpunten op. Verbeterpunten voor het interne
proces, maar ook om het proces klantvriendelijker te maken en meer op maat in te richten. De
belangrijkste verbeterpunten zijn:
 meer klantwaarde toevoegen
 proces klantvriendelijker maken door afspraken met huurders in overleg in te plannen
 lange vragenlijsten verwijderen of minimaliseren
Omdat verschillende afdelingen werken aan het verbeteren van het proces, leverde dat een positieve
en constructieve flow op. Onze medewerkers zijn gedreven om het proces te verbeteren. Dit leidde
ook tot een verdere verlaging van de gemiddelde leegstand naar 12 dagen in het laatste kwartaal.
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8. Dialoog en samenwerking
8.1 Bewonersparticipatie op centraal niveau
tevreden

neutraal

ontevreden

Dialoog en samenwerking
Tevreden over:
 nieuwe Huurdersraad Vidomes
 veel actieve huurders die meedenken
 geslaagde stakeholdersbijeenkomst met hoge opkomst
 nieuwe prestatieafspraken in Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer,
Rijswijk en Den Haag. Update van de afspraken in Delft.
Neutraal over:
 stabiel aantal klachten en geschillen
 huurdersraad nog niet op volle sterkte
Huurdersparticipatie tot 1 mei 2016
De huurdersorganisaties in ons werkgebied bespraken tot 1 mei 2016 de lokale kwesties per
gemeente met vertegenwoordigers van de afdeling Sociaal Beheer. Daarbij zorgden de organisaties
zelf voor terugkoppeling naar hun achterban: de lokale, actieve bewonerscommissies. De bestuurder
van Vidomes sprak daarnaast met een afvaardiging van de huurdersorganisaties op centraal niveau
over Vidomes-brede zaken en Vidomes-breed beleid. Dit gebeurde in het zogenaamde Centraal
Bewoners Overleg (CBO).
Nieuwe huurdersorganisatie per 1 mei 2016
In 2015 bereikte een stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de huurdersorganisaties en de
bestuurder van Vidomes, een doorbraak. De toenmalige organisaties en Vidomes kozen er samen
voor om één nieuwe huurdersorganisatie in het leven te roepen. Per 1 mei 2016 is de Huurdersraad
Vidomes een feit.
Bij de start bestond de Huurdersraad uit negen mensen. Er was toen nog één vacature. Inmiddels zijn
drie leden teruggetreden om persoonlijke redenen. De Huurdersraad telde eind 2016 vier vacatures.
Het bestuur bestaat uit zes mensen: een voorzitter, vicevoorzitter en vier algemeen bestuursleden.
Om de zes weken vindt er regulier overleg plaats volgens de Overlegwet. Agendaonderwerpen in
2016 waren onder andere de prestatieafspraken met de verschillende gemeenten en diverse
adviesaanvragen over nieuwe huurvoorwaarden, huurbeleid, Warmtewet en duurzaamheid.
De Huurdersraad is ook actief in de gemeentelijke overleggen rond de prestatieafspraken met de
werkgemeenten, de collega-corporaties en collega-huurdersorganisaties.
Participatieadviseur
In 2016 is een nieuwe functie geïntroduceerd binnen Vidomes: de participatieadviseur. Deze
functionaris heeft als taak het contact tussen de Huurdersraad en bewonerscommissies enerzijds en
Vidomes anderzijds te verbeteren en te borgen. De adviseur werkt bovendien de participatie in brede
zin beleidsmatig en operationeel verder uit.

8.2 Klachten en geschillen
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Bij Vidomes zetten we ons in voor kwaliteit. Wat beter kan, verbeteren we. Wat goed is, proberen we
vast te houden. Toch kunnen we klachten niet altijd voorkomen. Meestal komen we er met de huurder
uit. Zo niet, dan kan deze zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Huursector, waarbij
Vidomes is aangesloten. Per 1 januari 2015 kunnen onze huurders ook terecht bij de
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Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. In 2016 is er 1 klacht ingediend bij de klachtencommissie,
in 2015 waren dit er nog 11.
Tabel 8.1. Overzicht klachten en geschillen in 2016
Categorie
Aantal
Onderling
Hoorzitting

Geschil over
1
mutatiepunten bij
opzegging huur

opgelost/
ingetrokken
-

20-12-2016

Advies:
Opmerking
bindend
of
niet-bindend
Bindend
advies

Klacht is
gegrond

8.3 Participatie
In 2016 praatten we zowel met de georganiseerde als niet-georganiseerde huurder. Dit vanuit de
gedachte om een bredere doelgroep te betrekken en te laten participeren bij de ideeën die Vidomes
heeft (visie Dialoog en Samenwerking 2013). Hierna een overzicht van de participatievormen die we
toepasten in 2016. De samenwerking met de Huurdersraad Vidomes is in de vorige paragraaf
uitgebreid besproken.
Regulier overleg bewonerscommissies/wijkcommissies
Ook het afgelopen jaar voerden medewerkers van Vidomes gesprekken met
bewonersvertegenwoordigingen van een groot aantal complexen. In de jaarlijkse gesprekken met de
bewonerscommissies komen onder meer de leefbaarheid, het onderhoud aan de complexen en de
servicekosten aan bod. Op 31 december 2016 waren 61 bewonerscommissies actief.
In Rijswijk hebben we twee zogenaamde buurt-/wijkcommissies: in de Muziekbuurt en in
Steenvoorde-Zuid. Zij houden zich met dezelfde werkzaamheden bezig als een bewonerscommissie,
alleen op grotere schaal.
In gesprek met bewoners bij groot onderhoud/renovatie of sloop/nieuwbouw
Wanneer er groot onderhoud/renovatie of sloop/nieuwbouw gepland staat of in uitvoering is, gaat
Vidomes het gesprek aan met de bewoners uit het betreffende complex. Vidomes streeft ernaar om in
samenwerking met de bewoners een inspraakvorm te organiseren. In 2016 waren diverse vormen
van bewonersvertegenwoordiging actief:












Haagsebos (bewonerscommissies)
Debussy (bewonerscommissie en klankbordgroep)
Jan den Ouden (klankbordgroep)
Roggeakker (klankbordgroep)
Van der Goes Schuijlenburch (planteam)
Seghewaert (bewonerscommissie en klankbordgroep)
Idenburg (bewonerscomité)
Tamboerijn (planteam)
Hoogkamerlaan (huurdersvereniging Artiestenbuurt)
Veldhuijsen-Duyvendijk (bewonerscommissie)
Palenstein (klankbordgroep)

De onderwerpen van gesprek omvatten onder andere de inhoud van de plannen, de
energiemaatregelen en de huurverhoging.
Klantenpanels
In een klantenpanel gaat een groep bewoners het gesprek aan over een bepaald onderwerp.
Vidomes vraagt haar huurders jaarlijks een rapportcijfer te geven voor hoe prettig zij wonen in hun
wijk en complex. In 2016 zijn de bewoners die in een complex wonen waar een complexbeheerder
actief is, benaderd voor een luisterpanel. We vroegen hen naar hun tevredenheid over de rol van de
complexbeheerder. Voornaamste conclusie: een relatief grote tevredenheid met specifieke aandacht
voor de zichtbaarheid en het spreekuur.
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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.
Inloopbijeenkomsten
Bewoners gaan met elkaar en met Vidomes op een laagdrempelige manier in gesprek over de
problemen die er zijn. Op basis van deze gesprekken treffen we maatregelen.
Huurders in een VvE
In een aantal van onze VvE-complexen hebben we in 2016 de pilot gemengd beheer voortgezet. Zo
betrekken we huurders bij de besluitvorming van een VvE.

8.4 Stakeholders
Stakeholdersbijeenkomst 2016: hoge opkomst
Donderdag 7 oktober 2016 vond de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van Vidomes plaats. Dit keer
was het thema: Wijkaanpak 3.0. Hoe ziet de aanpak van kwetsbare wijken er in de toekomst uit? Zo’n
50 vertegenwoordigers van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties en
huurdersorganisaties bezochten de stakeholderbijeenkomst. Deze vond plaats in het multifunctionele
buurtcentrum Castellum in de Zoetermeerse wijk Palenstein.
Daphne Braal, bestuurder van Vidomes, nam de partners mee in de dilemma’s van woningcorporaties
in de wijkaanpak. De vraag naar sociale huurwoningen is zeer groot. Toch slopen we meer woningen
dan we terugbouwen. Is sloop en nieuwbouw het antwoord op de aanpak van kwetsbare wijken? En
wanneer kies je voor een andere optie? Wat doet de aanpak van de wijk met de leefbaarheid in
andere wijken? Hoe betrekken we ook de meest kwetsbare bewoners in deze buurten en complexen?
En passen de rollen van klassieke partijen als gemeenten, corporaties, zorgorganisaties, welzijn- en
huurdersorganisaties nog in de nieuwe tijd? Bewegen we voldoende mee?
Gastspreker was professor Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. In
zijn verhaal illustreerde hij wat de veranderingen betekenen voor corporaties en andere ‘klassiek
georganiseerde partijen’.
Daarna gingen de stakeholders met (e-)steps de wijk in, langs onder meer nieuwbouw, sloopflats en
andere boeiende plekken in de wijk. Verder waren er ‘dates’ met bewoners en partners in de wijk.
Prestatieafspraken in onze werkgemeenten
In Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer zijn nieuwe meerjarige prestatieafspraken met de
gemeente, huurdersorganisaties en collega- corporaties gemaakt. We updaten de prestatieafspraken
jaarlijks met elkaar en passen deze zo nodig aan (zie kader 8.1).
In Delft hebben we aan de lopende afspraken uit 2014 een extra ’jaarschijf 2017’ opgesteld. In Den
Haag is voor het eerst een beperkte set prestatieafspraken gemaakt. De thema’s die spelen, zijn in de
gemeenten veelal hetzelfde. Toch zijn de concrete afspraken in elke gemeente net weer anders. Het
gaat om onderwerpen als:
 omvang betaalbare en sociale woningvoorraad
 mogelijkheden voor nieuwbouw sociale huurwoningen
 huurbeleid en doorstroming
 wonen, zorg en begeleiding
 huisvesting kwetsbare mensen
 duurzaamheid
 leefbaarheid
Vidomes maakt nu een monitor om de realisatie van de afspraken goed te kunnen aansturen. Daarbij
zetten we ook in op een eenduidigere opzet voor alle gemeenten.
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Kader 8.1. Organisatie prestatieafspraken
Stappen
1. Gemeentelijke woonvisie
2. Evaluatie afspraken voorgaand jaar
3. Woonbiedingen van de corporaties
4. Meerjarige prestatieafspraken
5. Jaarlijkse update prestatieafspraken

Tijdstip
veelal voor 5 of 10 jaar
jaarlijks in maart
jaarlijks vóór 1 juli
veelal voor 4 jaar
jaarlijks voor 15 december

Algemene thema’s
In alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Hierbij is
de gemeente verantwoordelijk voor voldoende ondersteuning van huurders met een begeleidings- of
zorgbehoefte. Dit thema is sterk in ontwikkeling door de toename van het aantal kwetsbare huurders
in combinatie met het langer zelfstandig wonen en de decentralisatie van taken naar de gemeente.
Ook de inspanningen voor duurzaamheid komen overal terug. Naast een lijst van concrete projecten
gaat het om procesafspraken om tot een vernieuwende aanpak te komen. Op het gebied van
leefbaarheid zetten we onze complexbeheerders en medewerkers Sociaal Beheer in en stellen we
een programma van concrete leefbaarheidsactiviteiten op.
Prestatieafspraken Leidschendam-Voorburg 2016-2019
In april 2016 sloten we in Leidschendam-Voorburg de nieuwe prestatieafspraken voor de periode
2016-2019 af. In deze gemeente werkten we gelijktijdig mee aan de nieuwe gemeentelijke Woonvisie.
In de afspraken neemt de uitbreiding van de sociale woningvoorraad een belangrijke plaats in.
Eind 2016 kwamen we in Leidschendam-Voorburg een eerste aanvulling op de prestatieafspraken
overeen. We onderzoeken wat we kunnen doen voor een betere woonlasten-inkomensverhouding
van huishoudens met de laagste inkomens. Het kan hierbij gaan om verduurzaming van de woningen,
maar ook om een beter gebruik van bestaande of nieuwe regelingen.
De woningcorporaties zien mogelijkheden om in de komende periode in Leidschendam-Voorburg
meer nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. Afgesproken is dat de eerste 300 sociale
huurwoningen komen op onder meer de locaties Rijnlandlaan en De Star. In 2017 maken we naar
verwachting afspraken over aanvullende locaties.
Prestatieafspraken Rijswijk 2017-2020
In Rijswijk hebben we in november de nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2017-2020
ondertekend. De nieuwe gemeentelijke Woonvisie was al vastgesteld in 2015. De gesprekken over de
prestatieafspraken hebben wat langer geduurd, maar het resultaat telt.
We organiseerden in 2016 verschillende themasessies met de gemeente, corporaties en
huurdersorganisaties. Elke keer werd een themasessie afgesloten met een aantal concrete
prestatieafspraken over het betreffende onderwerp. Deze werkwijze heeft zeker geholpen om te
komen tot de prestatieafspraken.
Zo kwamen we overeen om samen met Rijswijk Wonen de komende jaren zo’n 735 nieuwe sociale
huurwoningen te realiseren in Rijswijk. Een groot deel hiervan (365 woningen) wordt gerealiseerd in
RijswijkBuiten. Ook de innovatie rond het project van de flatcoach in Rijswijk zorgt voor een impuls
voor de samenwerking in Rijswijk.
Prestatieafspraken Zoetermeer 2016-2019
Ook in Zoetermeer heeft de gemeente in 2015 eerst de Woonvisie vastgesteld. Daarna startte ze de
gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken. De nieuwe afspraken zijn overeengekomen voor de
periode 2016-2019.
De grootste uitdaging in Zoetermeer had te maken met de financiële situatie van collega-corporatie
Vestia. Gelukkig zijn De Goede Woning en Vidomes in staat om het aantal betaalbare woningen te
laten groeien, als gedeeltelijke compensatie voor de afname bij Vestia. Over de nieuwbouw konden
we nog geen concrete afspraken maken. De gemeente werkt nog aan het bouwprogramma en het
sociale aandeel daarin. De afspraken over nieuwbouw maken we in het voorjaar van 2017 concreet.
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Prestatieafspraken Delft
In Delft zijn begin 2014 meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Op basis van de concept-woonvisie
en de biedingen in juni is er tussentijds een flinke bijstelling gemaakt voor 2017. In 2017 maken we
een set nieuwe afspraken gebaseerd op de vastgestelde woonvisie.
De gemeente streeft – in tegenstelling tot onze andere werkgemeenten – niet naar uitbreiding van de
sociale woningvoorraad, maar juist naar verkleining van het aantal. Zij zoekt de noodzakelijke
verlichting van de druk op de sociale woningen in de gemeenten buiten Delft. Vidomes is zeer
terughoudend met het laten afnemen van de betaalbare voorraad, zolang die druk niet vermindert.
Afgesproken is dat we op zoek gaan naar locaties voor de bouw van gezinswoningen en voor
oplossingen voor tijdelijke huisvesting van bijvoorbeeld statushouders.
Prestatieafspraken Den Haag
De gemeente Den Haag daagde de corporaties begin 2015 uit een bod uit te brengen op haar
volkshuisvestingsplan. Daarin stelde ze tal van ambities op over bouwen, huren laag houden en het
verduurzamen van woningen.
Vidomes heeft zelf een beperkte rol in Den Haag met 700 redelijke nieuwe woningen in vooral
Leidschenveen, een klein complex ouderenwoningen in Mariahoeve en een opvang. We maken
daarom pas prestatieafspraken als de afspraken met de drie grote Haagse corporaties zijn afgerond.
Eind 2016 leidde dat tot een beperkte set afspraken tussen Vidomes, de gemeente Den Haag en
onze huurdersorganisatie. Leidraad in die afspraken is om de woningen goed te beheren en op
afroep aan te schuiven bij overleg over de wijk en de stad.
Andere overlegvormen
Een greep uit de verschillende overleggen die we in 2016 met bewoners en partners hebben.
Lokaal
 In onze werkgemeenten hebben we ambtelijk overleg volkshuisvesting met de gemeente en de
collega-corporaties. Ook houden we bestuurlijk overleg over de verschillende volkshuisvestelijke
aangelegenheden.
 We hebben lokaal overleg met de gemeente, de huurdersorganisaties en de collega-corporaties
over de lokale prestatieafspraken, de woonvisie en de biedingen van de corporaties.
 Vidomes participeert in wijkoverleggen in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. In deze
overleggen zijn niet alleen de gemeente en corporaties actief, maar veelal ook de politie en
welzijnspartners. Zeker in onze aandachtswijken zijn dit uiterst waardevolle overleggen.
 Vidomes participeert volop in de overleggen over wonen en zorg met de gemeente,
zorgorganisaties en de collega-corporaties.
 In 2016 waren er in alle werkgemeenten extra bijeenkomsten over de huisvesting van
statushouders met de gemeente, collega-corporaties, Vluchtelingenwerk en COA.
 In het kader van de herstructurering van Palenstein voeren we overleg met de gemeente en
collega-corporaties over onder meer de uithuizing van bewoners, over het beheer van complexen
en de omgeving, en over de uitvoering van gemeenschappelijke projecten.
 In Zoetermeer werken we met steeds meer buurtfora, bijvoorbeeld in de Van Leeuwenhoeklaan
en in het Haagsebos. In de fora zijn zowel de bewoners als welzijnspartner MOOI actief.
 In Delft werken we aan een moderne wijze van buurtaanpak, door met big data en verhalen de
Kuijperwijk in beeld te brengen. Op basis daarvan formuleren we een fysieke en sociale aanpak
voor de buurt.
Regionaal
 We zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk actief in de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden).
Vidomes is in 5 van de 9 regionale gemeenten actief en heeft daarom een groot belang bij een
goed afgestemd woningmarktbeleid en gezamenlijke uitvoeringsafspraken.
Landelijk
 We delen best practices en ervaringen als partner/deelnemer in onder meer Platform 31,
Corpovenista en De Vernieuwde Stad.
 Vidomes is actief lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.
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9. Sober en doelmatig

tevreden

neutraal

ontevreden

Sober en doelmatig

Tevreden over:
 afbouw schuldpositie en afname financieringslasten
 verdere afname personeelslasten
Neutraal over:
 waardeontwikkeling van ons bezit in exploitatie
 bedrijfsresultaat van € 38,7 miljoen (27% lager dan in 2015)
 uitvoering planmatig onderhoud
Ontevreden over:
 toename kosten mutatieonderhoud
 toename overige bedrijfslasten met € 3,2 miljoen
De politieke en economische ontwikkelingen beperken het speelveld voor de corporaties en zetten
het verdienmodel onder druk. Vidomes heeft haar verantwoordelijkheid genomen en heeft de
afgelopen jaren:
 de formatie teruggedrongen






de schuldpositie afgebouwd
de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd
de huisvesting gecentraliseerd
de investeringen beperkt

We zijn er trots op dat in de jaarcijfers 2016 de resultaten van deze majeure operatie opnieuw
zichtbaar zijn. Door bovengenoemde ombuigingen is er financiële ruimte gekomen om bij de
huuraanpassing díé huurders tegemoet te komen, die dit het hardst nodig hebben.
Het is een uitdaging om binnen deze veranderende omstandigheden inhoud te blijven geven aan
onze ambities: het duurzaam waarborgen van onze maatschappelijke inzet, het op peil houden van
onze woningvoorraad én van ons vermogen. Dat dwingt ons om scherp te sturen: iedere euro die wij
uitgeven, moet financieel of maatschappelijk renderen.
In deel III, de jaarrekening, vindt u een volledige financiële verantwoording over 2016.

9.1 Ons financieel resultaat
Het financieel resultaat over 2016 is € 36 miljoen positief (2015: € 92 miljoen positief). In 2016 is de
marktwaarde (in verhuurde staat) van ons vastgoed met € 21,2 miljoen toegenomen (2015: toename
met € 72 miljoen).
Ons bedrijfsresultaat bedroeg € 38,7 miljoen (2015: € 52,8 miljoen). Dit resultaat is 27% lager dan het
jaar ervoor. Dit komt voornamelijk door een toename van de onderhoudslasten ten opzichte van 2015
met € 5,9 miljoen. Ook de waardeverandering van onze vastgoedportefeuille met € 12,2 miljoen droeg
daaraan bij. Verder namen de bedrijfslasten ten opzichte van 2015 toe met € 3,2 miljoen. Dat komt
enerzijds door een hogere verhuurderheffing en anderzijds door de implementatiekosten van onze
nieuwe primair systeem.
De personele lasten zijn aanzienlijk gedaald sinds 2010 Deze daling is een gevolg van de
maatregelen die we hebben genomen om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en onze
bedrijfsprocessen te optimaliseren. De personele lasten bedroegen in 2016 € 12,5 miljoen (2015: €
14,2 miljoen). Ten opzichte van 2010 is ons aantal fte’s afgenomen van gemiddeld 212,6 naar
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gemiddeld 158,2 fte’s in 2016 (153,5 in 2015). In de personele lasten van 2015 waren diverse kosten
van de reorganisatie inbegrepen.
Grafiek 9.1. Ontwikkeling personele lasten sinds 2011

Personele lasten vanaf 2012 (x € 1.000)
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9.2 Ons vermogen
Door het positieve resultaat is ons eigen vermogen in 2016 gegroeid naar € 1.181 miljoen (2015:
€ 1.145 miljoen). De solvabiliteit neemt daardoor toe naar 62% (2015: 61%). Vidomes streeft naar
een minimale solvabiliteit van 58% op basis van marktwaarde in verhuurde staat. We voldoen
hiermee aan onze interne doelstelling. Bij de beschouwing van de hoogte van het vermogen houden
we er rekening mee dat we een deel van dit vermogen naar verwachting niet realiseren. Anders dan
commerciële vastgoedbeleggers streeft Vidomes namelijk niet naar maximale financiële
rendementen. Dit past niet bij onze doelstelling om huisvesting te bieden aan kwetsbare groepen.
De omvang van onze langlopende leningen (inclusief kortlopende aflossingsverplichtingen) nam in
2016 af van € 658 miljoen naar € 624 miljoen. Minder leningen in combinatie met een hogere
marktwaarde van het vastgoed betekent dat de verhouding tussen leningen en de waarde van het
vastgoed verbetert. De loan to value neemt in 2016 af van 36% naar 34%. Onze doelstelling is een
loan to value van maximaal 40%. De gemiddelde rente op onze leningenportefeuille bedraagt 3,71%
(2015: 3,76%).

9.3 Onze kasstromen
De totale liquide middelenpositie is met € 1 miljoen afgenomen, voornamelijk doordat we overtollige
kasmiddelen hebben aangewend voor de afbouw van de leningenportefeuille.
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Tabel 9.1. Overzicht kasstromen over 2016 en 2015
(x € 1.000)
2016
Operationele ontvangsten
127.775
Operationele lasten
-106.995
Operationele kasstroom
20.780

2015
128.210
-103.967
24.243

Desinvesteringen
Investeringen
Investeringskasstroom

24.872
-13.085
11.787

24.470
-13.351
11.119

Aangetrokken financieringen
Aflossingen
Financieringskasstroom

57.500
-91.057
-33.557

5.000
-68.025
-63.025

-990

-27.663

Mutatie liquide middelen

De Interest Coverage Ratio (ICR) is voor 2016 uitgekomen op 1,75 en voldoet daarmee aan onze
doelstelling van 1,6. De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) voor 2016 komt met 1,47 hoger uit dan
onze doelstelling van 1,1.

9.4 Beoordeling sectorinstituten
In 2016 hebben het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties
(Aw) ons wederom beoordeeld. Het WSW beoordeelt het financial risk aan de hand van een aantal
financiële kengetallen (ICR, DSCR, loan to value, solvabiliteit en dekkingsgraad) en het business risk
op basis van 24 vragen. De uitkomsten leiden tot een inschatting van het risico. Samen met de
omvang van het geborgde leningenvolume deelt het WSW de corporatie in in een risicoklasse. Deze
indeling is bepalend voor de mate van handelingsvrijheid.
Op basis van de financieringsbehoefte van de woningcorporatie (de investerings- en
herfinancieringsprognose voor de jaren 2016 t/m 2018 conform de dPi) stelt het WSW elk jaar het
borgingsplafond vast voor het boekjaar en de twee volgende boekjaren. Dit plafond staat voor het
maximum aan geborgde leningen dat aan het einde van enig jaar mag zijn aangetrokken.
Voor Vidomes is dit plafond vastgesteld op:
 € 625 miljoen in 2016
 € 614 miljoen in 2017
 € 615 miljoen in 2018
Bij het afgeven van het borgingsplafond is voldoende gelet op onze verwachte financieringsbehoefte.
Die behoefte is gebaseerd op onze opgave uit december 2015. Ook heeft het WSW een
borgbaarheidsverklaring afgegeven. Daarmee verklaart het WSW dat Vidomes gebruik mag maken
van de faciliteiten van het WSW en voldoet aan de eisen volgens artikel 8 van het Reglement van
Deelneming van het WSW.
Het WSW bepaalt de gemiddelde ICR en DSCR over de afgelopen drie jaar en over de aankomende
vijf jaar. Zij hanteert de laagste van deze twee gemiddelden om te beoordelen in hoeverre Vidomes in
staat is haar verplichtingen uit leningenovereenkomsten te voldoen. Onze inschatting van de WSWkengetallen is als volgt:
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Tabel 9.2. Langjarig overzicht ICR en DSCR uitgaande van methodiek WSW
Ratio’s o.b.v. jaarrekening
Realisatie 2014-2016
Prognose 2017- 2021
2014 t/m 2016 en dPi 2016
conform WSW-weging
conform WSW-weging
ICR – WSW-methodiek
DSCR – WSW-methodiek

1,71
1,29

1,90
1,46

Op basis van de WSW-methodiek voldoet Vidomes aan de WSW-normen voor ICR (1,4) en DSCR
(1,0). De interne normen van 1,6, respectievelijk 1,1 zijn de afgelopen drie jaar gerealiseerd.
Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft Vidomes in 2016 beoordeeld op een aantal
toezichtterreinen dat van invloed kan zijn op de financiële continuïteit van de corporatie. Ze heeft ons
hierover gerapporteerd via de jaarlijkse toezichtsbrief. Beoordeeld zijn de volgende terreinen: de
kwaliteit van de financiële verantwoording, het behoud van het maatschappelijk gebonden vermogen,
het financieel risicobeheer, de liquiditeit, de solvabiliteit en de draagkracht van het vermogen. Bij de
beoordeling over 2016 heeft de Aw geen aanleiding gezien voor opmerkingen en interventies.

9.5 Ontwikkeling financiële positie
Vidomes stuurt wat kasstromen betreft op de Interest Coverage Ratio (ICR) en de Debt Service
Coverage Ratio (DSCR). Beide kengetallen geven een indicatie van de mate waarin Vidomes in staat
is de rente respectievelijk de rente en (theoretische) aflossing te betalen uit de exploitatiekasstroom.
Beide ratio’s spelen een belangrijke rol in de beoordeling van onze financiële positie door de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De norm van deze sectorinstituten is 1,4 voor de ICR en 1,0 voor de DSCR. Bij een ICR van 1,4 zijn
we in staat om uit de exploitatiekasstroom 1,4 maal de rente te betalen. Bij een DSCR van 1,0 zijn we
in staat om uit de exploitatiekasstromen de rente en (theoretische) aflossing te betalen.
De eigen doelstellingen van Vidomes liggen hoger dan de normen van het WSW, namelijk 1,6 (ICR)
en 1,1 (DSCR). De achtergrond daarvan is dat we niet dicht tegen de minimale grenzen aan willen
opereren. En het WSW eist van ons een buffer, omdat we Koopgarantwoningen hebben verkocht
waarop we een terugkooprisico hebben. Een tegenvaller leidt dan al snel tot de situatie waarin we niet
meer voldoen aan de minimale eisen van de sectorinstituten. Sinds 2015 voldoen we aan de interne
normen.
Ons vermogen
Naast kasstromen wordt Vidomes ook beoordeeld op vermogen. De sectorinstituten beoordelen het
vermogen bij Vidomes op basis van de kengetallen dekkingsgraad, solvabiliteit en loan to value.
Daarbij gaat het WSW uit van een waardering van het vastgoed op basis van de bedrijfswaarde. Alle
ratio’s voldoen aan de minimale eisen van het WSW:




dekkingsgraad (verhouding geborgde leningen en WOZ-waarde) maximaal 50%
solvabiliteit WSW minimaal 20%
loan to value WSW maximaal 75%

Onderstaande grafieken geven het verloop van de loan to value en de solvabiliteit op basis van
waardering van het vastgoed tegen bedrijfswaarde weer.
Grafiek 9.2. Ontwikkeling loan to value (bedrijfswaarde)
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Grafiek 9.3. Ontwikkeling solvabiliteit (bedrijfswaarde)
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Onze financiële prognoses zijn mede gebaseerd op inschattingen. De toekomst is onzeker en wordt
sterk gekleurd door economische en politieke ontwikkelingen. In onze meerjarenprognose 2017-2026
hebben we conservatieve uitgangspunten gehanteerd. Dit voor wat de huurverhoging boven inflatie,
het onderhoud, en de kostenstijging voor beheer en onderhoud betreft.
In de meerjarenprognose hebben we de volgende scenario’s verkend en de effecten op de
ontwikkeling van de financiële ratio’s doorgerekend:
1.
2.
3.
4.
5.

In één klap terugkopen van 25% van de Koopgarant-portefeuille in 2017
Halvering van de woningverkopen: vanaf 2017 naar 50 woningen per jaar
Rentestijging vanaf half 2017 naar 5%
5 jaar lang 0,7% boven inflatie (huursom)
Vanaf 2017 5 jaar lang 0,5% inflatie

Doorrekening van de scenario’s leert dat we blijven voldoen aan de eisen van de sectorinstituten en
de eigen financiële doelstellingen in de periode 2017-2026.

9.6 Derivaten en beleggingen
Vidomes heeft voor € 110 miljoen aan zogenaamde payer swaps. Deze zijn aangetrokken om de
renterisico’s uit hoofde van contracten met een variabele rente af te dekken. Tegenover alle
swapcontracten is een roll-overlening aangetrokken waardoor de derivaten volledig zijn afgedekt door
leningen (effectieve hedgerelatie). De derivatencontracten zijn aangegaan bij de ING (€ 70 miljoen)
en de BNG (€ 40 miljoen). De negatieve marktwaarde van de derivaten bedraagt ultimo 2016 € 47,3
miljoen.
In de contracten zijn geen afstortverplichtingen of mogelijkheden om de contracten voortijdig te
beëindigen, opgenomen (behalve als een van de partijen in verzuim is). Om die reden hoeft Vidomes
ook geen liquiditeitsbuffers aan te houden zoals voorgeschreven in de beleidsregels die sinds eind
2012 van kracht zijn. Die zijn in overeenstemming met de uitkomst van de stresstest van het CFV.
De regels voor derivaten beperken het gebruik ervan bij woningcorporaties aanzienlijk. Het
treasurystatuut sluit het aangaan van nieuwe derivatencontracten uit. De bepalingen in het
treasurystatuut voldoen aan de beleidsregels.
Het treasurystatuut stelt regels aan het beheer en inzicht in de lopende derivatenposities. De
derivatenposities, het verloop van de marktwaarde, het tegenpartijrisico en de rentescenario’s zijn
onderwerp van bespreking in de treasurycommissie. Deze commissie rapporteert aan de bestuurders.
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De ontwikkeling van de marktwaarde van de lopende derivatenposities wordt minimaal maandelijks
geactualiseerd. Voor een uitgebreide toelichting op het gebruik van financiële instrumenten, de
doelstellingen van het beleid en het risicobeheer verwijzen wij naar hoofdstuk 7 van de jaarrekening.
Vidomes heeft in 2016 tijdelijk overtollige middelen conform het treasurystatuut op een prudente wijze
beheerd en heeft geen beleggingen gehad, anders dan die in het WIF dat ultimo 2016 volledig is
afgelost.

9.7 Onderhoud
Om de kwaliteit van onze woningen en de onderhoudsbehoefte goed in beeld te krijgen, hielden we begin 2016
een schouw van heel ons bezit. Op basis daarvan maakten we een meerjarige onderhoudsbegroting. We
merken dat we door deze werkwijze een beter zicht hebben op de te verwachten kosten dan voorgaande jaren.
Ook stelden we prioriteiten binnen onze financiële mogelijkheden. In 2016 hebben we € 28,8 miljoen aan
onderhoud (2015 € 24,4 miljoen) uitgegeven. In tabel 9.03 ziet u hoe deze lasten zijn verdeeld.
Tabel 9.03. Onderhoudslasten 2016 en 2015 (in miljoenen)
Onderhoudslasten
2016
Planmatig onderhoud
€ 20,3

2015
€ 16,8

Reparatieonderhoud

€ 4,6

€ 4,5

Mutatiewerkzaamheden
Diversen *
Totaal

€ 3,7
€ 0,2
€ 28,8

€ 2,8
€ 0,3
€ 24,4

Mutatieonderhoud
De realisatie van het mutatieonderhoud in 2016 met € 3,7 miljoen betekent een verdubbeling van de
begroting (€ 1,8 miljoen). Deze overschrijding komt met name doordat veel onderhoud dat bij
mutaties wordt uitgevoerd eigenlijk onder andere categorieën onderhoud valt. Zo wordt een
vernieuwing van de badkamer, keuken of toilet bij een mutatie meegenomen in het budget
“mutatiewerkzaamheden”. Deze kosten vallen onder het planmatig onderhoud.
De onderhoudskosten die gemaakt worden bij mutaties zijn in 2016 niet optimaal gesplitst. Er zijn
geen onnodige kosten gemaakt, maar de kosten zijn niet op het goede budget geboekt. Voor 2017
zijn hier inmiddels maatregelen voor genomen om dit te voorkomen.
Er werden meer renovaties aan keukens, badkamers en toiletten uitgevoerd dan verwacht. Vandaar
een grote overschrijding. Tevens was de begroting van 2016 niet aangepast aan de werkelijke kosten
die gerealiseerd waren in 2015. Hierdoor bleek het verschil ten opzichte van de begroting nog groter.
Het contract met de aannemers is verlengd met één jaar. In 2017 doen we een nieuwe aanbesteding.
De samenwerking met de aannemers is in 2016 onder de loep genomen. Einde 2016 kwamen alle
partijen met verbetervoorstellen om uitgaven te beperken, de kwaliteit te verhogen en de
klanttevredenheid te verbeteren.
Planmatig onderhoud
De begroting planmatig onderhoud van € 20,3 miljoen was in 2016 opgebouwd uit € 12,8 miljoen
onderhoud bij renovaties en € 7,5 miljoen planmatig onderhoud.
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Tabel 9.4. Kosten planmatig onderhoud per werkgemeente inclusief € 3,7 miljoen extra onderhoud
Gemeente
2016
2015
Vidomes
1.3
Delft
4.7
2.3
Rijswijk

3.7

2.5

LeidschendamVoorburg
Zoetermeer

0.9

3

8.0

6.0

Vidomes totaal

18.6

13.8

Bij planmatig onderhoud gaat het deels om het cyclische werk, dat we het jaar ervoor hebben
aanbesteed en voorbereid. Het bestaat onder meer uit schilderwerk, voegwerk en het vervangen van
verlichting. Hiervoor was € 7,5 miljoen begroot. Wij hebben 98% van deze begroting behaald en daar
zijn we best trots op. Als het kan, combineren we onderhoudswerkzaamheden met andere
projectwerkzaamheden, zoals energiebesparende maatregelen en verbeteringen van de woning.
Hiervoor hadden we in 2016 € 12,8 miljoen begroot.
Realisatie projecten groot onderhoud met verbeteringen
In 2016 hebben we verschillende projecten groot grootonderhoud uitgevoerd. Sommige projecten
liepen al, de projecten Debussystraat, Haagsebos en Tamboerijnlaan gingen van start. Hieronder de
uitgaven per project.
Tabel 9.5. Uitgaven projecten groot onderhoud
Gemeente
Debussy flat
€ 2.029.164
Goes/van Schuijlenburg
€ 32.285
Hoogkamerlaan
€ 84.557
Tamboerijnlaan
€ 1.158.002
Haagsebos
€ 974.336
Hovenbuurt
€ 133.418
Scootmobielproject Zoetermeer € 76.695

Ruimte voor extra onderhoud
Door de vertraging van een aantal grootonderhoudsprojecten ontstond er financiële ruimte. Van deze
ruimte gebruikten we € 3,7 miljoen om extra onderhoud uit te voeren. Dit extra onderhoud bestaat
bijvoorbeeld uit:
•
•
•
•
•
•

het verwijderen van asbesthoudende privacyschermen
het vervangen van een totaal koudwaterleidingnetwerk om legionella te voorkomen
het vervangen van keukens in project Debussystraat in aansluiting op de overige
projectwerkzaamheden
het aanbrengen van renovatieankers
het onderhouden van zonweringen
het aanbrengen van extra bescherming van wapening van vluchtbalkons om levensduur te
verlengen

Vooruitlopend op het groot onderhoud aan de woningen aan de Jan de Oudeweg en de Professor
Telderslaan legden we in 52 van de 66 woningen een complete cv-installatie aan. Bewoners konden
zelf aangeven of ze dat nu al wilden of liever wachtten tot het groot onderhoud.
Twee onderhoudsprojecten liepen vertraging op
Ook wilden we starten met planmatig groot onderhoud aan de Van der Goesstraat en Van
Schuijlenburgstraat (Delft) en Hoogkamerlaan (Rijswijk). Helaas zijn deze projecten om verschillende
redenen vertraagd. Bijvoorbeeld:
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We hebben te weinig tijd genomen om met onze klankbordgroep te overleggen. Daardoor
haalden we onze planning niet.



Om te kunnen starten is instemming van de huurders nodig (70% deelname).



Door interne wisselingen van medewerkers zijn zaken later opgepakt dan voorzien\.

Ons doel is om bewoners voortaan eerder mee te nemen in de voorbereiding van een
onderhoudsproject. Dan voorkomen we vertraging in het proces en een lage klanttevredenheidsscore.
Want het is natuurlijk heel vervelend voor onze bewoners als er vertraging optreedt. We willen dan
ook meer vanúít de klant denken in plaats van vóór de klant.
Reparatieonderhoud
We gaven in 2016 € 4,6 miljoen uit aan reparatieverzoeken. Deze kosten zijn in totaal met € 800.000
overschreden. Voornaamste redenen hiervan waren de werkzaamheden buiten het afkoopbedrag van
€ 500 per woning. Er zijn echter kosten in deze uitgaven meegenomen die niet alleen betrekking
hebben op reparatieonderhoud. Asbest, collectieve en individuele cv, liften en riolering
vertegenwoordigden bijvoorbeeld een bedrag van € 1,025 miljoen.
Een werkgroep onderzoekt nu hoe we tot een betere sturing van, en inzicht in het
reparatieonderhoud kunnen komen. Ook kijken we hoe we de klanttevredenheid van onze bewoners
kunnen verbeteren.
Goed opdrachtgeverschap en contractmanagement zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Door
aannemers goed aan te sturen en hun werkwijze te verbeteren, willen we de klanttevredenheid
verhogen. We informeren huurders nu soms te laat en verwerken verzoeken intern nu niet goed. Dat
moet beter! Voor 2017 onderzoeken wij dienstverleningspakketten om onder andere huurders te
informeren wat de status van hun reparatieverzoek is.
Onderhoudscontracten
In 2016 hebben we via een prestatiecontract het onderhoud aan onze individuele cv-ketels laten
uitvoeren. Dit laten we doen door twee installateurs, waarmee we van de intake tot het gepland
onderhoud afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken staan in het prestatiecontract.
In 2016 tekenden we ook het contract voor het onderhoud aan de collectieve cv-installaties. Verder
evalueerden we de prestatie van de onderhoudspartners van het liftcontract. Door een onvoldoende
score op de kpi’s hebben we van één onderhoudspartij afscheid genomen. Daarnaast vond er een
herijking plaats over de kpi’s in het liftcontract. De storingsgraad is verder aangescherpt en de
betalingstermijnen zijn gunstiger voor Vidomes.

9.8 Nieuwbouwprojecten
Om plaats te maken voor nieuwbouw, startten we in 2016 met de sloop van de Florens van
Brederodelaan. Dit is een flat uit 1968 in de wijk Palenstein met 200 woningen.
Ook zijn we samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en collega-corporatie WoonInvest
gestart met de voorbereiding van twee nieuwbouwprojecten voor sociale woningbouw:. Rijnlandlaan
in Voorburg en de Star in Leidschendam.

Verkoop grond
De gronden op de locatie (Nieuw) Mariënpark, een project waarvan Vidomes in 2014 besloot dit niet
zelf meer te realiseren, is voor € 3,8 miljoen verkocht aan projectontwikkelaar Blauwhoed.
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10. Goed georganiseerd
10.1 Onze organisatie: vitaal en in balans
tevreden

neutraal

ontevreden

Goed georganiseerd

Tevreden over:
 daling ziekteverzuim naar 2,5%
 ontwikkeling medewerkers
 Vidomes Summerschool
 start traineeprogramma’s
Neutraal over:
 gebruik loopbaanbudget

2016 stond in het teken van de voorbereiding op ons nieuw primair systeem dat begin 2017 live ging.
Een jaar waarin we veel van onze medewerkers vroegen. Maar ook een jaar van samenwerking,
ruimte voor persoonlijke ontplooiing en kansen. Houding, gedrag en vakmanschap van onze
medewerkers stonden daarbij centraal. We gebruiken hiervoor de Vidomes-cirkel en de Vidomesdoelenkaart als handig hulpmiddel. ‘Ik ben ervan’ en ‘Ik ga het gesprek aan’ zijn niet alleen maar
termen die we gebruiken, we maken ze ons ook steeds meer eigen. In 2017 gaat het programmateam
‘Vidomes beweegt’ verder door op deze thema’s.
Illustratie 10.1: De Vidomes-cirkel

Een nieuw primair systeem
In 2016 hebben we ons voorbereid op de invoering van een nieuw primair systeem met het project
PRIma. Een van de grootste projecten van Vidomes het afgelopen jaar, waarbij veel medewerkers
betrokken waren. Het was een kans om te kijken hoe we samenwerken én wat beter kan.
49

We hebben gekozen voor een standaardsysteem dat meerdere corporaties al succesvol gebruiken.
Deze standaard heet de ‘Rapid Start’. En dat is precies wat Vidomes wil: een confectiepak en geen
maatpak meer. Zo maken we gebruik van de kennis die er al is en liften we mee met ontwikkelingen
en verbeteringen van andere gebruikers en de leverancier. Slim, efficiënt en goedkoper.
Leeftijd
Vidomes ligt met haar gemiddelde medewerkersleeftijd van 46 jaar net iets boven het gemiddelde van
de corporatiebranche. Overigens is de verdeling man-vrouw in de branche omgedraaid.

Vidomes-leeftijd:
46 jaar

Branche
man:
53%
vrouw:
47%

Brancheleeftijd:
43 jaar

Vidomes man:
47%
vrouw: 53%

Tabel 10.1. Leeftijdsverdeling medewerkers Vidomes 2014-2016
2016
2015
2014
Leeftijdsverdeling
1%
0%
1%
<25 jaar
25-35 jaar

11%

11%

10%

35-45 jaar

30%

31%

27%

45-55 jaar

34%

33%

35%

55+

24%

25%

27%

Totaal

182

178

188

Aanwezigheidspercentage verhoogd!
In 2015 lieten we al zien dat we door een intensieve, constructieve samenwerking met de
leidinggevende en de arbodienst het verzuimpercentage naar beneden wisten te brengen. Deze
daling hebben we ook in 2016 vast weten te houden. Het totale gemiddelde verzuim lag in 2016 op
2,5%. Beter gezegd: het aanwezigheidspercentage bedraagt 97,5%. Een mooi resultaat waar we trots
op zijn!
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Grafiek 10.1. Ziekteverzuim per jaar 2014-2016
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In-, door- en uitstroom
Door de voorbereidingen op ons nieuwe primair systeem schoven vier medewerkers tijdelijk door naar
andere functies. In totaal namen 32 medewerkers deel aan de projectgroep PRIma! Bijna het hele
jaar hebben ze hier met volle inzet en betrokkenheid aan gewerkt.
Daarnaast verwelkomden we nieuwe medewerkers, namen we afscheid van enkelen en feliciteerden
we collega’s met hun nieuwe baan binnen Vidomes. De helft van de nieuwe medewerkers plaatsten
we op vaste functies, waarvan één derde op nieuwe functies zoals participatieadviseur, coördinator
dienstverlening en bestuurder. De andere helft betrof tijdelijke functies onder andere in het kader van
het project PRIma.

33
nieuwe
medewerkers

24 medewerkers
vertrokken
(4 met pensioen)

5 medewerkers
kregen andere
functie binnen
Vidomes
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Ontwikkeling medewerkers
Persoonlijke ontwikkeling, het waarmaken van ambities en je verantwoordelijkheid nemen vinden we
belangrijk bij Vidomes. De maatschappij verandert snel en vraagt meer flexibiliteit van ons en onze
medewerkers. We lichten drie onderdelen toe die in 2016 centraal stonden.
Beoordelen
In 2016 startten we het project ‘het nieuwe beoordelen’. Een enthousiaste en gedreven projectgroep
buigt zich over onze manier van beoordelen en verbetering hiervan. Dit doen zij in nauwe
samenwerking met de OR. We werken toe naar een effectieve, simpele en leuke manier van
‘beoordelen’, waarbij onze organisatiedoelen centraal staan. We willen het goede gesprek aangaan.
Daarin is ook ruimte voor ieders persoonlijke ontwikkeling in de levensfase waarin een ieder zich
bevindt. De basis is gereed en werken we in 2017 verder uit.
Naast de voorbereidingen op het nieuwe beoordelen vond in 2016 nog de reguliere
beoordelingsronde plaats. 93% van onze medewerkers kreeg een regulier beoordelingsgesprek. 7%
kreeg nog geen beoordeling door langdurige ziekte en zwangerschapsverlof (20%), of door een te
kort dienstverband (80%).
Opleiden en ontwikkelen
Je medewerkers zijn je menselijke kapitaal. Zonder goede medewerkers behalen we onze doelen
niet. Vidomes investeert dan ook in de ontwikkeling van haar medewerkers. Dit jaar organiseerden we
naast diverse individuele ontwikkeltrajecten en opleidingen, ook verschillende interne
groepstrainingen. Hieronder een greep uit ons aanbod.






In de zomerperiode konden alle medewerkers deelnemen aan de Vidomes Summerschool.
De workshops waren gekoppeld aan de Vidomes-cirkel en de -doelenkaart. Ze hadden allen
betrekking op ‘hoe wij de dingen (met elkaar) doen’. Op een eenvoudige, laagdrempelige en
luchtige manier maakten medewerkers kennis met verschillende facetten. Ze konden kiezen
uit vijf workshops:
o Houd toch op met je feedback
o Even stoppen, nu tijd voor jezelf
o Projectmatig werken is een keuze
o Fouten maken moeD, durf het allerbeste uit jezelf te falen
o Pak de regie
De Summerschool werd met veel enthousiasme ontvangen en ervaren. Er komt zeker een
vervolg in 2017.
In het kader van ons nieuwe primair systeem trainden we alle medewerkers om in 2017 onze
klanten goed te bedienen. De trainingen werden aangeboden als e-learningvariant en als
klassikale training.
Ook organiseerden we in 2016 een incompanytraining huurrecht.

Persoonlijk loopbaanbudget
Naast opleidingen die gerelateerd zijn aan de verschillende functies, heeft iedere medewerker een
persoonlijk loopbaanbudget. Dat budget kunnen zij inzetten voor de ontwikkeling van hun loopbaan.
Bijvoorbeeld voor opleidingen gericht op een beroep in de toekomst, op de ontwikkeling van
specifieke professionele vaardigheden en op het verkrijgen of uitbreiden van vakkennis.
In 2016 gebruikte een vijfde van al onze medewerkers hun persoonlijk loopbaanbudget. Ruim de helft
van dit budget werd ingezet voor persoonlijke coaching. Daarnaast werd het budget onder meer
gebruikt voor beroepsopleidingen, presentatie- en communicatietraining.
Traineeprogramma en stage
Naast het opleiden en ontwikkelen van onze ‘eigen’ medewerkers willen we graag jong talent warm
maken voor een succesvolle carrière binnen de corporatiesector. Een nieuwsgierige, ietwat
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eigenwijze en superleuke generatie! Daarom startten wij, in samenwerking met Plateau en acht
andere corporaties, het traineeprogramma ‘Talent in Huis’.
We selecteerden drie talentvolle trainees voor Vidomes. De eerste trainee heeft haar periode bij
Vidomes al achter de rug. Zij heeft een mooie opdracht gedaan op de afdeling Assetmanagement. De
tweede trainee startte 1 november en bijt zich vast in een opdracht voor de afdelingen Vastgoed en
Assetmanagement. De derde trainee verwelkomen wij in 2017.
Daarnaast begeleiden we één student van de opleiding Facilitymanagement aan de Haagse
Hogeschool tijdens zijn stage op de afdeling Servicedesk.
Een nieuw initiatief dat smaakt naar meer en zeker een vervolg krijgt in 2017.

10.2 De Ondernemingsraad
Algemeen
2016 stond voor de Ondernemingsraad (OR) in het teken van kennismaken met de nieuwe
bestuurders en gezamenlijk bouwen aan een goede samenwerking. Openheid, transparantie en
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen rol staan hierbij centraal. Ook werd er na een inspirerende
samenwerking afscheid genomen van de interim-bestuurder. De nieuwe bestuurders en de OR
inventariseerden de (lopende) onderwerpen voor 2016 en maakten een gezamenlijke planning.
Daarbij werd veiligheid het thema van de arbeidsomstandigheden in 2016.
De gezamenlijke themabijeenkomst in oktober stond in het teken van leiderschap. De OR-leden
vonden de 100-dagenanalyse van beide bestuurders heel herkenbaar. Vervolgens werden de kracht
én de uitdagingen voor Vidomes in kaart gebracht. De afspraak is om twee keer per jaar een
themabijeenkomst te organiseren.
De belangrijkste gespreksonderwerpen 2016
Bedrijfseigen regelingen
Sinds de reorganisatie en centralisatie in 2014 zijn OR en bestuurder(s) in gesprek over de
mobiliteitsregeling en het beoordelingsbeleid. De vraag is of beide regelingen nog passen bij het
nieuwe Vidomes. Beide regelingen zijn de uitwerking van een kaderbepaling van de
caoWoondiensten. Een kaderbepaling biedt de werkgever de mogelijkheid om afspraken te maken
die boven de cao uitgaan. Hiervoor is toestemming van de OR nodig. Dit zijn regelingen waarbij de
OR instemmingsrecht heeft. De raad stelt zich daarbij op het standpunt dat hij instemmingsrecht heeft
over organisatiebeleid, maar geen (mede)zeggenschap over individuele afspraken tussen werkgever
en werknemer.
In 2016 werkte Vidomes de mobiliteitsregeling uit. De OR-commissie voerde regelmatig overleg met
de HR-manager over de voortgang. Begin december ontving de OR de instemmingsgaanvraag.
Direct daarna startte het bestuur met het communicatietraject aan de medewerkers waarbij de OR
aanschoof. Daarnaast raadpleegde de OR zijn achterban. In januari 2017 geeft de OR zijn reactie op
de instemmingsaanvraag.
Samenvoegen secretaressepool en Servicedesk
Eind 2015 werd de OR geïnformeerd over een onderzoek naar de mogelijke samenvoeging van de
secretaressepool en de Servicedesk. In juni 2016 ontving de OR de adviesaanvraag over het
voorgenomen besluit om beide intern dienstverlenende afdelingen samen te voegen. De OR vroeg
zich af of samenvoeging van de afdelingen de oplossing biedt voor de probleemstelling. Na
gesprekken met de collega’s van beide afdelingen en de interne opdrachtgevers besloot de OR
negatief te adviseren. De bestuurders trokken de adviesaanvraag in. Inmiddels is een nieuw
onderzoek gestart naar de probleemstelling en mogelijke oplossingsrichtingen. De OR verwacht in het
eerste kwartaal 2017 een nieuwe adviesaanvraag.
Arbozaken
We maakten een doorstart met de Arbo-commissie. Deze bestaat uit de manager HR en een aantal
OR-leden. De commissie inventariseerde de lopende zaken en voegde deze toe aan de onderwerpen
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voor de overlegvergadering. Dit is de vergadering tussen bestuurders en de ondernemingsraad. Er
werd een profielschets voor een preventiemedewerker opgesteld. Deze functionaris krijgt vooral een
signalerende rol. De uitvoerende werkzaamheden blijven bij de afdeling HR. Begin 2017 starten we
met de interne werving. In het najaar werd de risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. We
verwachten de rapportage begin 2017.
Tijdens de overlegvergadering van november gaf de directeur van de arbodienst Care for Companies
Vidomes een compliment voor de positieve effecten van het gevoerde ziekteverzuimbeleid. Dat is
onder meer zichtbaar in het lage ziekteverzuim. Hij signaleerde dat de aard van het ziekteverzuim in
2016 anders is dan voorheen. Er is nauwelijks nog sprake van arbeidsgerelateerd verzuim. Op
verzoek van de OR schetste hij enkele trends in arbobeleid. Bestuurders en OR spraken af dat
duurzame inzetbaarheid en toenemende mantelzorgtaken de arbothema’s voor 2017 worden.
Overige gespreksonderwerpen
 de gebruikelijke jaarlijkse cyclus: jaarrekening en jaarverslag
 begroting
 uitkomsten Aedes-benchmark
 managementletter 2016
 evaluatie werkkostenregeling
 evaluatie gebruik Individueel Keuzebudget
 kwartaalrapportage
 eindstand van de Returns of Investments van het reorganisatietraject van Vidomes 2.0
Overige advies- en instemmingsaanvragen
De OR stemde in:
 met de aanpassingen in de Integriteitscode. Deze code is een gevolg van het in werking
treden van de Wet Huis voor klokkenluiders per 1 juli.
 met de wijziging van de samenstelling van de Klachtencommissie Ongewenste
Omgangvormen, die nodig was door de verandering van de topstructuur.
 onder voorwaarden met de verdere uitwerking van het Arboplan, het ziekteverzuimbeleid en
het verzuimprotocol. In 2014 had de OR al ingestemd met de hoofdlijnen.
Overleg en informatie
Maandelijks vergaderde de OR ter voorbereiding van de eveneens maandelijkse overlegvergadering
met de bestuurders. Voor diverse onderwerpen stelde de OR commissies in. Twee keer per jaar heeft
de OR formeel overleg met een delegatie van de Raad van Commissarissen en twee keer per jaar
informeel overleg. Tevens spraken zij af om een gezamenlijke themabijeenkomst te organiseren.
Deze staat gepland in het eerste kwartaal van 2017.
Communicatie met de achterban
Via persoonlijke gesprekken, nieuwsbrieven en presentaties tijdens de personeelsbijeenkomsten
onderhield de OR contact met de achterban. In het kader van advies- of instemmingsaanvragen
maakte de OR afspraken met de betreffende afdelingen of organiseerde de raad open
inloopmomenten.
Ontwikkeling OR
De OR richtte zich dit jaar met name op deskundigheidsbevordering van de verschillende ORcommissies. Een teambuildingsdag tussen OR, bestuurders en manager HR is gepland in januari
2017.

10.3 Sponsoring
Sponsorbeleid
Met ingang van 2014 hebben we het sponsorbudget teruggebracht naar € 0. In 2016 hebben wij geen
enkele instelling of natuurlijke persoon gesponsord. Vidomes heeft in 2016 geen financiële
ondersteuning geboden aan buitenlandse instellingen.
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10.4 Integriteitsbeleid
Vidomes heeft een integriteitscode die gebaseerd is op haar vier kernwaarden. We onderscheiden
‘zakelijke’ en ‘sociale’ integriteit (de omgangsvormen). In 2016 actualiseerden we het proces zakelijke
integriteit vanwege de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders per 1 juli 2016.
De interne integriteitscommissie
De interne integriteitscommissie bespreekt vermoedens van integriteitsschending. Deze bestaat uit de
directiesecretaris, een business controller en de manager HR. Sinds 2016 heeft de commissie ook
een reservelid. Dit lid valt in bij situaties waarbij (mogelijke) belangenverstrengeling is, doordat het
gaat om één van de vaste leden van de integriteitscommissie. De commissie bepaalt de wijze van
afhandeling: in de lijn of anders, intern of extern onderzoek, maatregelen, enz. Daarbij maakt deze
ook afspraken over de communicatie.
Het onderwerp ‘integriteit’ is een vast onderdeel van de werkoverleggen en voortgangsrapportages. In
2016 is het onderwerp bedrijfsbreed onder de aandacht gebracht. Zo hebben we aandacht besteed
aan de Wet Huis voor klokkenluiders, blogs geplaatst over praktijkervaringen en in een
personeelsbijeenkomst dilemma’s besproken. Op die manier konden we van elkaars ervaringen leren.
Ook besteedden we aandacht aan de week van de integriteit.
Meldingen zakelijke integriteit
In 2016 zijn er twee meldingen gedaan over zakelijke integriteit. De integriteitscommissie heeft de
meldingen volgens de procedure afgehandeld. Tegen de betreffende (externe) medewerkers zijn
maatregelen genomen.
Meldingen sociale integriteit
Daarnaast kwam bij de integriteitscommissie een klacht binnen over sociale integriteit. Het Protocol
Ongewenste Omgangsvormen schrijft voor dat een klachtencommissie de melding behandelt en het
bestuur daarover adviseert. De klachtencommissie was alleen nog niet geïnstalleerd bij Vidomes. Na
overleg met de melder besloot de integriteitscommissie om de melding volgens het protocol te
behandelen. De klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen is inmiddels ingesteld. Deze
bestaat uit een HR-medewerker van Vidomes, een lid van de integriteitscommissie en een
onafhankelijke voorzitter. Nieuwe klachten in 2017 behandelt de klachtencommissie.
Vertrouwenspersonen
Vidomes heeft twee interne vertrouwenspersonen. Vanwege preventie en voorlichting werken zij
samen met de leden van de Integriteitscommissie. Via blogs gingen de vertrouwenspersonen met de
collega’s de dialoog aan over ‘Zakelijke Integriteit’ in 2016. Ook stelden ze dit thema centraal tijdens
het Vidomes Podium van november.
In 2016 raadpleegden vijf personen de vertrouwenspersoon over kwesties over sociale integriteit. In
drie situaties kon de melder zelf met de kwestie aan de slag. De vertrouwenspersoon ondersteunde
twee melders onder meer bij driegesprekken. Met toestemming van de melders informeerde de
vertrouwenspersoon de Integriteitscommissie over deze kwesties. Eén kwestie werd in 2016
afgerond. De melder is ontevreden over de gang van zaken maar heeft hiervoor geen verdere acties
ondernomen. De andere kwestie loopt nog.
Er zijn bij de vertrouwenspersonen geen meldingen binnengekomen over zakelijke integriteit.
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11. Adequate vastgoedstrategie

tevreden

neutraal

Ontevreden

Adequate vastgoedstrategie
Tevreden over:
 nieuw vastgestelde portefeuillestrategie
 vaststelling beleidskader voor nieuwe acquisities
 minder woningen voor verkoop
 realisatie verkoopprogramma
Neutraal over:
 uitgevoerde complexanalyses
 uitvoering vastgoedprojecten
Ontevreden over:
 voortgang van de projectvoorbereiding

11.1

Portefeuillestrategie

Onze vastgoedportefeuille op lange termijn
In juni 2016 heeft Vidomes haar portefeuillestrategie voor de komende jaren vastgesteld.
Deze omschrijft de vastgoedportefeuille die wij willen én kunnen realiseren om zoveel
mogelijk te voldoen aan de toekomstige (sociale) vraag binnen onze werkgemeenten.
Goed en betaalbaar wonen
Onze belangrijkste focus ligt op het behoud van het aantal betaalbare woningen en de
kwaliteit ervan. Waar dat duurzaam en doelmatig kan, voegen we vastgoed met een gezond
exploitatieperspectief toe of houden we vastgoed in portefeuille.
Vanuit onze strategische doelen willen we het volgende bereiken:





Het huidige aantal goedkope en betaalbare woningen in onze werkgemeenten
(maandhuur tot € 628,-) willen we tenminste behouden.
Woningen moeten betaalbaar zijn voor onze primaire doelgroep. Daarom verlagen we
onze streefhuur bij aanvang van de huurovereenkomst.
We verbeteren de vastgoedkwaliteit van woningen. Het duurzamer maken van onze
vastgoedportefeuille is een belangrijke opgave.
We kijken goed naar waar we kwetsbare mensen kunnen bedienen en hoe we kunnen
inspelen op specifieke lokale schaarste op de woningmarkt.

Van marktanalyse naar haalbare portefeuille
We hebben de vraag-aanbodontwikkelingen in onze werkgemeenten bekeken. De algemene
lijn is dat de vraag naar sociale woningen stijgt en het aanbod daalt. In alle gemeenten ligt de
grootste schaarste bij betaalbare woningen voor meerpersoonshuishoudens. Vanuit onze
strategische visie hebben we diverse invalshoeken afgewogen: duurzaamheid, betaalbaarheid,
beschikbaarheid en vastgoedkwaliteit. Op basis daarvan hebben we onderzocht waar we
tegemoet kunnen komen aan de omgeving, de vraag vanuit klanten en de wensen vanuit
stakeholders. Tot slot hebben we financieel doorgerekend wat er mogelijk is binnen onze
‘haalbare portefeuille’ in tien jaar tijd, de periode 2016-2026:
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Doelstellingen haalbare portefeuille 2016-2026
Wat betekent dit alles voor de (toekomstige) klant?
De streefhuur is bij leegkomst lager. Op termijn legt dit minder beslag op de huurtoeslag.
 De aanvangshuur gaat van 90% naar 85% van de maximale redelijke huur.
Er komen meer betaalbare woningen beschikbaar.
 We voegen 1.500 betaalbare woningen met een maandhuur tot € 628,- toe. Bovendien
groeit het aantal woningen dat betaalbaar is voor minima.
 Onderdeel hiervan zijn 800 nieuwbouwwoningen voor gezinnen.
De kwaliteit van woningen neemt sneller toe.
 We verduurzamen sneller en schalen op naar een hoger energielabel.
 We verbeteren de vastgoedkwaliteit van één derde van ons bezit: in tien jaar tijd zijn
dat ruim 6.000 woningen.
We kiezen gericht voor extra inzet in een aantal buurten.
 We dragen bij aan wijkvisies en zetten leefbaarheidsprogramma’s in.
Specifieke accenten per gemeente voor de komende vijf jaar
De portefeuillestrategie hebben we per gemeente verder uitgewerkt. Deze verfijning is het
kader voor de woonbiedingen aan onze werkgemeenten voor de komende vijf jaar. We voegen
in vijf jaar 1.100 betaalbare woningen toe, vergeleken met het vorige beleid. De overige 400
toevoegingen staan na 2021 gepland. We handhaven zoveel mogelijk betaalbare woningen en
voegen waar mogelijk nieuwe toe. Dit bereiken we door verschillende ingrepen: nieuwbouw,
huurbeleid en verkleining van de verkoopvijver.
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Het realiseren van de portefeuillestrategie
In 2016 startten we direct met het realiseren van onze portefeuillestrategie.
Biedingen en prestatieafspraken
We spraken per gemeente af waarop we inzetten vanuit onze portefeuillestrategie. In de maanden
vooruitlopend op de biedingen in juni vond afstemming met de stakeholders plaats. Per gemeente zijn
er, afhankelijk van de lokale markt en stakeholdersvragen, accentverschillen, maar de algemene lijn
is:
 Wij koesteren onze betaalbare voorraad.
 Waar mogelijk behouden we deze of voegen we voorraad toe door huurprijsverlagingen,
verkoopvermindering en nieuwbouw.
 We koesteren deze voorraad door de kwaliteit daarvan te verbeteren en verduurzamen.
Locaties voor nieuwbouw in 2016
Belangrijk onderdeel van de portefeuillestrategie is een flinke nieuwbouwopgave voor de komende
jaren. Dit kunnen we gedeeltelijk realiseren op eigen locaties – met sloop/nieuwbouw – maar we gaan
ook op zoek naar nieuwe locaties. Binnen ons eigen bezit hebben we de volgende plannen:




Zoetermeer
De wijk Palenstein speelt een belangrijke rol in onze nieuwbouwopgave.
Hier leverden we begin 2016 de laatste 40 nieuwbouwhuurwoningen op in het deelplan
Schoutenhoek. Verder startte in 2016 de sloop van de Florens van Brederodeflat (200
woningen). Hier gaan we 28 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Deze worden naar
verwachting in 2018 opgeleverd. In Palenstein verkopen we een deel van de grond, zodat
een andere marktpartij 48 koopwoningen kan realiseren. Tenslotte namen we in begin 2017
het besluit om nog eens 160 woningen in de wijk te slopen voor nieuwbouw.
Rijswijk
In Rijswijk zijn we verdergegaan met de voorbereiding van de sloop van 30 woningen aan de
Idenburglaan. Hiervoor in de plaats bouwen we 42 sociale eengezinswoningen.

In de beleidskaders die we in 2016 opstelden voor de verwerving van nieuwe locaties, staat
omschreven welke woningen en vastgoedtypen we nastreven. We zijn in gesprek gegaan met al onze
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werkgemeenten. Waar liggen de nieuwbouwkansen? En dan bij voorkeur voor eengezinswoningen?
Waar kunnen we een tijdelijke huisvestingsoplossing voor bijvoorbeeld statushouders realiseren?
We startten in 2016 met het verkennen van nieuwbouw buiten ons eigen bezit. We hebben met de
gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg al redelijk concrete afspraken gemaakt. Per
gemeente zijn dit onze nieuwbouwplannen:






In Rijswijk Buiten gaan we tot 2025 ongeveer 180 sociale huurwoningen bouwen in de wijken
’t Haantje en Pasgeld.
In Leidschendam-Voorburg bouwen we, met Wooninvest, sociale huurwoningen op onder
meer de locaties De Star en Rijnlandlaan.
In Zoetermeer verkenden we de mogelijkheden om kantoren om te bouwen naar woningen.
Dit leidde nog niet tot concrete resultaten.
Datzelfde geldt voor de gemeente Delft.
In Den Haag hebben we geen ambitie voor nieuwe woningen.

Renovaties, verbeteringen in de bestaande voorraad en duurzaamheidsinvesteringen
In 2016 hebben we € 12,8 miljoen geïnvesteerd in onze bestaande woningvoorraad. Dit zijn vooral
verbeteringen op het gebied van duurzame woningen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen gericht op
isolatie en ventilatie van woningen. Ook investeerden we in een duurzamere opwekking van de
energie. Zo vervangen we bijvoorbeeld oude geisers, gashaarden en VR-ketels door modernere en
energiezuinige HR-ketels.
Met de uitvoering van de vastgoedprojecten hebben we in 2016 flinke stappen gezet, maar we zijn
nog niet waar we willen zijn. Over de voorbereiding van de nieuwe projecten zijn we nog minder
tevreden. Daarin moeten we sneller kunnen schakelen. Uitbreiding van de formatie is een van de
instrumenten om dat voor elkaar te krijgen.
In 2016 hebben we investeringsbesluiten genomen met een verliesgevend resultaat van € 18,7
miljoen. Dit is verwerkt in het resultaat van 2016.
Tabel 11.1. Investeringsbesluiten 2016 en financiële afboekingen (x € 1.000)
Project
Investeringsbesluit Nieuwstraat Leidschendam
Sloopbesluit Dirc van de Doortooge en Goeswijn
van de Poellaan
Totaal

Resultaat
-€ 709
-€ 12.504
-€ 13.213

Verkoop in 2016
Begin 2016 hebben we de lijst met woningen die we in de toekomst willen verkopen, opnieuw
beoordeeld. Het gaat hierbij om de woningen die we bij het opzeggen van het huurcontract door de
huurder van plan zijn om te verkopen. Deze lijst hebben we afgezet tegen de nieuwe
portefeuillestrategie, onze lange termijn doelstelling voor onze woningvoorraad. Woningen die goed
voldoen aan de portefeuillestrategie, hebben we van de lijst gehaald. In de portefeuillestrategie is de
financiële haalbaarheid hiervan doorgerekend en goedgekeurd.
Toekomstige verkoop met 430 woningen verlaagd
Deze woningen blijven nu weer voor verhuur beschikbaar en onderdeel van de voorraad sociale
huurwoningen. Dat is goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning: de
wachttijd wordt korter. Op dit moment zitten er nog ongeveer 1.700 woningen in de verkoopvijver.
Daarvan blijven er 500 onderdeel van de sociale woningvoorraad. We verkopen die woningen als
Koopgarant-woning.
Verkoop in 2016 tijdelijk stopgezet
Het is duidelijk dat de woningmarkt in 2016 sterk is verbeterd. Mede door de lage rente is er veel
vraag naar koopwoningen. Dit zorgt voor hogere prijzen van de woningen. Hierdoor hadden we onze
doelstelling al in de zomer bereikt. Zo konden we net na de zomer de verkoop tijdelijk stilleggen.
(Bijna) alle vrijgekomen woningen hebben we in de tweede helft van het jaar weer verhuurd. We
stopten niet met de verkoop van de vrije sector huurwoningen.
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Tabel 11.2. Kopers woningen Vidomes 2016
Inkomenscategorie
Onder € 34.000
Tussen € 34.000 - € 44.000
Boven € 44.000
Gemiddeld aantal personen per huishouden

Vrije verkoop
15%
25%
60%
2,0

Koopgarant
80%
15%
5%
1,3

Veruit het grootste deel van de Koopgarant-woningen is verkocht aan kopers uit de Europadoelgroep.
Bij de vrije verkoop verkopen we met name aan kopers met een hoger inkomen. De Koopgarantwoningen zijn alleen appartementen. De vrijeverkoopwoningen zijn voornamelijk appartementen,
maar ook eengezinswoningen. Deze zijn gemiddeld groter en duurder dan de Koopgarant-woningen.
Onderverdeling maken DAEB-Niet DAEB verkopen. Van de 63 vrijesectorverkopen gaat het om 42
niet-DAEB woningen.
In 2016 hebben we 127 woningen verkocht (63 vrije verkoop en 64 Koopgarant) plus een aantal
garages en parkeerplaatsen. Dit is vergelijkbaar met onze verkoop in 2015. De Koopgarant-woningen
zien wij als blijvend onderdeel van de sociale voorraad. Daarmee bedienen we mensen die ook voor
sociale huurwoningen in aanmerking komen.
Tabel 11.3. Verkoop 2016 en 2015
Verkoop

Delft
LeidschendamVoorburg
Den Haag
Rijswijk
Zoetermeer
Totaal

2016

2015

Vrije verkoop
Koopgarant
Totaal
DAEB Niet-DAEB
DAEB
12
4
3
5
6
2
9
21

Tabel 11.4. Overige verkopen 2016
Verkoop
Bergingen
Parkeergelegenheden
Bedrijfsruimtes

7
7
17
8
42

14
0
2
43
64

27
7
21
60
127

Vrije
verkoop

Koopgarant
6

6

Totaal
12

23
15
16
15
75

22
0
7
12
47

45
15
23
27
122

2016
8
39
1

Overzicht voorraad woningen
Vidomes heeft geen ambities om te investeren in nieuw niet-DAEB bezit. Bij de administratieve
scheiding hebben we ervoor gekozen om te splitsen volgens de op het moment van splitsing
geldende status. Dus geliberaliseerde woningen worden niet-DAEB en gereguleerde woningen
worden DAEB. Het overgrote deel (97%) van onze woningvoorraad is in de DAEB gepositioneerd.
Tabel 11.5. Onderverdeling DAEB-woningvoorraad per 31 december 2016 (exclusief Koopgarant)
Assetklasse obv
klein EGW
MGW
klein
overig
Totaal
Aandeel
streefhuur
jongeren
4k>
4k>
Voordelig
4.561
26%
(tot € 520)
3.702
813
1
45
Betaalbaar
10.083
58%
(tot € 628)
5.040
2.367
2.676
Sociaal-duur
1.901
11%
(tot € 711)
978
768
155
627
4%
Zorgplaatsen
627
31
0%
Woonwagens
31
182
1%
Te libraliseren
65
106
11
Totaal
10.412
813
3.242
2.887
31
17.385
100%
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Tabel 11.6. Onderverdeling Niet-DAEB-woningvoorraad per 31 december 2016 (exclusief
Koopgarant)
Assetklasse obv
Totaal
Aandeel
streefhuur
klein
EGW 4k>
MGW 4k>
0
0%
Voordelig (tot €520)
0
0
0
22
4%
Betaalbaar (tot €628)
13
6
3
124
24%
Sociaal-duur (tot €711)
42
78
4
380
72%
Vrije sector
257
24
99
Totaal
312
108
106
526
100%

11.2 Vastgoedsturing en portefeuilleprestaties
Vastgoedsturing in 2016
In onze vastgoedsturing werken we onder meer met de functies Assetmanager en regisseur Sociaal
wonen en de portfoliomanager. De introductie van gemeenschappelijke vastgoedanalyses en
prestatie-indicatoren maakte deel uit van de vastgoedsturing. Tussen de tactische en operationele
laag zijn heldere werkafspraken gemaakt met behulp van een service level agreement.

Vastgoedkwaliteit
In 2016 startte het project Vastgoedkwaliteit. Doel is om intern en extern helder te hebben wat we
hieronder verstaan en om ons vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dit stelt ons in
staat om beter te sturen. Onze klant weet wat ze van ons kan verwachten en Vidomes heeft inzicht in
financiële prognoses en consequenties voor de kwaliteit van onze vastgoedportefeuille. De hiervoor
ontwikkelde kaders implementeren we in 2017.
Complexanalyse 2016
Voor de tweede keer is de complexanalyse uitgevoerd om de prestaties van de vastgoedportefeuille
in kaart te brengen. Hiermee vertalen we de portefeuillestrategie naar de complexen (tactische laag).
We bepaalden per complex de financiële en de maatschappelijke bijdrage van het vastgoed. De 51
complexen die opvielen, zijn besproken tijdens de complexrondes. Dit leidde tot wijzigingen in de
complexstrategieën, die we verwerkt hebben in de complexbegrotingen en -plannen.
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Waarde vastgoed toegenomen
Sinds 2012 waarderen wij ons vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat. Deze waarde geeft aan
wat een andere partij bereid is te betalen voor een complex met woningen die verhuurd zijn. In de
regel wordt die waarde bepaald door uit te gaan van een zogenaamd uitpondscenario: woningen die
leegkomen, verkopen we. We berekenen de verwachte kasstromen van dat scenario voor de
komende 15 jaar, en houden rekening met een waarde van het nioet verkochte deel van het vastgoed
na afloop van die 15 jaar. Voor 1/3e van de portefeuille stelt de taxateur deze waarde op, voor het
andere deel stelt Vidomes deze waarde vast, en verklaart de taxateur dat deze waarde aannemelijk
is.
De waarde van onze woningen (exclusief mutaties in het vastgoed) is in 2016 met 1% toegenomen.
De dalende rente heeft effect op de rendementseisen van vastgoedbeleggers, daardoor daalt de
discontovoet in onze portefeuille gemiddeld met 0.3% punt. Dit zorgt voor een hogere waarde van ons
vastgoed. Daarnaast stijgen verkoopprijzen van de woningen die vrijkomen voor verkoop. Ook de
gemiddelde contracthuur van de verhuurde woningen is toegenomen. Tenslotte zorgen hogere
verwachte verkoopopbrengsten in de toekomst ook tot een stijging van de marktwaarde in verhuurde
staat.
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12. Governance

Vidomes onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties. In dit hoofdstuk
leggen we verantwoording af over de inrichting van de governancestructuur.
Als eerste zetten we de hoofdlijnen van de governancestructuur uiteen. De actuele
governancestructuur is te vinden op www.vidomes.nl. In het bestuursverslag (paragraaf 12.3)
behandelen we de organisatieontwikkeling en legt het bestuur van Vidomes verantwoording af over
de governance. In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen (paragraaf 12.5) is te lezen hoe
de raad invulling geeft aan het toezicht en aan de Governancecode.

12.1 Governancestructuur
Het bestuurs- en organisatiemodel van Vidomes is gebaseerd op onze missie, onze ambitie, onze
identiteit als maatschappelijk ondernemer en onze visie op de eigen organisatie. De vier kernwaarden
van Vidomes – daadkracht, betrokken, ondernemend en samenspel – zijn vertaald in uitgangspunten
voor het besturen van de organisatie.
Het organisatiemodel van Vidomes
Vidomes is een stichting met een tweehoofdig bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC). De
laag onder het bestuur bestaat uit de managementteams: Klant, Financiën en Bedrijfsvoering,
Vastgoed en Ontwikkeling en Concernstaf. Het bestuur stuurt het management rechtstreeks aan. De
werkwijze van het bestuur is opgenomen in het bestuursreglement, te vinden op www.vidomes.nl.
Tweehoofdig bestuur sinds 1 april 2016
Tot en met 31 maart 2016 kende Vidomes een algemeen directeur-bestuurder, een directeur Klant en
een directeur Waardesturing en Bedrijfsvoering. Sinds 1 april 2016 heeft Vidomes een tweehoofdig
bestuur, met een voorzitter en een lid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit: Daphne BraalVerhoog, voorzitter, en Klaas Franken, lid bestuur. Beide bestuurders zijn statutair bestuurder en
vormen een collegiaal bestuur. Tussen de bestuurders is een portefeuilleverdeling afgesproken,
waarbij Daphne Braal de portefeuille volkshuisvestelijk/maatschappelijk voor haar rekening neemt en
Klaas Franken de portefeuille bedrijfsvoering.
De Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC bestaat uit zeven leden. Drie leden zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties,
één lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De leden van de raad 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 over bestuur, financiën, volkshuisvesting, maatschappelijke en juridische
zaken en vastgoed.
De werkwijze van de RvC is geregeld in een reglement, te vinden op www.vidomes.nl. Samenstelling
en rooster van aftreden van de RvC en de honorerings- en vergoedingsregeling nemen we jaarlijks op
in het jaarverslag van de RvC en staan ook op de website van Vidomes.

12.2 Governancecode
De Governancecode geeft richting aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren en de manier
waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De code bestaat uit vijf principes die verder
zijn uitgewerkt in bepalingen. Vidomes wijkt niet af van de Governancecode.
In 2016 was er geen sprake van tegenstrijdige belangen over het bestuur zoals bedoeld in principe
3.8 van de Governancecode Woningcorporaties. Er vonden geen transacties plaats met tegenstrijdige
belangen.
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Vanuit het oogpunt van risicomanagement golden er in 2016 geen bijzonderheden bij het
opdrachtgeverschap van Vidomes en het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en/of
grote transacties met derden, zoals bedoeld in principe 5.1 van de Governancecode
Woningcorporaties. Wel is sprake van een tendens om vanuit de gedachte van ketensamenwerking
meer samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten.
In 2016 vond een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant door
de RvC, conform principe 5.11 van de Governancecode Woningcorporaties.

12.3 Bestuursverslag
Begin 2016 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden en kreeg Vidomes twee bestuurders. De
overgang verliep soepel. In de 100-dagenanalyse deelden Daphne Braal en Klaas Franken hun
ervaringen met de organisatie over hun eerste periode. Waar blinkt Vidomes in uit, waar zitten de
valkuilen en wat is er verder nog nodig? Daarin waren ze heel open, wat zeer gewaardeerd werd door
de organisatie. Vidomes is een open, ambitieuze organisatie met betrokken medewerkers.
Het bestuur heeft in zijn analyse de volgende onderwerpen expliciet als speerpunten benoemd: de
klant centraler stellen, het verbeteren van onze prestaties voor de klant, het realiseren van de
portefeuillestrategie en meer rust en plezier brengen in de organisatie. Voor deze onderwerpen was
in 2016 extra aandacht.
De Vidomes-cirkel
De bestuurswissel in 2016 betekende voor de organisatie enerzijds wennen aan twee bestuurders
met een eigen bestuursstijl, anderzijds was het ‘business as usual’. We hebben met z’n allen hard
gewerkt om de doelstellingen te halen. En dat is grotendeels gelukt. Ook hebben we in 2016
aandacht besteed aan verdere professionalisering en het verbeteren van houding en gedrag van
onze medewerkers. Daar gebruiken we de ‘Vidomes-cirkel’ voor. Hierin staan voor ons belangrijke
waarden die de leidraad vormen om de noodzakelijke (cultuur)verandering te bereiken.
Advies van de OR
De OR is voor verschillende onderwerpen om advies gevraagd. Eén adviesaanvraag betrof de
herbenoeming van de voorzitter van de RvC, de heer Van Sonderen. De OR heeft hier positief over
geadviseerd. In het verslag van de OR is een overzicht te vinden met de adviesaanvragen die dit jaar
bij de OR zijn ingediend. Het overleg tussen bestuur en OR verloopt zeer constructief.
Going concern
Managementreview 2016
Aan het begin van elk jaar komen bestuur en managementteam bij elkaar. We blikken dan terug op
het afgelopen jaar. Welke gewenste doelen en resultaten hebben we wel of juist niet behaald? In
2016 hebben we dat in een nieuwe vorm gedaan. We deelden onze successen met elkaar en
benoemden de succesfactoren die hieraan bijgedragen hebben. Duidelijk werd dat we alleen
succesvol kunnen zijn als we echt de verbinding leggen en samenwerken met iedereen in de
organisatie. En dat al onze activiteiten gericht (moeten) zijn op tevreden klanten! Behalve de
succesfactoren, hebben we ook de groeikansen benoemd. Voor de vijf belangrijkste – samenspel,
focus, flexibiliteit, procesmatig denken en projectmatig werken – bedachten we oplossingen om
groeikansen te benutten, waarbij de hele organisatie betrokken is.
Strategisch beraad
Tijdens het strategisch beraad in de zomer kijken we juist naar de toekomst. Het bestuur en het
managementteam discussiëren over de voortgang van onze strategische doelstellingen en hoe
Vidomes daaraan de komende jaren invulling geeft.
In 2016 ging de discussie over de thema’s financieel, mensen, buurten en samenwerking, vastgoed
en huurbeleid, goed georganiseerd en dienstverlening. Centraal stond de klant en hoe we die het
beste kunnen bedienen. Niet voor, maar sámen besluiten. Met de uitkomsten hebben we alvast een
voorschot genomen op de nieuwe strategische visie.
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Integriteit
Zie hoofdstuk 10.4.
Compliance: implementatie Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
In 2016 stond Compliance in het teken van de verdere implementatie van de Herzieningswet
toegelaten instellingen volkshuisvesting, inclusief de nieuwe Woningwet. De nieuwe statuten zijn in
werking getreden. De reglementen van bestuur en RvC zijn ‘Woningwet-proof’ gemaakt.
De Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige Woonruimte zijn geactualiseerd. De ‘spelregels’
tussen Vidomes en haar huurders zijn duidelijker beschreven. Ook is meer aansluiting gezocht bij de
maatschappelijke ontwikkelingen waar corporaties mee te maken hebben, zoals airbnb. De nieuwe
voorwaarden zijn per 1 april 2017 in werking getreden.
In 2016 is de Warmtewet verder geïmplementeerd. Er is een Warmtewet-coördinator benoemd en er
zijn nieuwe leveringsvoorwaarden gemaakt.
De implementatie van de Wet meldplicht datalekken, die sinds 1 januari 2016 van kracht is, is verder
ingezet. Medewerkers zijn geïnformeerd hoe te handelen bij datalekken.
Scheiding van Daeb en Niet-Daeb activiteiten
Vidomes heeft een goedkeuring op haar scheidingsvoorstel ontvangen van de Autoriteit
Woningcorporaties. Zowel het Daeb als Niet-Deab bedrijfsonderdeel is levensvatbaar op korte en
lange termijn.
Financiële doorkijk
Vidomes hanteert minimaal de financiële ratio’s en normen van de Autoriteit Woningcorporaties en
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw als financieel kader voor het uit te voeren beleid en de te
nemen besluiten. Daarnaast hanteert Vidomes, indien noodzakelijk, een extra buffer voor de
financiële ratio’s. Deze extra buffer is Vidomes specifiek en ‘risk based’. Op basis van een risico- en
scenarioanalyse bij jaar- en meerjarenplannen (incl. financiële doorrekening) wordt bepaald waar
extra buffers gewenst zijn.
Bij het bepalen van jaar- en meerjarenplannen zijn deze ratio’s, inclusief eventuele extra buffers,
kaderstellend. Scenario’s worden doorgerekend en vervolgens wordt een kwalitatief en kwantitatief
haalbare variant geselecteerd om uit te voeren. Hierin zet Vidomes haar beschikbare middelen en
vermogen zo in dat zij op korte en lange termijn een zo groot als mogelijke bijdrage levert aan de
volkshuisvestelijk opgave in haar werkgebied.
Risicomanagement
Risicomanagement is een vast onderdeel van de interne tactische en strategische besluitvorming en
van alle besluitvorming door het bestuur. In de besluitvormingsdocumenten rapporteren we over het
risico, de oorzaken en de gevolgen van het risico.
Op operationeel niveau zijn de procesrisico’s bepaald die het uitgangspunt vormen voor de jaarlijkse
procesaudits. Per risico bepalen we de beheersingsmaatregelen. Risicomanagement is met
regelmaat aan de orde in het overleg met de RvC.
Strategische doelen
Vanuit de visie en missie heeft Vidomes haar strategische doelstellingen geformuleerd. Die
doelstellingen liggen onder andere op het vlak van de maatschappelijke opgave, de
vastgoedportefeuille en de wijze waarop Vidomes zorg draagt voor een financieel duurzaam
bedrijfsmodel. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van de vastgoedportefeuille om aan te sluiten bij de
maatschappelijke opgave, maakt hier onderdeel van uit. Het risicomanagement van Vidomes is
gericht op het beheersen van de risico’s die van invloed zijn op het bereiken van de (strategische)
doelstellingen.
Structuur en systeem
Uitgangspunt van de interne beheersing bij Vidomes is het principe van ‘three lines of defense’, dat
Vidomes hanteert bij de inrichting van de interne beheersing. Dit houdt in dat de primaire
verantwoordelijkheid (‘first line’) voor de interne beheersing is belegd bij de inhoudelijk
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verantwoordelijke lijn- of stafafdeling. De tweede lijn (risico- en procesmanagement en business
control) en derde lijn (interne audit) worden gevormd door de afdeling Business Control.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de interne risicobeheers- en
controlesystemen. Door de stevige verankering van risicomanagement in de processen en
besluitvorming, was Vidomes in staat om tijdig in te spelen op ontwikkelingen en risico’s die zich in
2016 voordeden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de implementatie van het nieuwe primaire systeem Tobias
AX per 9 januari 2017, waarin gestuurd is op beheersing van de belangrijkste financiële en
procesrisico’s. Dit heeft geleid tot een project dat binnen budget en planning, en naar tevredenheid
van de gebruikers, is gerealiseerd.
Onder de verantwoordelijkheid van business control vallen onder andere risico-, proces- en
insurancemanagement. De procesmanager heeft een raamwerk opgezet voor het beschrijven van de
processen binnen Vidomes. De operationele invulling hiervan vindt plaats door proceseigenaren die
per belangrijk proces zijn aangewezen. Voor de primaire processen Wonen, Sociaal Beheer en
Onderhoud betreft dit een aparte functie. Voor de overige processen wordt het proceseigenaarschap
als rol ingevuld door een medewerker of een manager van de afdeling.
Om het risico-, proces- en insurancemanagement te integreren, maken we sinds 2015 gebruik van de
procestool Mavim. In deze tool zijn de processen beschreven, inclusief werkinstructies, formulieren,
standaardsjablonen etc. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief
inrichten van de processen.
Risicostrategie, risicocapaciteit en risicobereidheid
Vanuit de visie en missie heeft Vidomes haar strategische doelstellingen geformuleerd. Die
strategische doelstellingen liggen op het vlak van de maatschappelijke opgave in het werkgebied
waarvoor Vidomes zich gesteld ziet, de vastgoedportefeuille en de noodzakelijke ontwikkeling daarin
om aan te sluiten bij de maatschappelijke opgave, en de wijze waarop Vidomes zorg draagt voor een
financieel duurzaam bedrijfsmodel.
Parallel aan deze strategische doelstellingen heeft Vidomes bepaald wat haar strategie is met
betrekking tot de risico’s die zij loopt. En wat de bereidheid is om risico’s te lopen (‘risk appetite’). De
risicostrategie geeft richting aan de wijze waarop Vidomes omgaat met risico’s en inzicht in de
risicocapaciteit van de organisatie. De risicocapaciteit is in dit verband de aard en omvang van de
risico’s die Vidomes kan dragen bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. De financiële
risicocapaciteit is omschreven in de kaderbrief en notitie financiële sturing.
De kwalitatieve aspecten die de risicocapaciteit van Vidomes bepalen zijn nog niet beschreven.
Vanuit de risicocapaciteit bepaalt Vidomes haar risicobereidheid. De risicobereidheid van Vidomes
geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die wij bereid zijn aan te gaan bij het
realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. De risicobereidheid komt onder andere tot uitdrukking in de
scenarioanalyses die een vast onderdeel vormen van de meerjarenprognose.
Op basis van deze scenario’s is de verwachte impact op het resultaat en de financiële positie
bepaald, indien één of meer van de voornaamste risico’s en onzekerheden zich zou voordoen.
De scenario’s die zijn doorgerekend hebben betrekking op:
1. terugkopen van een substantieel deel van de KoopGarant-portefeuille
2. halvering van de opbrengsten uit verkopen
3. substantiële rentestijging op uitstaande leningen
4. beperking in de boveninflatoire huurstijging
5. structureel lager dan verwacht inflatiepercentage
Scenario 3 heeft de meeste impact op het resultaat en de financiële positie van Vidomes. Vidomes
anticipeert hierop door voldoende flexibiliteit in de vervalkalender van de leningportefeuille, en sturing
op de duration en gemiddelde looptijd van de leningportefeuille.
Bij het bepalen van de risicobereidheid hanteert Vidomes de volgende indeling, die gekoppeld is aan
de kernwaarden van de organisatie:


klanttevredenheid
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compliance
reputatie
financiële continuïteit
veiligheid medewerkers en huurders

Vidomes werkt de risicobereidheid op de bovenstaande vijf onderdelen nader uit op basis van een
indeling laag – midden – hoog. De hoogte van de risicobereidheid is vervolgens bepalend voor de
risicostrategie en beheersmaatregelen die Vidomes inricht om een risico af te dekken.
Soft controls
Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen besteedt Vidomes aandacht aan soft controls:
gedragsbeïnvloeding, ondersteund door voorbeeldgedrag, dat een beroep doet op het persoonlijk
handelen van alle betrokkenen, en waarvan een invloed uitgaat op waarden en normen (zoals
integriteit, loyaliteit en motivatie). Hoewel minder meetbaar, denken wij dat we daarmee een
belangrijke bijdrage leveren aan het beheersen van risico’s. In 2017 staat een audit gepland naar de
werking van de soft controls.
Risicoanalyse
Vidomes wordt als organisatie geconfronteerd met risico’s en onzekerheden. Bij de identificatie van
de belangrijkste risico’s en onzekerheden hanteert Vidomes de volgende risico-indeling:
1. strategische risico’s
2. operationele risico’s
3. marktrisico’s
4. macro-economische risico’s
In deze risico-indeling zijn de belangrijkste categorieën risico’s en onzekerheden geïntegreerd, zoals
beschreven in RJ 400. Namelijk: strategie, operationele activiteiten, financiële positie, financiële
verslaggeving, wet- en regelgeving.
In 2016 zijn de belangrijkste strategische risico’s geïnventariseerd in overleg met het bestuur. De
frauderisico’s zijn met het bestuur besproken. In 2017 voert Business Control een (fraude)risicoinventarisatie uit. Daarin worden de organisatie en de RvC meegenomen. Het bestuur van Vidomes
heeft in 2016 de volgende toprisico’s geïdentificeerd.
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Nr.

Brutorisico

Gevolg

Privacy: Door onvoldoende bewustzijn, onvoldoende ingeregelde controles, kunnen
2 vertrouwelijke gegevens lekken.

Reputatieschade
organisatie en bestuurders,
non-compliance leidt
mogelijk tot financiële
gevolgen
Reputatieschade
organisatie en bestuurders,
non-compliance leidt
mogelijk tot financiële
gevolgen

Door onvoldoende snelheid van implementatie (awareness, eigenaarschap) voldoen we
1 niet (tijdig) aan nieuwe wet- en regelgeving.

Kans

Impact

(frequentie)

(financieel/ reputatie)

Middel

Hoog

Kans * Impact

B3

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen

- projectmatig borgen nieuwe
regelgeving Woningwet en Warmtewet;
'- integrale controle op EU-inkomen en
passend toewijzen;
'- plan van aanpak compliance.

Middel

Hoog

B3

Beheersen

Woningwet: onvoldoende inzicht in wat wel of niet mag van de Woningwet leidt tot
3 activiteiten die niet zijn toegestaan.

Reputatieschade
organisatie en bestuurders,
non-compliance leidt
mogelijk tot financiële
gevolgen

Middel

Middel

B2

Beheersen

4 Warmtewet: onvoldoende kennis leidt tot het niet naleven van de regels

Reputatieschade
organisatie en bestuurders,
non-compliance leidt
mogelijk tot financiële
gevolgen (boetes ACM)

Middel

Middel

B2

Beheersen

- Procedure melding datalekken;
'- Informatiebeveiligingsbeleid wordt
geactualiseerd;
'- Plan van aanpak compliance.
- Woningwet is projectmatig ingericht;
'- Niet-toegestane activiteiten zijn
geïnventariseerd en stopgezet;
'- Audit op de borging van de Woningwet
in 2017;
'- Plan van aanpak compliance.
- Warmtewet is projectmatig ingericht;
'- Niet-toegestane activiteiten zijn
geïnventariseerd en stopgezet;
'- Audit op de borging van de
Warmtewet in 2017;
'- Plan van aanpak compliance.

Beheersen

- Contracten > € 25.000 worden centraal
geregistreerd;
'- Contractmanagement is een
lijnverantwoordelijkheid, afspraken met
leveranciers worden door
contractmanagers bewaakt;
'- Coördinator inkoop is betrokken bij
nieuwe contracten > € 50.000 en
bewaakt de efficiency en effectiviteit van
de inkooptrajecten;
'- Nieuwe contracten moeten voldoen
aan het aanbestedings- en
inkoopbeleid.

Beheersen

- Functieprofielen aanpassen aan
gewenste competenties;
'- Coaching medewerkers.

Inefficiënte bedrijfsvoering
leidt tot een lager resultaat/
Door onvoldoende beheer van contracten en nakomen afspraken met leveranciers, voldoen kasstromen en minder
we niet aan de verwachtingen van de huurder en maken we mogelijk meer kosten dan
aandacht voor
5 noodzakelijk.
klanttevredenheid

Onvoldoende beleidskracht in de afdelingen, waardoor inhoudelijke thema's onvoldoende
6 worden geïmplementeerd in de uitvoering, zoals asbestbeleid en prestatie-afspraken.

Verantwoordelijkheid op het
verkeerde niveau in de
organisatie, waardoor
bestuur onvoldoende
toekomt aan (strategische)
sturing. Risico dat Vidomes
onvoldoende meegroeit met
maatschappelijke
ontwikkelingen

Hoog

Middel

Middel

Laag

C2

B1
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Nr.

Brutorisico

Financiële producten worden vergeten, te laat opgeleverd, onvoldoende onderbouwd met
dossiers, inefficiënt gemaakt. De rest van de organisatie wordt hierdoor onvoldoende
7 meegenomen, waardoor de organisatie onvoldoende informatie levert en ontvangt.

Door het niet goed inregelen van ons crisis-/calamiteitenmanagement hebben we
onvoldoende grip op een mogelijke calamiteit waardoor de impact van een calamiteit veel
groter is dan nodig. Huurders hebben meer last, organisatie raakt ontwricht, reputatie
8 loopt een deuk op.

Door ontbrekend inzicht in en sturing op risicofactoren in ontwikkeling van
vastgoedprojecten, lopen projecten uit waardoor we imago-schade oplopen, meer kosten
9 maken dan nodig en/ of onze (prestatie)afspraken niet nakomen.

Door onvoldoende capaciteit en oplopende administratieve verplichtingen loopt het
10 verhuurproces slecht, waardoor leegstand ontstaat.

Gevolg

Sturingsinformatie is
onvoldoende informatie en
verkeerde beslissingen zijn
hiervan het gevolg
(Ernstige) (letsel)schade
van huurders of
medewerkers en schade
aan middelen, die leidt tot
materiële financiële en
reputatieschade

Minder efficiënte uitvoer van
vastgoedprojecten zorgt
voor financiële en
reputatieschade
Leegstand leidt tot
huurderving (financieel).
Daarnaast leidt dit tot het
risico op overlast en
reputatieschade ivm
oplopende wachtllijsten van
huurders

Door onvoldoende match tussen gevraagde en aanwezige competenties loopt het
Huurachterstanden leiden
huurincassoproces niet goed waardoor huurachterstanden hoger oplopen dan nodig en we tot verhoogd risico op
11 mogelijk meer afboeken dan nodig.
huurderving (financieel).

Reputatieschade bij fraude/
Als gevolg van de reorganisatie, centralisatie en Vidomes 2.0 zijn medewerkers nog
integriteitsissues met
zoekende naar hun plek in de organisatie. Hierdoor bestaat het risico dat de processen
mogelijk ook financiële
12 niet effectief en efficient verlopen en is er een verhoogd risico op fraude/ integriteitsissues. impact.
Reputatieschade bij fraude/
integriteitsissues met
Vastgoedtransacties, zoals aanbesteding en aan- en verkoop van vastgoed kennen een
mogelijk ook financiële
13 verhoogd frauderisico.
impact.

Kans

Impact

(frequentie)

(financieel/ reputatie)

Laag

Laag

Middel

Hoog

Middel

Hoog

Middel

Laag

Kans * Impact

A2

A3

B2

C1

Risicostrategie

Beheersen

Beheersen en
Verzekeren

Beheersmaatregelen

- Werving inrichten op gewenste
competenties en vaardigheden
financiële afdeling;
'- Kennisniveau afdeling Financiën op
niveau brengen door opleiding en
coaching;
'- Beoordeling producten afdeling
Financiën door financial control;
'- Beschrijven processen en planning &
controlcyclus voor helderheid en
overdraagbaarheid kennis.

- Vidomes kent een calamiteitenplan;
'- Vidomes is verzekerd voor
aansprakelijkheid en (letsel)schade;
'- Vidomes heeft crisisprotocollen.

Beheersen

- Verantwoordelijkheid voor doorlooptijd
ligt bij asset management. Zij
ontwikkelen een monitor voor
vastgoedprojecten, om tijdig te kunnen
bijsturen;
'- Uitgangspunt begroting 2017 is dat
alleen projecten die al zijn voorbereid in
de begroting opgenomen worden.

Beheersen

- Optimaliseren verhuurproces;
- Outsourcing bulkwerkzaamheden
huurincasso.

Hoog

Laag

C1

Beheersen

Middel

Hoog

B3

Beheersen

- Optimaliseren verhuurproces;
- Outsourcing bulkwerkzaamheden
huurincasso.
- Vidomes heeft cultuurprogramma
('cirkel') en besteedt regelmatig
aandacht aan cultuur, houding &
gedrag;
'- Vidomes hanteert strikte
integriteitscodes en handhaaft hier
streng op.

Beheersen

- Aanbestedingsbeleid;
- Aandacht voor fraude- en integriteit in
communicatie en protocollen;

Laag

Hoog

A3
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Realisatie risico’s en onzekerheden verslagjaar
In 2016 heeft zich aantal risico’s en onzekerheden voorgedaan met een belangrijke impact
op Vidomes. De belangrijkste zijn hieronder benoemd:
1. Privacy – Datalekken (risico nummer 2: impact – hoog): Vidomes is geconfronteerd
met datalekken. Dit is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vidomes maakte
dit onderwerp nadrukkelijk bespreekbaar met de medewerkers en voerde een
protocol en procedure in.
2. Kwaliteit financiële producten (risico nummer 7: impact – middel): het belang van
betrouwbare interne en externe rapportages is afgelopen jaar verder toegenomen.
Om de kwaliteit van de financiële producten verder te verbeteren, is in 2016 de
beoordeling van de financiële rapportages deels uitbesteed en deels uitgevoerd door
de afdeling Business Control. In 2017 werven we een financial controller om de
kwaliteit van de financiële producten te waarborgen.
3. Calamiteitenplan (risico nummer 8: impact – hoog): in 2016 is een project gestart om
het calamiteitenplan te actualiseren. Een calamiteit met chemische verontreiniging in
een complex in 2016 heeft de noodzaak hiervoor verder onderstreept.
4. Vertraging vastgoedprojecten (risico nummer 9: impact – middel): door meerdere
factoren is een aantal vastgoedprojecten in 2016 vertraagd. Dit leidde tot reputatieen financiële schade. Door een grondige evaluatie van de oorzaken voor de
vertraging en aanpassing van de processen is dit risico gemitigeerd.
5. Verhoogde leegstand en huurderving (risico nummer 10: impact – laag): de
procedures rondom huurincasso waren in 2016 nog niet volledig op orde, waardoor
de normen voor leegstand en huurderving niet zijn gerealiseerd. In 2016 is een
verbetertraject opgestart, waarbij in samenwerking met een extern bureau de
processen zijn geoptimaliseerd. De realisatie van leegstand en huurderving in 2017
is hierdoor conform begroot.
Toelichting werkzaamheden risicomanagement en interne audit verslagjaar
Interne audit
Belangrijk onderdeel van de interne risicobeheers- en controlesystemen is het jaarlijkse
interne auditplan. Het interne auditplan is gebaseerd op de periodieke evaluatie van risico’s.
De interne audits toetsen of de bedrijfsvoering van Vidomes dusdanig op orde is dat met een
redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat:
 de doelen van de organisatie worden gehaald
 dit op een efficiënte manier gebeurt
 de informatieverzorging betrouwbaar is
 relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures worden nageleefd
Het interne auditplan beschrijft de noodzakelijke beheersmaatregelen en de interne
controlemaatregelen. Business Control voert de audits uit op basis van de planning uit het
interne controleplan. In 2016 zijn onder andere de volgende audits uitgevoerd:
 treasuryproces
 betalingsproces
 aanbestedingsproces vastgoed en overig
 passend toewijzen
 bevoegdheden medewerkers in primair systeem
 financiële producten (o.a. meerjarenprognose, begroting, jaarrekening, dVi, dPi,
treasuryjaarplan)
Op basis van de rapportages van Business Control is de verantwoordelijk manager gevraagd
een plan van aanpak op te stellen. Zo kan, daar waar nodig, actie ondernomen worden om
het proces goed uit te voeren en de beheersmaatregelen te verbeteren.
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Besluitvorming
De business controller toetst alle bestuursbesluiten in brede zin. Dit gebeurt binnen het kader
van de strategische visie, het beleid, de begroting, wet- en regelgeving en de processen. Op
basis van het vergaderdossier levert Business Control voor elke directieteamvergadering een
control statement aan met daarin een aantal kritische vragen. Deze leiden tot bespreking,
discussie of actie. De betrokken manager bespreekt de punten met Business Control en zet
eventueel de nodige acties uit.
Onderdeel van gevraagde bestuursbesluiten is een risicoparagraaf. Daarnaast wordt de
financiële impact van een besluit getoetst aan de begroting en de meerjarenprognose. Bij
investeringsvoorstellen werken we op basis van het investeringsstatuut diverse scenario’s uit.
Beoordeling financiële producten
De afdeling Business Control heeft in 2016 de financiële rapportages op wet- en regelgeving
en inhoudelijke juistheid getoetst. Deze toets vindt plaats, voordat het bestuur de rapportages
vaststelt.
Projecten
De beheersing van het project rond de implementatie van het nieuwe ERP-pakket Tobias AX
was in 2016 een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast kregen de herziene Woningwet en de
toepassing van de Warmtewet en de Governancecode aandacht. De afdeling Business
Control is betrokken bij de toetsing van de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.
Een specifiek onderwerp waar Business Control structureel bij betrokken is, is het voldoen
aan de EU-regelgeving voor woningtoewijzingen en passend toewijzen.
Andere specifieke aandachtspunten in 2016 waren governance, integriteit, treasury en de
portefeuillestrategie. De afdeling Business Control beoordeelde de aangepaste reglementen,
statuten, het treasuryjaarplan, het geactualiseerde treasurystatuut en de herijkte
portefeuillestrategie op het gevolgde proces en de naleving van en consistentie met interne
en externe wet- en regelgeving.
Overige aandachtspunten verslagjaar
Selectie externe accountant
Met ingang van boekjaar 2016 is KPMG aangesteld als externe accountant. Een
selectiecommissie, bestaande uit het bestuur, de auditcommissie en de business controller,
heeft op basis van een zorgvuldig proces aan de RvC geadviseerd om KPMG aan te stellen
voor de periode 2016-2019. De RvC heeft dit advies opgevolgd. De dienstverlening van de
externe accountant wordt jaarlijks geëvalueerd.
Controle externe accountant
Naast de interne controles vindt jaarlijks een interim-controle plaats door de externe
onafhankelijke accountant. De managementletter 2016 van KPMG was positief kritisch van
toonzetting. KPMG concludeert dat verdere professionalisering in gang is gezet, maar dat we
belangrijke verbeterpunten nog moeten realiseren. De managementletter is integraal
besproken in en met het bestuur. En daarna, in bijzijn van de externe accountant, met de
auditcommissie en met de RvC.
De afdeling Business Control monitort de opvolging van de aanbevelingen in de
managementletter. Hiervoor heeft zij overleg met de verantwoordelijke managers. De
voortgang wordt periodiek gerapporteerd aan het bestuur en de auditcommissie.
Investeringen
In 2016 is een aantal bestuursbesluiten voor investeringen genomen. De
investeringsbesluiten boven de € 3 miljoen (conform RvC-mandaat) zijn ter goedkeuring
geagendeerd in de RvC. Deze besluiten zijn voorzien van het advies van de
investeringscommissie van Vidomes: de portfoliomanager (voorzitter), manager Vastgoed en
de manager Financiën.
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De investeringscommissie toetst de besluiten aan de uitgangspunten van de
portfoliostrategie en de strategische visie op volkshuisvestelijke en maatschappelijke
aspecten en op financieel-juridische en fiscale risico’s. Het advies van de
investeringscommissie maakt voor het bestuur deel uit van het besluitvormingsproces.
De rol van de investeringscommissie is vastgelegd in het Investeringsstatuut. Dit statuut
wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2016 is het statuut aangepast aan het nieuwe
bestuursmodel en aan de nieuwe portefeuillestrategie. Belangrijkste wijzigingen zijn een
update van de portefeuillekaders en aangescherpte rendementsnormeringen.
Enkele belangrijke besluiten uitgelicht
 Nieuwe portefeuille strategie.
 Scheidingsvoorstel Daeb/Niet-Daeb.
 Diverse (vastgoed)investeringsbesluiten, waaronder:
- Hoogkamerlaan: Het project bestond uit het vervangen van open
verbrandingstoestellen, het doorvoeren van energiebesparende maatregelen
en het aanbrengen van PV (elektrazonnepanelen). Dit tegen een
huurverhoging van € 11,- per maand. In dit project hebben we de
Woonlastenwaarborg toegepast. Over de planvorming en de gevolgen voor
de huurders zijn met de huurdersorganisaties afspraken gemaakt.
- Doortoge / van de Poellaan: sloopbesluit.
Beleidsontwikkeling en -actualisering
In 2016 is beleid (verder) ontwikkeld op de volgende onderwerpen:
 fiscale strategie
 investeringsbeleid en -statuut (geactualiseerd)
 treasurystatuut (geactualiseerd)
 (streef)huurbeleid (geactualiseerd)
Dialoog en samenwerking
In 2016 is de nieuwe centrale huurdersorganisatie opgericht: Stichting Huurdersraad
Vidomes. De lokale organisaties, het OBC Zoetermeer, de Huurdersraad Rijswijk en de
Regio de Vliet i.o. stopten. Het bestuur is de huurders die deel uitmaakten van die
organisaties, dankbaar voor hun jarenlange inzet.
De Huurdersraad vormt voor het bestuur het aanspreekpunt voor overleg met huurders over
de beleidsagenda en jaaragenda, de prestatieafspraken, het huurbeleid, de dialoog en de
samenwerking met Vidomes. De Huurdersraad speelde in 2016 een belangrijke rol bij de
totstandkoming van de prestatieafspraken in de verschillende gemeentes. Een mooi
resultaat, omdat zij op ‘een rijdende trein’ sprongen en meteen in actie moesten komen. Het
bestuur dankt de Huurdersraad voor de constructieve aanpak.
Vergelijkingsanalyse tussen de waardering van de vastgoedportefeuille van Vidomes op
marktwaarde in verhuurde staat en op Bedrijfswaarde 2016
De marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedportefeuille van Vidomes in de
jaarrekening 2016 bedraagt € 1.821 miljoen. De bedrijfswaarde bedraagt € 963 miljoen,
waarin het volkshuisvestelijk beleid is verwerkt. Het (negatieve) verschil van € 858 miljoen
tussen deze twee waarderingsmethodieken heeft de volgende oorzaken:
 De marktwaarde in verhuurde staat is het bedrag dat het vastgoed zal 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 € 414,5 miljoen.
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Met gemeenten en huurdersorganisaties maken wij afspraken over de
betaalbaarheid van onze woningen. Bij de bepaling van de marktwaarde in
verhuurde staat gaan we uit van markthuren. Het (negatieve) effect op de
marktwaarde van lagere (sociale en betaalbare) huren is € 227,8 miljoen.
Er bestaan verschillen in algemene parameters die worden gehanteerd in beide
methodieken. In de marktwaardemethodiek wordt gerekend met disconteringvoeten
per type bezit en rekening gehouden met (risico)opslagen op basis van - onder meer
- de ligging van het bezit. In de bedrijfswaardemethodiek is één disconteringsvoet
voor het gehele bezit voorgeschreven. Het (positieve) verschil bedraagt € 11,4
miljoen.
De marktwaardemethodiek gaat uit van genormeerd onderhoud per type woning. In
de bedrijfswaardemethodiek gaan we uit van het daadwerkelijke onderhoud dat wij
gedurende de levensduur van het bezit uitvoeren. Het (negatieve) verschil tussen de
uitgaven om het bezit aan onze kwaliteitseisen gedurende de door ons ingeschatte
levensduur te laten voldoen en de normbedragen is € 99,8 miljoen.
De marktwaardemethodiek gaat uit van genormeerde beheerkosten en waardeert
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 € 149,8
miljoen.
De overige verschillen (waaronder desinvesteringen) hebben een (positief) effect van
€ 22,6 miljoen.

Cijfermatig en grafisch ziet een en ander er als volgt uit:

Vergelijking marktwaarde 2016 versus bedrijfswaarde 2016 | Vidomes
Waarde

Waardemutatie

%

Marktwaarde 2016

Conform jaarrekening 2016

1.820.932.041

Stap 1 ("Beschikbaarheid")

Scenario uitponden uitschakelen

1.406.471.044

-414.460.997

-23%

Stap 2 ("Betaalbaarheid")

Markthuren vervangen door
streefhuren ("aftoppingshuur")
Overstappen naar 5% vaste
discontovoet (excl exit-yield), en
hanteren inflatiecijfers uit
bedrijfswaarde
Onderhoud + levensduur + restwaarde
overnemen uit bedrijfswaarde
Loslaten beheernorm marktwaarde;
alle overige beheer- en
exploitatielasten overnemen uit
bedrijfswaarde
Eventuele ingerekende verkoop en
sloop komt erbij

1.178.649.290

-227.821.754

-13%

1.190.070.833

11.421.543

1%

1.090.309.056

-99.761.777

-5%

940.557.393

-149.751.663

-8%

963.129.922

22.572.529

1%

Stap 3 ("Parameters")

Stap 4 ("Kwaliteit")
Stap 5 ("Service")

Stap 6 ("Desinvesteringen")

Bedrijfswaarde 2016

Conform jaarrekening 2016

963.129.922
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Op basis van bovenstaande bedrijfswaarde is naar verwachting bij ongewijzigd beleid € 623
miljoen van de ongerealiseerde herwaardering niet of op zeer lange termijn realiseerbaar.

12. 4 Verklaring van het bestuur
Het bestuur van Vidomes verklaart:
1. Dat de stichting haar middelen (batige saldi daarin begrepen) 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 2016 en dat de onafhankelijke accountant in zijn
onderzoek het bestuurssverslag heeft getoetst.
3. Dat de Raad van Commissarissen op 14 juni 2017, gehoord de onafhankelijke
accountant, de jaarrekening 2016 heeft vastgesteld en het jaarverslag, inclusief het
volkshuisvestingsverslag 2016, heeft goedgekeurd.

Delft, 14 juni 2017

Daphne Braal, bestuurder

Klaas Franken, bestuurder

12. 5 Verslag Raad van Commissarissen (RvC)
In 2016 ging Vidomes over op een nieuw, tweehoofdig bestuursmodel. De besluitvorming
daarover was in het voorgaande jaar zorgvuldig voorbereid en gestoeld op afwegingen
rondom een verminderde kwetsbaarheid en complementariteit in kennis en competenties.
Eind 2015 is de werving gestart en in april 2016 zijn mevrouw D.L. Braal en de heer K.
Franken als nieuwe statutair bestuurders gestart. Zij vormen een bestuur volgens het
CEO/CFO-model. Beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor de gehele
organisatie. Waar nodig heeft de voorzitter in de besluitvorming een doorslaggevende stem.
De overgang naar een nieuw bestuursmodel en twee nieuwe bestuurders is voor de gehele
organisatie en de RvC soepel en plezierig verlopen. De 100-dagenanalyse die het bestuur in
het najaar van 2016 deelde met de RvC, was herkenbaar en gaf vertrouwen in de
voorgenomen koers en acties. Die zijn gericht op het centraal stellen van de klant, het
realiseren van de portefeuillestrategie en de verdere professionalisering van de organisatie.
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Vanwege het vertrek van de vorige bestuurder, mevrouw C. van de Wiel, per december
2015, begon Vidomes het jaar met een interim-bestuurder, de heer E. Borova. Hij was tot 1
april in die functie actief en heeft in de maand april het nieuwe bestuur als adviseur
ondersteund. De RvC is hem erkentelijk voor de prettige en professionele wijze waarop hij
zijn rol heeft ingevuld.
In 2017 ging ook de nieuwe Huurdersraad Vidomes van start. De RvC vindt het van groot
belang dat Vidomes één helder aanspreekpunt en een vertegenwoordiging namens de
huurders heeft. De voorheen lokale huurdersvertegenwoordigingen zijn beëindigd, onder
dankzegging aan de leden die zich daarvoor vele jaren hebben ingezet. De Huurdersraad is
op basis van een openbare werving bemenst met nieuwe leden. Er is een breed
samengestelde en professionele vertegenwoordiging ontstaan die actief heeft deelgenomen
aan de overlegronden rondom het bod aan de gemeenten in het werkgebied.
De nieuwe Woningwet vroeg in 2016 om veel vernieuwingen en herzieningen. Een groot
aantal reglementen is aangepast, de statuten zijn herzien en het scheidingsvoorstel DAEB en
niet-DAEB is voorbereid. Het was het eerste jaar waarin de biedingen aan gemeenten op een
nieuwe, volgens de wet voorgeschreven manier tot stand kwamen. De RvC hecht waarde
aan de overlegdriehoek die daarbij wordt gevormd door corporatie, gemeente en
huurdersvertegenwoordiging. Het proces is in alle gemeenten waar Vidomes actief is, soepel
en constructief verlopen. Het is prettig om te constateren dat er sprake is van gedeelde
beelden op de opgaven en dat de ambities in grote lijnen parallel lopen.
In 2016 was sprake van de herbenoeming van de voorzitter van de RvC, de heer Van
Sonderen. De RvC heeft buiten zijn aanwezigheid zijn functioneren besproken en besloten
tot de voorgenomen herbenoeming. De fit-and-proper-test heeft in september 2016 geleid tot
een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties. De RvC heeft de heer Van
Sonderen in oktober 2016 benoemd voor een tweede termijn. In 2017 werkt Vidomes aan
een nieuwe strategische visie in een proces met grote betrokkenheid van belanghebbenden
en verdiepende themasessies. Ook de leden van de RvC zijn daarbij betrokken. Het is een
mooi proces dat vertrouwen geeft in een overtuigende, bij Vidomes en het werkgebied
passende koers voor de komende jaren. Graag bedanken wij bestuur en medewerkers voor
hun inzet in het afgelopen jaar en voor de plezierige samenwerking.
Raad van Commissarissen (RvC)
De positie van de RvC is verankerd in de statuten van Vidomes. De werkwijze van de RvC is
vastgelegd in het in 2016 geactualiseerde reglement van de RvC. In het reglement zijn de
nieuwe eisen volgens de Woningwet 2015 en de nieuwe Governancecode verwerkt. De RvC
vult verschillende rollen in: die van toezichthouder, werkgever van het bestuur en adviseur en
sparringpartner voor het bestuur. Daarbij houdt de RvC rekening met ieders rol en
verantwoordelijkheid.
De RvC bestaat uit zeven leden. Drie leden zijn benoemd op voordracht van de
huurdersorganisaties en één lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Er zijn
twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.
De auditcommissie bestond in 2016 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 2016 in totaal zes keer met de
algemeen directeur en, vanaf 1 april 2016, met de twee leden van het bestuur. Bij
vergaderingen over de jaarstukken 2015 en de managementletter 2016 was ook de externe
accountant aanwezig.
De remuneratiecommissie werd in 2016 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 2016 vijf keer bijeengekomen.
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In deze bijeenkomsten zijn onder meer de afronding van de werving van het bestuur
besproken. Ook voerde de renumeratiecommissie de voortgangsgesprekken met de nieuwe
bestuurders.
Governancecode
De RvC onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2015 en handelt daar ook naar.
RvC en toezicht
In 2016 heeft de RvC zeven keer vergaderd met de algemeen directeur/het bestuur. De
voorzitter van de RvC had regelmatig bilateraal overleg met de algemeen directeur/ het
bestuur over verschillende thema’s. 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.
Bij zijn toezicht hanteert de RvC als toetsingskader de vraag of het beleid wordt gevoerd
volgens de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Het toetsingskader
wordt in samenspraak met het bestuur opgesteld en vastgesteld door de RvC. De RvC ziet
erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en
andere voorschriften, en dat de continuïteit van Vidomes in beginsel is gewaarborgd. De RvC
houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van Vidomes specifiek toezicht op alle
inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De RvC weegt binnen zijn
toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële
continuïteit van Vidomes. De RvC vergewist zich ervan dat door het bestuur genomen of te
nemen besluiten zorgvuldig, weloverwogen en deugdelijk tot stand zijn gekomen.
Toezichtkader
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. Het interne toezichtkader wordt gevormd door:
 statuten Vidomes
 reglementen bestuur en RvC
 het Verbindingenstatuut
 het Treasurystatuut en Treasuryjaarplan
 het Investeringsstatuut
 de Integriteitscode
 de Klokkenluidersregeling
 de (herijkte) strategische visie Vol overtuiging op weg naar 2015 (2011-2015)
 de portfoliostrategie
 het reglement financieel beleid en beheer
 het jaarplan
 de begroting en de meerjarenbegroting
 de prestatieafspraken in het regionaal samenwerkingsverband Haaglanden en met
gemeenten in het werkgebied
 notitie financiële sturing

Belangrijke besluiten in 2016
In 2016 heeft de RvC onder meer onderstaande besluiten genomen c.q. goedgekeurd:
 goedkeuring Jaarplan Treasury 2016
 goedkeuring bod Woonvisie Gemeenten
 vaststelling Jaarrekening 2015
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goedkeuring reglement bestuur
vaststelling reglementen RvC, auditcommissie en remuneratiecommissie
goedkeuring Investeringsbeleid en lnvesteringsstatuut
goedkeuring Treasurystatuut
goedkeuring reglement financieel beleid en beheer
goedkeuring Begroting 2017
goedkeuring Meerjarenprognose 2017-2026
goedkeuring Portefeuillestrategie 2017-2026
goedkeuring verlenging strategische visie 2011-2015
herbenoeming van de heer H. van Sonderen
goedkeuring jaarplan 2017
goedkeuring scheidingsvoorstel DAEB/niet DAEB

Accountant
In 2016 heeft een tender plaatsgevonden voor de keuze van een nieuwe accountant. Na een
selectieprocedure is KPMG geselecteerd als accountant. De afwegingscriteria waren:
1. de accountant als sparring partner
2. kennis en ervaring in de sector
3. passend bij onze visie
4. passend bij de kernwaarden van Vidomes
5. prijs
De RvC heeft KPMG tot nieuwe accountant benoemd voor de periode 2016-2018.
Contacten met stakeholders
Eén keer per jaar bezoekt de RvC, samen met medewerkers van Vidomes en deelnemers
van het centraal bewonersoverleg, één of meer projecten. Leden van de RvC wonen
structureel enkele keren per jaar een overlegvergadering met de Ondernemingsraad en een
lokaal of centraal overleg met huurdersorganisaties bij. Op uitnodiging van de OR ontmoeten
delegaties van OR en RvC elkaar tweemaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur.
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
huurdersorganisatie. Sinds 1 mei 2016 is dat de Huurdersraad Vidomes. Mede door inzet
van de huurderscommissarissen is het gelukt om te komen tot één huurdersorganisatie voor
heel Vidomes. De Huurdersraad vormt een helder aanspreekpunt en een professionele
vertegenwoordiging namens de huurders. In 2016 is die al van grote waarde gebleken.
Leden van de RvC waren aanwezig bij de stakeholdersbijeenkomst op 6 oktober 2016 in
Zoetermeer. Bij die bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van gemeenten, zorg- en
welzijnsorganisaties, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Het thema was ‘grote
veranderingen die op ons afkomen’. De aanwezigen werden meegenomen in de dilemma’s
van woningcorporaties in de wijkaanpak. Is sloop en nieuwbouw het antwoord op de aanpak
van kwetsbare wijken? Wat doet de aanpak van de wijk met de leefbaarheid in andere
wijken? Passen de rollen van klassieke partijen als gemeenten, corporaties,
zorgorganisaties, welzijn- en huurdersorganisaties nog in de nieuwe tijd? En bestaan
corporaties nog over twintig jaar? Deze onderwerpen leverden voldoende stof voor discussie.
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
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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 15 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.
Toezicht op integriteit en cultuur organisatie
Het bestuur informeert de RvC over integriteitsmeldingen/ integriteitsincidenten. In 2016
hebben zich twee integriteitsincidenten voorgedaan, waar de directeur/het bestuur passende
maatregelen op heeft genomen.
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 RvC en de OR. In 2016 was er opnieuw aandacht voor het proces van
cultuurverandering binnen Vidomes. Kernbegrippen zijn: de verdere professionalisering en
het nemen van verantwoordelijkheid, in het belang van huurders en organisatie.
Klachtenafhandeling
Het bestuur heeft de RvC geïnformeerd over de klachtenafhandeling door de externe
onafhankelijke Geschillencommissie waaraan Vidomes deelneemt. De afdeling Klant heeft
de RvC geïnformeerd over de afhandeling van de klachtendienstverlening. Vidomes werkt
hard aan het adequater en voortvarender oppakken van klachten.
RvC als werkgever
Nieuw bestuur volgens nieuw bestuursmodel
In juli 2015 heeft de RvC besloten tot een nieuw bestuursmodel voor Vidomes: een
tweehoofdig bestuur. In 2015 heeft de RvC een nieuw bestuur geworven. Op 1 april 2016 zijn
de nieuwe bestuurders, mevrouw D.L. Braal-Verhoog en de heer K. Franken, gestart.
De nieuwe bestuurders hebben in een 100-dagenanalyse hun ervaringen in die periode met
de RvC gedeeld. Hun indruk van die eerste periode is dat Vidomes een open en prettige
organisatie is met veel expertise en een goede mix van ziel en zakelijkheid. De voornemens
die aan hun analyse zijn gekoppeld, zijn met name gericht op het verbeteren van de
prestaties voor, en tevredenheid van, de klant.
Interim algemeen directeur
Tot 1 april 2016 was de heer E. Borova interim algemeen directeur van Vidomes. In de
maand april heeft de heer Borova als adviseur van het bestuur gefungeerd.
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).
Beloning interim algemeen directeur
De heer Borova heeft tot 1 mei 2016 een vergoeding ontvangen van € 110,- per uur,
exclusief BTW, en een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Deze vergoeding past
binnen de WNT-normen voor interim-bestuurders.
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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
en de heer Franken bedraagt € 122.148,07 per persoon per jaar. De maximumbeloning
volgens de WNT bedraagt € 126.575,34 per jaar per bestuurder. Het secundaire
arbeidsvoorwaardenpakket is in lijn met de CAO voor Woningcorporaties.
Nevenfuncties bestuur
De bestuurders hebben geen nevenfuncties.
De RvC als sparringpartner
Enkele keren per jaar bespreekt de RvC met het bestuur en medewerkers van Vidomes
specifieke thema’s vanuit de rol als toezichthouder en als sparringpartner. Belangrijke
onderwerpen in 2016 waren betaalbaarheid, vastgoedsturing en het nieuwe strategisch plan.

Samenstelling van de RvC in 2016
De samenstelling van de RvC is zodanig dat de leden vanuit de verschillende disciplines ten
opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren zonder last of ruggenspraak.
Op grond van de Woningwet 2015 hebben huurdersorganisaties het recht een bindende
voordracht te doen voor twee of meer commissarissen (een ‘huurderscommissaris’), indien
de raad van commissarissen bestaat uit vijf of meer commissarissen.
Het aantal voorgedragen/benoemde commissarissen moet tenminste één derde van het
aantal leden van de Raad bedragen, maar niet meer dan de helft. De RvC van Vidomes
bestaat uit zeven leden. Bij Vidomes hebben de huurdersorganisaties recht op een bindende
voordracht voor drie commissarissen. Er waren al twee huurderscommissarissen, mevrouw
Kleijweg en de heer Buijs. In overleg met de huurdersorganisaties is besloten om een derde
commissaris uit de huidige commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie te
benoemen.
Per 12 april 2016 is de benoeming van de heer Rutte als commissaris dan ook aangemerkt
als een benoeming op voordracht van de huurdersorganisaties.
Per 1 november 2016 is de heer Van Sonderen herbenoemd als voorzitter van de RvC. In
tabel 12.1 is de samenstelling van de raad ultimo 2016 opgenomen.
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Tabel 12.1. De Raad van Commissarissen ultimo 2016*
Geboorte- Aantreden Aftreden
jaar
Mw. drs. M.C. Oude Veldhuis MRE, 2e termijn

1959

2010

2018, niet
herbenoembaar

1955

2012

2020, niet
herbenoembaar

1955

2010

2018, niet
herbenoembaar

Specifiek aandachtsgebied: vastgoed, volkshuisvesting



Per 1 september 2013 vicevoorzitter RvC
Voorzitter remuneratiecommissie RvC





Directeur Leye Nansen BV
Associate partner ECORYS
Gastonderzoeker Amsterdam School of Real
Estate
Per 23 september 2016 lid RvC woningcorporatie
Maasdelta



Prof.dr.mr.drs. J.C.M. van Sonderen, 2e termijn
Specifiek aandachtsgebied: financiën, bestuur



Per 1 september 2013 voorzitter RvC
Lid remuneratiecommissie RvC



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
Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie
Financiën & Vastgoed van stichting Careyn
Redacteur van Ondernemingsrecht (Uitgeverij
Kluwer B.V.)









Op voordracht van huurders:
Mw. drs. M.G.T. Kleijweg, 2e termijn

Specifiek aandachtsgebied: publieke sector regio
Haaglanden



Directeur-eigenaar adviesbureau Kleijweg,
Voorschoten
Voorzitter scoutinggroep Leif Erikson Voorschoten
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Geboorte- Aantreden Aftreden
jaar




Lid bestuur stichting Scouting Voorschoten
Lid bestuur politieke partij Voorschoten
Lid bestuur Buurtvereniging Recht door Recht
Voorschoten

Op voordracht van huurders:
Drs. G. Buijs, 2e termijn

1958

2010

2018, niet
herbenoembaar

1957

2013

2017, herbenoembaar

1959

2011

2019, niet
herbenoembaar

Specifiek aandachtsgebied: wonen en zorg






Associé Boer & Croon Executive Managers B.V.,
Amsterdam
Lid raad van toezicht Deventer ziekenhuis,
Deventer
Voorzitter bestuur De Werkplaats,
scholengemeenschap Bilthoven
Hoofddocent Sioo, Besturen en vernieuwen in de
langdurige zorg
Voorzitter raad van bestuur Eleos, GGZ

Op voordracht van huurders:
Drs. P. Rutte MRE, 1e termijn

Specifiek aandachtsgebied: vastgoed, financiën






Lid auditcommissie RvC
Directeur NS Stations Ontwikkeling
Lid stuurgroep Opdrachtgeversforum
Lid redactie grondzaken in de praktijk (BIM-media)
Lid RvT en lid auditcommissie Vivium

Op voordracht van de ondernemingsraad
Mw. drs.mr. C.M. Sjerps, 2e termijn

Specifiek aandachtsgebied: HRM, juridisch, publieke
sector



Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn
Lid raad van toezicht Pameijer
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Geboorte- Aantreden Aftreden
jaar
Dhr. H. van Moorsel MPM RA, 1e termijn

1958

2015

2019, herbenoembaar

Specifiek aandachtsgebied: financiën, ict






Voorzitter auditcommissie
Partner en Directeur Galan Groep BV
Voorzitter Tijdelijke commissie financiën en
huisvesting UvA
Voorzitter RvT IJsselland Ziekenhuis
Lid RvT Stichting Perscentrum Nieuwspoort

Budget en bestedingen RvC
Het budget van de RvC bedroeg in 2016 € 125.000. Het feitelijk bestede bedrag is € 123.000.
Dit bedrag is besteed aan honorering incl. BTW, contributie VTW, opleiding, (externe)
begeleiding van de zelfevaluatie, seminars/workshops en conferenties.
Bezoldiging van de RvC
Het honorarium van de RvC bedraagt € 12.589,- voor de leden en € 19.289,- voor de
voorzitter. Dit valt binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel. Het honorarium is ten
opzichte van de bezoldiging per 1 juli 2015 gelijk gebleven. De RvC maakt geen verder
onderscheid in de beloning. De RvC-leden ontvangen geen onkostenvergoedingen.
Zelfevaluatie
In december 2016 vond de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC plaats, onder begeleiding van
prof.dr. J.A. van Manen. Er zijn verschillende thema’s besproken, waaronder het gezamenlijk
functioneren als Raad en het functioneren van elk van de leden. Conform het rooster van
aftreden is in 2018 sprake van drie vertrekkende leden en korte tijd later (2019) nog een
vierde lid. De RvC wil zich in 2017 bezinnen op het beste scenario voor continuïteit en
vernieuwing in de samenstelling van de Raad. De RvC wil in 2017 meer ruimte creëren op de
agenda voor het bespreken van maatschappelijke thema’s. De klankbordrol van de Raad is
tot nu toe vooral opgepakt door individuele leden. De Raad wil die ook in de plenaire
vergaderingen sterker invullen dan tot nu toe het geval was.
Educatie
De leden van het bestuur en 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 verschillende trainingen
gevolgd over:
-

het driekamermodel, de vastgoedsturing en betaalbaarheid
treasury
duurzaamheid

Daarnaast hebben leden op individuele basis opleidingen gevolgd:
De leden van de RvC hebben in 2016 de volgende PE-punten behaald: mevrouw Oude
82

Veldhuis, de heer Van Sonderen, mevrouw Kleijweg, mevrouw Sjerps, de heer Rutte en de
heer Buijs, 10 punten. De heer Van Moorsel heeft 14 punten behaald.
De bestuurders hebben de volgende punten behaald:
Mevrouw Braal 16;
De heer Franken: 68.
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Bijlage 1: Totaaloverzicht verhuringen
Vidomes totaal
Tabel 1. Resultaat aantal verhuringen 2016 van vrijgekomen woningen aan doelgroep
Verhuringen

Aandeel

Primaire doelgroep

857

77%

Secundaire doelgroep

225

20%

27

2%

1109

100%

Buiten doelgroep
Totaal

Tabel 2. Verhuringen van vrijgekomen woningen aan de primaire doelgroep per gemeente in 2016
Delft

Rijswijk

LeidschendamVoorburg

Den Haag

Zoetermeer

Totaal

Totaal verhuringen

215

143

170

29

537

1094

Primaire doelgroep

173

124

131

13

401

842

80%

87%

77%

45%

75%

77%

Aandeel
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Tabel 3. Verhuringen van vrijgekomen woningen aan de doelgroepen Europa grenzen per gemeente in 2016
Delft

Rijswijk

LeidschendamVoorburg

Den Haag

Zoetermeer

Totaal

Totaal verhuringen

264

143

170

29

553

1159

Doelgroep 1e EU-grens

255

141

161

28

531

1116

3

2

2

1

8

16

98%

100%

96%

100%

97%

98%

Tussen 1e en 2e EU-grens
Aandeel

Tabel 4. Verhuringen van vrijgekomen woningen naar huishoudensomvang
Aantal personen

Verhuringen

Aandeel

1

666

57%

2

217

19%

3

140

12%

4

93

8%

5

32

3%

6

9

1%

7

2

0%

1.159

100%

Eindtotaal
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Tabel 5. Verhuringen van vrijgekomen woningen naar leeftijd
Werkgemeente

18-22 jaar

Aandeel

23-26 jaar

Aandeel

27-54 jaar

Aandeel

55-64 jaar

77

52%

36

26%

92

18%

32

21%

LeidschendamVoorburg

5

3%

20

15%

100

20%

32

Rijswijk

6

4%

33

24%

75

15%

60

41%

48

35%

244

148

100%

137

100%

511

Delft

Zoetermeer
Totaal

Aandeel Vanaf 65 jaar

Aandeel

Totaal

Aandeel

25

12%

262

23%

21%

42

20%

199

17%

14

9%

15

7%

143

12%

48%

76

49%

127

61%

555

48%

100%

154

100%

209

100%

1.159

100%

Tabel 6. Aantal reacties en weigeringen per advertentie
Gemiddeld aantal
reacties per
advertentie

Gemiddeld aantal
weigeringen per
advertentie

Delft

121,9

8,9

Leidschendam-Voorburg

152,2

8,0

Rijswijk

226,2

14,1

Zoetermeer

140,1

6,1

Totaal

149,5

8,0

Werkgemeente
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Tabel 7. Verhuringen naar woningtype
Woningtype

Aantal 2016

Aandeel Aantal 2015

Aandeel Aantal 2014

Aandeel Aantal 2013

Aandeel

Flat met lift

390

33%

376

32%

444

36%

423

31%

Seniorenwoning

211

18%

203

17%

179

14%

227

17%

Portiekwoning

123

10%

135

11%

177

14%

148

11%

Eengezinswoning

126

11%

129

11%

132

11%

217

16%

HAT-woning

63

5%

85

7%

81

6%

69

5%

Flat zonder lift

71

6%

72

6%

58

5%

70

5%

Bovenwoning

39

3%

46

4%

51

4%

60

4%

Benedenwoning

47

4%

56

5%

39

3%

58

4%

Onzelfstandige HAT-woning

65

6%

41

3%

39

3%

32

2%

Maisonnette

33

3%

41

3%

31

2%

32

2%

Rolstoelwoning

2

0%

0%

8

1%

0

0%

Zorgwoning

1

0%

1

0%

6

0%

3

0%

MIVA-woning

3

0%

6

1%

2

0%

3

0%

Aanleunwoning

0

0%

1

0%

2

0%

4

0%

1174

1

1192

100%

1249

100%

1346

100%

Totaal
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<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW
<= inkomensgrens HSW

146

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW
12,60%

> Aftoppingsgrens HSW

284

24,50%

15

1,29%

> inkomensgrens HSW

33

2,85%

42

3,62%

<= inkomensgrens HSW

74

6,38%

9

0,78%

> inkomensgrens HSW

21

1,81%

42

3,62%

117

10,09%

12

1,04%

> inkomensgrens HSW

3

0,26%

20

1,73%

<= inkomensgrens HSW

28

2,42%

4

0,35%

> inkomensgrens HSW

5

0,43%

21

1,81%

<= inkomensgrens HSW

196

16,91%

11

0,95%

> inkomensgrens HSW

17

1,47%

47

4,06%

<= inkomensgrens HSW

3

0,26%

1

0,09%

1

0,09%

225

19,41%

Eenpersoons

Eenpersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW

7

0,60%

Tweepersoons

Tweepersoons
ouderen

Meerpersoons

Meerpersoons
ouderen
Totaal

> inkomensgrens HSW
153

13,20%

781

67,39%
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<= inkomensgrens HSW

<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Aftoppingsgrens HSW

Alle

153

702

52

907

78,26%

79

173

252

21,74%

781

225

1.159

100%

> inkomensgrens HSW
Totaal

153

Delft
<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW
<= inkomensgrens HSW

79

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW
29,92%

> Aftoppingsgrens HSW

70

26,52%

1

0,38%

> inkomensgrens HSW

7

2,65%

4

1,52%

<= inkomensgrens HSW

6

2,27%

1

0,38%

> inkomensgrens HSW

1

0,38%

11

4,17%

21

7,95%

3

1,14%

2

0,76%

1

0,38%

4

1,52%

Eenpersoons

Eenpersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW

3

1,14%

Tweepersoons
> inkomensgrens HSW
Tweepersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW
> inkomensgrens HSW

1

0,38%

89

<= inkomensgrens HSW

35

13,26%

1

0,38%

> inkomensgrens HSW

5

1,89%

8

3,03%

146

55,30%

Meerpersoons

Totaal

82

<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW
<= inkomensgrens HSW

82

> inkomensgrens HSW
Totaal

82

31,06%

> Kwaliteits> Aftoppingskortingsgrens
grens HSW
HSW

36

13,64%

Alle

133

7

222

84,09%

13

29

42

15,91%

146

36

264

100%

90

Leidschendam - Voorburg
<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW
<= inkomensgrens HSW

3

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW
1,76%

> Aftoppingsgrens HSW

54

31,76%

2

1,18%

> inkomensgrens HSW

7

4,12%

6

3,53%

<= inkomensgrens HSW

14

8,24%

1

0,59%

> inkomensgrens HSW

3

1,76%

7

4,12%

<= inkomensgrens HSW

22

12,94%

2

1,18%

2

1,18%

Eenpersoons

Eenpersoons
ouderen

Tweepersoons
> inkomensgrens HSW
Tweepersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW

7

4,12%

> inkomensgrens HSW

3

1,76%

1

0,59%

<= inkomensgrens HSW

23

13,53%

2

1,18%

> inkomensgrens HSW

3

1,76%

7

4,12%

<= inkomensgrens HSW

1

0,59%

Meerpersoons

Meerpersoons
> inkomensgrens HSW
Totaal

3

1,76%

137

80,59%

30

17,65%

91

<= inkomensgrens HSW

<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Aftoppingsgrens HSW

Alle

3

121

7

131

77,06%

16

23

39

22,94%

137

30

170

100%

> inkomensgrens HSW
Totaal

3

92

Den Haag
> Kwaliteitskortingsgrens
HSW
<= inkomensgrens HSW

3

> Aftoppingsgrens HSW
10,34%

Eenpersoons
> inkomensgrens HSW
Eenpersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW

2

6,90%

> inkomensgrens HSW
<= inkomensgrens HSW

1

5

17,24%

1

3,45%

1

3,45%

5

17,24%

1

3,45%

4

13,79%

17

58,62%

3,45%

Tweepersoons
> inkomensgrens HSW
Tweepersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW
> inkomensgrens HSW
<= inkomensgrens HSW

6

20,69%

Meerpersoons
> inkomensgrens HSW
Totaal

12

41,38%

93

<= inkomensgrens HSW

> Aftoppingsgrens HSW

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW

Alle

12

1

13

44,83%

16

16

55,17%

17

29

100%

> inkomensgrens HSW
Totaal

12

94

Rijswijk
> Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Aftoppingsgrens HSW

<= inkomensgrens HSW

44

30,77%

2

1,40%

> inkomensgrens HSW

9

6,29%

4

2,80%

<= inkomensgrens HSW

7

4,90%

> inkomensgrens HSW

1

0,70%

<= inkomensgrens HSW

32

22,38%

4

2,80%

1

0,70%

1

0,70%

Eenpersoons

Eenpersoons
ouderen

Tweepersoons
> inkomensgrens HSW
Tweepersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW

5

3,50%

> inkomensgrens HSW
<= inkomensgrens HSW

27

18,88%

2

1,40%

> inkomensgrens HSW

2

1,40%

1

0,70%

1

0,70%

16

11,19%

Meerpersoons
Meerpersoons
ouderen
Totaal

<= inkomensgrens HSW
127

88,81%

95

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Aftoppingsgrens HSW

Alle

<= inkomensgrens HSW

115

9

124

86,71%

> inkomensgrens HSW

12

7

19

13,29%

127

16

143

100%

Totaal

96

Zoetermeer
<= Kwaliteitskortingsgrens
HSV
<= inkomensgrens HSW

64

> Kwaliteitskortingsgrens
HSV
11,57%

> Aftoppingsgrens HSW

113

20,43%

10 1,81%

> inkomensgrens HSW

10

1,81%

23 4,16%

<= inkomensgrens HSW

45

8,14%

6 1,08%

> inkomensgrens HSW

16

2,89%

23 4,16%

41

7,41%

3 0,54%

> inkomensgrens HSW

3

0,54%

10 1,81%

<= inkomensgrens HSW

15

2,71%

3 0,54%

> inkomensgrens HSW

2

0,36%

14 2,53%

105

18,99%

6 1,08%

> inkomensgrens HSW

7

1,27%

27 4,88%

<= inkomensgrens HSW

2

0,36%

Eenpersoons

Eenpersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW

4

0,72%

Tweepersoons

Tweepersoons
ouderen

<= inkomensgrens HSW
Meerpersoons

Meerpersoons
> inkomensgrens HSW
Totaal

1 0,18%
68

12,30%

359

64,92%

126 22,78%

97

<= inkomensgrens HSW

<= Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Kwaliteitskortingsgrens
HSW

> Aftoppingsgrens HSW

Alle

68

321

28

417

75,41%

38

98

136

24,59%

359

126

553

100%

> inkomensgrens HSW
Totaal

68
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Bijlage 2: Totaaloverzicht reacties en weigeringen

Alle verhuringen inclusief rechtspersonen

Verhuringen

Alle
advertenties

Aantal reacties

Gem. aantal
reacties per
advertentie

weigeringen

Gem. aantal
weigeringen

266

200

24.376

121,9

1.784

8,9

29

30

8.115

270,5

334

11,1

Leidschendam-Voorburg

175

169

25.716

152,2

1.355

8,0

Rijswijk

145

129

29.183

226,2

1.821

14,1

Zoetermeer

559

514

72.004

140,1

3.130

6,1

1174

1042

159394

153,0

8424

8,1

Gemeente
Delft
Den Haag

Totaal / gemiddelde

99

Aantal reacties

Gem. aantal
reacties per
advertentie

Weigeringen

Gem. aantal
weigeringen

45

8.569

190,4

321

7,1

39

43

8.654

201,3

454

10,6

Eengezinswoning

126

108

31.615

292,7

1.254

11,6

Flat met lift

390

309

49.092

158,9

2.115

6,8

Flat zonder lift

71

56

16.655

297,4

411

7,3

HAT-woning

63

38

4.071

107,1

482

12,7

Maisonnette

33

31

7.179

231,6

209

6,7

MIVA-woning

3

3

255

85,0

5

1,7

65

-

-

123

101

28.617

283,3

1.452

14,4

2

3

126

42,0

42

14,0

211

303

4.531

15,0

1.659

5,5

1

2

30

15,0

19

9,5

1.174

1.042

159.394

153,0

8.424

8,1

Verhuringen

Alle
advertenties

Benedenwoning

47

Bovenwoning

Woningtype

Onzelfstandige HAT-woning
Portiekwoning
Rolstoelwoning
Seniorenwoning
Zorgwoning
Totaal

1

100

Verhuringen

Alle
advertenties

Aantal reactie

Gem. aantal
reacties per
advertentie

Weigeringen

Gem. aantal
weigeringen

Senioren

311

426

7.772

18,2

2.406

5,6

Eengezinswoningen

120

102

31.223

306,1

1.240

12,2

Hoogbouw

147

113

23.963

212,1

716

6,3

Overig

596

401

96.436

240,5

4.062

10,1

1.174

1.042

159.394

153,0

8.424

8,1

Verhuringen

Alle
advertenties

Aantal reactie

Gem. aantal
reacties per
advertentie

Weigeringen

Gem. aantal
weigeringen

1

92

22

1.347

61,2

279

12,7

2

357

347

35.891

103,4

2.581

7,4

3

425

391

62.529

159,9

3.151

8,1

4

229

212

48.265

227,7

1.571

7,4

5

67

68

11.251

165,5

838

12,3

6

4

2

111

55,5

4

2,0

1.174

1.042

159.394

153,0

8.424

8,1

Hoofdwoningtype

Totaal / gemiddelde

Aantal Kamers

Totaal / gemiddelde
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Huishoudgrootte
Rechtspersonen

Verhuringen

Alle
advertenties

Aantal reactie

Gem. aantal
reacties per
advertentie

Weigeringen

Gem. aantal
weigeringen

15

1

666

586

67.212

114,7

4.307

7,3

2

217

191

34.711

181,7

1.625

8,5

3

140

136

28.972

213,0

1.299

9,6

4

93

96

19.869

207,0

943

9,8

5

32

27

8.105

300,2

197

7,3

6

9

6

525

87,5

53

8,8

7

2
1.042

159.394

153,0

8.424

8,1

Total

1.174
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Bijlage 3: 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.
Aedex/IPD: een benchmark voor woningcorporaties die zowel de bedrijfseconomische als maatschappelijke prestaties van het door de deelnemers
geëxploiteerde vastgoed inzichtelijk maakt.
Aftoppingsgrenzen: de aftoppingsgrenzen markeren dat deel van de huurprijzen waarboven men geen huurtoeslag meer ontvangt. Een uitzondering
geldt voor 65-plussers, alleenstaanden en gehandicapten in een aangepaste woning; zij ontvangen nog 50% subsidie boven deze aftoppingsgrenzen.
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: :De toekomstige geldswaarde 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 € 586 en voor een huishouden met drie of meer personen onder de € 628). Vidomes noemt een woning sociaal als
deze een huur heeft tussen de aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens van € 711.
BTIV: het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting bevat nieuwe regels voor woningcorporaties. Deze werken de herzieningen in de
woningwet verder uit.
Buurtfora: buurtfora bestaan uit verschillende bewoners uit een buurt. Dit zijn niet alleen onze huurders, dit kunnen ook woningeigenaren of huurders
van andere corporaties zijn. Deze groepen willen zich graag inzetten voor een betere buurt. De bewoners maken samen plannen en organiseren
activiteiten om de buurt leuker, veiliger, kindvriendelijker of groener te maken.
CBO: Centraal Bewoners Overleg
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CEO: de algemeen directeur van een bedrijf
CFO: de financieel directeur van een bedrijf
CFV: Centraal Fonds Volkshuisvesting
Coulance regeling: regeling voor huishoudens die recentelijk te maken hebben gehad met een inkomensdaling en daardoor in een lagere
inkomenscategorie vallen, maar het.
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 ontwikkelen van huurwoningen in
de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe.
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 prognoseinformatie van woningcorporaties.
dVi: de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties.
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.
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Europagrens: hiermee wordt verwezen naar het besluit dat sociale huurwoningen voor 80% moeten worden verhuurd aan huishoudens met een
jaarinkomen onder de € 35.734 en 90% aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 39.847.
Fireblockers: brandblusapparaten die op scootmobielen worden gemonteerd, zodat deze ook brandveilig in de algemene ruimtes van wooncomplexen
kunnen staan. Ze vormen een oplossing voor de aangescherpte brandveiligheidseisen.
Fit-and-proper-test: woningcorporaties leggen voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor aan de
Autoriteit Woningcorporaties. De Autoriteit voert een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en proper-toets’’) van de beoogde kandidaten
uit.
Fokuswoning: volledig aangepaste woning voor mensen met een lichamelijke handicap, zodat zij ook ‘gewoon’ kunnen wonen.
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.
Hedge-relatie: hiermee wordt de relatie tussen de derivaten en de onderliggende lening omschreven.
HuurdersRaad Vidomes: nieuw opgerichte huurdersorganisatie per 1 mei 2016 voor alle Vidomes huurders. Opvolger van het Centraal Bewoners
Overleg (CBO).
Huurtoeslaggrens (ook wel liberalisatiegrens): de maximale huurgrens voor het verkrijgen van huurtoeslag. In 2016 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.
Kangoeroewoning: een zelfstandige woonvorm voor iemand die afhankelijk is van zorg. Het zijn eigenlijk twee zelfstandige woningen: de buidel- en de
hoofdwoning. De woningen zijn verbonden met een tussendeur of tussentrap. Hierdoor kan een mantelzorger makkelijk hulp bieden.
KCC: KlantContactCentrum
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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 daar tegenover 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.
Niet planmatig onderhoud: onderhoud dat niet van tevoren is ingepland. Niet planmatig onderhoud wordt vaak uitgevoerd naar aanleiding van een
reparatieverzoek of klacht die directe maatregelen noodzakelijk maken. Denk aan een lekkend dak of een kapotte ruit.
OR: Ondernemingsraad.
Passendheidstoets: per 1 januari 2016 moeten corporaties 95% van de nieuwe huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag huisvesten in
woningen met een huur onder de aftoppingsgrenzen (€ 526 of € 628)
Payer swap: zie rente swap.
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.
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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 gaan leveren. Dit
is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.
Primaire doelgroep: de doelgroep waar we ons in eerst instantie op richten, zijn mensen met een bescheiden beurs die zonder financiële hulp geen
zelfstandige woning kunnen betalen.
Roll-overlening: een roll-overlening is een 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.
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.
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Stresstest Aw: test of de corporatie een mogelijke negatieve gebeurtenis omtrent derivaten, zoals een rentedaling of het effectueren 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 Zoeteremeer
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 10 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.
WIF: het Wooninvesteringsfonds is een onafhankelijk vastgoedfonds en een toegelaten instelling in één.
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.
WKR: Werkkostenregeling.
WNT: Wet normering topinkomens.
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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.
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Bijlage 4: Toelichting stoplichtmodel

Wanneer tevreden?
 doelstelling gehaald
 tevreden over geleverde prestatie
 trots gevoel
Wanneer neutraal?
 doelstelling niet helemaal gehaald
 ontwikkeling niet positief
 kan beter
Wanneer ontevreden?
 doelstelling niet gehaald
 verkeerde ontwikkeling
 moet beter

Betaalbare woningen (index 1,6)
Tevreden over:
 Omvang betaalbare woningvoorraad toegenomen tot 14.300.
 1.000 huurders kregen huurverlaging bij de jaarlijkse
huuraanpassing.
 43 grote gezinnen (vanaf 5 personen) gehuisvest.
 Streefhuur verlaagd van 90% naar 85% van maximaal
toegestane huur.
Neutraal over:
 77% van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurd aan
huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen.
 Huurverhoging op aanvraag kwijtgescholden voor 64
huishoudens met een zeer laag inkomen.
Ontevreden over:
 Verdere toename weigeringen van woningen door
woningzoekenden.

Waarom tevreden?
 Eén van de belangrijkste doelstellingen gerealiseerd: toename van 222
woningen.
 We kunnen beter niet spreken over huurverhogingen maar over
huuraanpassingen: 1.000 huurverlagingen en 1.000 huurbevriezingen.
 Belangrijke doelgroep, forse uitdaging om grote gezinnen te huisvesten.
 In 2016 gestart met de verlaging van de streefhuur. Topprioriteit.
Waarom neutraal?
 77% is ruim boven de norm van 70%, maar wel lager dan de score van 83% in
2015.
 Mooi resultaat dat 64 huishoudens hiervan hebben geprofiteerd. We gaan er
echter vanuit dat dit meer huishoudens kunnen zijn.
Waarom ontevreden?
 Wederom een stijging. Nu van 6,6 naar 8,0. Forse verschillen per gemeente.
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Kwetsbare mensen (index 1,2)
Tevreden over:
 229 statushouders gehuisvest.
 Gestart met woningdelen door statushouders.
 Meer kwetsbare mensen gehuisvest.
 Huurachterstanden zittende huurders onder de norm van 0,8%.
 25% minder ontruimingen door huurachterstanden dan in 2015.

Neutraal over:
 Huurachterstanden van vertrokken huurders 0,94%

Waarom tevreden?
 Weer meer statushouders gehuisvest. Resultaat is extra goed omdat gemeenten
te weinig statushouders hebben gekregen via de COA.
 Gestart met woningdelen in meerdere gemeenten. Goede ervaringen opgedaan
om verder uit te breiden.
 In 2016 zijn aan 41 kwetsbare mensen woningen verhuurd, al dan niet via de
zorgorganisatie.
 Daling van de huurachterstanden van 0,93% naar 0,78% en onder de norm.
 Trots op de verlaging van het aantal ontruimingen van 53 naar 40.
Waarom neutraal?
 De huurachterstand is wel lager dan in 2015, maar nog niet onder de norm.

Duurzaamheid (index 1,9)
Tevreden over:
 Nieuwe visie duurzaamheid.
 Uitvoering aantal grote onderhoudsprojecten van start.
 Aanvraag en toekenning milieusubsidies.
Neutraal over:
 Planvorming nieuwe projecten.
 Aantal verwijderde verbrandingstoestellen opgelopen tot 75%.
Ontevreden over:
 Langere doorlooptijd voor voorbereiding projecten.
 Achterblijven CO2-reductie.

Waarom tevreden?
 Nieuwe visie gerealiseerd met nieuwe doelstellingen voor de langere termijn.
 Uitvoering van grote onderhoudsprojecten is in 2016 goed op gang gekomen.
Topprioriteit.
 Project in de Heuvel geselecteerd voor Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector.
Waarom neutraal?
 Planvorming voor nieuwe projecten gaat nog niet snel genoeg. Uitbreiding
capaciteit noodzakelijk.
 Op schema om 100% te halen in 2019, gestegen van 66% naar 75%.
Waarom ontevreden?
 Doorlooptijd van aantal projecten is te lang. Moet korter.
 Omdat projecten niet snel genoeg worden uitgevoerd, blijft ook de CO2-reductie
achter. Zitten nu op 11% van de 20% die we ons hebben voorgenomen.
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Vitale buurten (index 1,3)
Tevreden over:
 Uitvoering vernieuwingsplannen wijk Palenstein.
 Wijkontwikkeling Buytenwegh.
 Extra aandacht en inzet voor complexen waar de leefbaarheid
onder druk staat.
 Inzet van extra capaciteit in buurten en complexen.
Neutraal over:
 Uitvoering leefbaarheidsprogramma.
 Afstemming inzet leefbaarheid met gemeenten.

Waarom tevreden?
 Wijkvernieuwing Palenstein op schema. Nieuwbouw, sloop en sociale wijkaanpak
succesvol.
 Positieve ontwikkelingen in de wijk Buitenwegh steeds zichtbaarder.
 Extra inzet op buurten en complexen met leefbaarheidsproblemen.
 Extra inzet van mensen waar het nodig is snel te realiseren. Speciale flexibel
inzetbare medewerkers beschikbaar.
Waarom neutraal?
 Uitvoering leefbaarheidsprogramma gaat steeds beter, maar kan scherper en
gerichter.
 Nog niet alle werkgemeenten zijn zich bewust van de nieuwe rolverdeling op dit
terrein. Afstemming over de leefbaarheidsprogramma’s moet zich verder
ontwikkelen.

Senioren (index 1,7)
Tevreden over:
 Nieuwe prestatieafspraken over het sociaal domein.
 Fireblockers-oplossing voor scootmobielproblematiek in
Zoetermeer.
 Eerste successen voor flatcoach.

Neutraal over:
 Resultaten seniorenmakelaar.
 Realisatie woonzorgtrajecten.
Ontevreden over:
 Tempo planontwikkeling ‘t Seghe Waert.

Waarom tevreden?
 In Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nieuwe prestatieafspraken
afgesloten met goede afspraken over het sociaal domein.
 De invoering van de Fireblockers betekent een doorbraak voor de veiligheid van
scootmobielen in woongebouwen.
 De flatcoach in Rijswijk (Bernardflat) is een belangrijke innovatie. Bewoners zijn
tevreden en de samenwerking met zorgpartners, welzijn en gemeente krijgt een
boost.
Waarom neutraal?
 De resultaten om senioren te laten verhuizen van grote woningen naar geschikte
woningen is nog steeds succesvol. Wel zijn de resultaten iets minder dan in 2015.
 Realisatie van pilots voor woonzorgtrajecten loopt gestaag, maar kan een impuls
krijgen. In de afgesloten prestatieafspraken zijn voldoende mogelijkheden.
Waarom ontevreden?
 Het ontwikkelen van plannen voor het voormalige verzorgingshuis loopt al lang. Er
moeten knopen doorgehakt worden over de toekomst van de locatie en het
gebouw.
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Tevreden klanten (index 2,3)
Tevreden over:
 Bijna verdubbeling van contactmomenten via social media:
van 2.575 in 2015 naar 5.475 in 2016.
Neutraal over:
 Telefonische dienstverlening.
 Inzet coördinator dienstverlening.
 Servicelabel met 75% onder streefcijfer van 80%.
Ontevreden over:
 Afhandeling klachten over dienstverlening.
 Tevredenheid huurders gedaald (C-oordeel).
 Digitalisering proces nieuwe verhuringen niet gelukt.

Waarom tevreden?
 We communiceren steeds beter en vaker via social media met onze bewoners.
Verdubbeling prima resultaat.
Waarom neutraal?
 Waardering van de telefonische dienstverlening is conform ons streven.
 Gestart met een coördinator voor de dienstverlening.
 Servicelevel is iets gedaald en iets onder het streefcijfer. Bijna rood.
Waarom ontevreden?
 De afhandeling klachten dienstverlening gaat nog niet goed genoeg, al gaan de
resultaten wel de goede kant op.
 Huurdersoordeel is ongelooflijk belangrijk. Een C-oordeel is ronduit ondermaats.
 Het proces digitalisering nieuwe verhuringen is gestart en gestopt. Voorbereiding
was niet goed en werkwijze past niet bij een deel van de klanten.

Dialoog en Samenwerking (index 1,3)
Tevreden over:
 Nieuwe Huurdersraad Vidomes.
 Veel actieve huurders die meedenken.
 Geslaagde stakeholdersbijeenkomst met hoge opkomst.
 Nieuwe prestatieafspraken in Leidschendam-Voorburg,
Zoetermeer, Rijswijk en Den Haag. Update afspraken in
Delft.
Neutraal over:
 Aantal klachten en geschillen.
 Huurdersraad nog niet op volle sterkte.

Waarom tevreden?
 Gestart met een nieuwe huurdersraad voor Vidomes. Hele mooie start gemaakt in
2016. Eén van de hoogtepunten van het jaar.
 Veel huurders denken met ons mee over onder meer leefbaarheid, de toekomst
van complexen en ons beleid.
 Stakeholdersbijeenkomst in Palenstein stond als een huis. Goede kritieken
ontvangen van de partners.
 In alle werkgemeenten zijn op tijd nieuwe prestatieafspraken ondertekend.
Waarom neutraal?
 Aantal klachten is flink lager dan in 2015.
 Nog een aantal vacatures in de nieuwe Huurdersraad Vidomes.
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Sober en Doelmatig (index 2,0)
Tevreden over:
 afbouw schuldpositie en afname financieringslasten
 verdere afname personeelslasten

Neutraal over:
 waardeontwikkeling van ons bezit in exploitatie
 bedrijfsresultaat van € 38,7 miljoen (27% lager dan in 2015)
 uitvoering planmatig onderhoud
Ontevreden over:
 toename kosten mutatieonderhoud
 toename overige bedrijfslasten met € 3,2 miljoen

Waarom tevreden?
 Het volume aan langlopende leningen is afgenomen van € 658 miljoen naar € 624
miljoen. De gemiddelde rente van onze leningenportefeuille is in 2016 gedaald van
3,76% naar 3,71%.
 Personeelslasten zijn in 2016 verder gedaald van € 14,2 miljoen in 2015 naar €
12,5 miljoen.
Waarom neutraal?
 Marktwaarde bezit gestegen met € 17,5 miljoen. Mooi bedrijfsresultaat behaald,
maar wel lager dan in 2015.
 Uitvoering planmatig onderhoud komt op stoom, enkele projecten verder vertraagd.
Waarom ontevreden?
 Forse overschrijding van de begroting, de kostenverdeling niet optimaal uitgevoerd
en we kunnen strakker begroten.
 Toename bedrijfslasten ten opzichte van 2015.

Goed georganiseerd (index 1,2)
Tevreden over:
 daling ziekteverzuim naar 2,5%
 ontwikkeling medewerkers
 Vidomes Summerschool
 start traineeprogramma’s

Neutraal over:
 gebruik loopbaanbudget

Waarom tevreden?
 Ziekteverzuim verder gedaald van 4,2% naar 2,5%. Het aanwezigheidspercentage
bedroeg 97,5%.
 Voor medewerkers hebben zijn speciale interne individuele en groepstrainingen
georganiseerd over verschillende onderwerpen.
 Gestart met een Vidomes Summerschool. Er konden dit jaar vijf workshops worden
gevolgd.
 Gestart met deelname aan het trainee programma “Talent in huis”.
Waarom neutraal?
 Een vijfde deel van de collega’s heeft het persoonlijk loopbaanbudget gebruikt. De
helft hiervan heeft het gebruikt voor coaching.
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Adequate vastgoedstrategie (index 1,6)
Tevreden over:
 nieuw vastgestelde portefeuillestrategie
 vaststelling beleidskader voor nieuwe acquisities
 minder woningen voor verkoop
 realisatie verkoopprogramma

Neutraal over:
 uitgevoerde complexanalyses
 uitvoering vastgoedprojecten

Ontevreden over:
 voortgang van de projectvoorbereiding

Waarom tevreden?
 Nieuw beleid vastgesteld en per gemeente uitgewerkt en meegenomen in de
woonbiedingen.
 In het beleidskader opgenomen welke woningen en vastgoedtypes we nastreven.
 De toekomstige verkoop van woningen die in aanmerking komen om te worden
verkocht is met 430 verkleind.
 Het verkoopprogramma is in 2016 tijdelijk stopgezet omdat de
verkoopdoelstellingen al in de zomer waren gerealiseerd.
Waarom neutraal?
 Complexanalyses gemaakt om de prestaties van ons vastgoed in kaart te brengen.
 We hebben flinke stappen gezet in de uitvoering van de projecten in 2016, maar
het moet en kan nog beter.
Waarom ontevreden?
 Over de voorbereiding van projecten zijn we ontevreden. Daarin moeten we sneller
gaan schakelen. Ook de capaciteit moet worden uitgebreid om alle plannen goed
te kunnen voorbereiden.
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Deel II
Jaarrekening

Het volledige verslag van alle financiële resultaten
is in een apart document – Jaarrekening 2016 Vidomes – opgenomen.
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