
Bij elkaar brengen

Woningzoekenden vinden binnen

acceptabele tijd een woning. 
1. Het aantal sociale verhuringen is weer 

op peil van 2014: 1200 per jaar.

a) We hebben een regio brede succesvolle 

aanpak voor de doorstroming.

2.    Verhuringen zijn evenredig verdeeld

over de vraag per doelgroepsegment.

a) 83% van het vrijkomend aanbod is 

betaalbaar’.

De huur(korting) is betaalbaar.

3. Huurders betalen niet meer dan de 

voor hen geldende passende 

huurnorm. 
a) We kunnen bij de jaarlijkse huuraanpas-

sing de huur aanpassen aan diverse 

inkomensgroepen: passend wonen. We 

bewegen de overheid ertoe hiervoor 

informatie over inkomensgroepen te 

verstrekken.

b) Medewerkers hebben een handelings-

kader waarbinnen ze verschil kunnen 

maken o.b.v. de situatie van de (aspirant) 

huurder. 

Woningzoekende kiest zoveel   

mogelijk zelf waar hij wil wonen.

4. We voeren het tweehurenbeleid in met 

als uitgangspunt ‘overal tenzij’.

5. Woningzoekenden krijgen de 

informatie die ze nodig hebben om 

heel gericht te kunnen reageren.

We voldoen aan wetten en  

afspraken.
6. We wijzen woningen toe met een 

passende huur aan de primaire en 

secundaire doelgroep, minimaal zoals 

in de wet en regionale afspraken is 

vastgelegd. 

Tevreden klanten

Klanten krijgen wat ze mogen

verwachten.
1. 80% van onze bewoners beoordeelt 

onze dienstverlening blijvend met 

gemiddeld een 8+. 10% met een 7-8 

en 10% <= 6 op de volgende processen: 

• Vertrekkende huurder

• Nieuwe huurder

• Klantcontact 

• Reparatie onderhoud 

• Planmatig onderhoud

Ook minder zelfredzame klanten vinden

hun weg in onze processen.

2. Minder zelfredzame klanten of hun 

ondersteuners geven aan dat ze zich 

goed geholpen voelen.

3. Minimaal vijf klantprocessen kennen 

een aangepaste variant voor een 

kwetsbare doelgroep.

a) Persoonlijk contact waar het moet en 

digitaal waar het kan.

b) De verbeterteams hebben al hun relevante 

processen doorlopen en alle gedefinieerde 

verbetervoorstellen besproken, vast laten 

stellen en toegepast.

In het oog, in het hart 

(sociaal domein)

Alle bewoners wonen prettig in een        

schoon, heel en veilig complex en buurt.
1. De leefbaarheid blijft op niveau: gemiddeld 

boven de 7,0.

2. We hebben geen rode buurten en 

complexen meer in 2022. We gaan voor een 

daling van het aantal aandachtsbuurten

van 40% naar 30% en aandachtscomplexen

van 30% naar 20%. 

a) Vidomes is dichtbij: alle sociale huurwoningen 

hebben een vorm van (sociaal) complex-

beheer: ‘ogen en oren’.

b) Sluitende samenwerking met gemeente, politie 

en zorg om problemen achter de voordeur en 

ondermijnende activiteiten aan te pakken. 

c) We ontwikkelen maatwerk in het verhuur-

proces, zodat de (kwetsbare) nieuwe huurder 

goed landt in zijn nieuwe woonomgeving.

Mensen wonen prettig en veilig 

zelfstandig (zo lang mogelijk).
3. We voldoen aan de vraag naar woningen 

voor kwetsbare mensen die met 

begeleiding zelfstandig gaan wonen: 

maximaal 10% van onze verhuringen.

4. Het aantal woningen met een ‘verzorgd 

wonen’-arrangement is toegenomen tot 

1.800.

a) Sluitend zorgnetwerk. Optimale samenwerking 

met gemeenten en zorg voor de huisvesting 

en begeleiding van kwetsbare mensen.

Geen ontruimingen van mensen in

schrijnende situaties.

5. Sociaal en solide incassobeleid: maximaal 

18 ontruimingen en huurachterstanden 

lopen niet op (max. 1,8% van de huursom). 
a) Optimale samenwerking met gemeenten bij 

aanpak van huurachterstanden door 

convenanten vroeg signalering, inzet 

hulpverlening, bundeling schulden door 

gemeente, etc.

Doelenkaart 2019 - 2022

Voldoende geschikte woningen

Voldoende huisvesting voor onze

doelgroep.
1. We liggen op koers om in 2030 (t.o.v. 2019) 

onze woningvoorraad aan te laten sluiten 

bij de vragen van de toekomst.

2. We liggen op koers voor 17.500 zelf-

standige DAEB-woningen in 2030 (+250).

3. We conserveren onze DAEB-woningen voor 

gezinnen. We hebben 5250 - 5500 geschikte 

woningen.

4. We zorgen ervoor dat de netto woonlasten 

voor minima (zittend en nieuw) betaalbaar 

blijven na een verbeteringreep.

a) We realiseren 450 nieuwbouwwoningen t/m 

2022 en hebben afspraken voor locaties voor 

nog eens 550 woningen.

b) We hebben een portefeuillestrategie die is 

afgestemd met alle collega-corporaties in onze 

werkgemeenten.

Onze woningen hebben een passende

vastgoedkwaliteit. 

5. We zijn op schema voor 2030: 95% van 

onze woningen heeft het profiel passend of 

robuust. Stand eind 2022: 89%.

6. De klant geeft minimaal een 7,5 voor de 

kwaliteit van de woning.

a) We hebben geld, mensen en projectmatige 

beheersing om voldoende woningen per jaar te 

verbeteren.

b) We borgen het conceptuele model van 

vastgoedkwaliteit in al onze processen.

c) We hebben per complex een actuele complex-

strategie met een realistisch toekomstbeeld.

Ons vastgoed levert het rendement om

onze doelen te bereiken.

7. 2022: we hebben een evenwichtige 

portefeuille(strategie) vanuit risico- en 

rendementsoogpunt.

a) Rendementseisen zijn voor verschillende 

woningen gedifferentieerd naar situatie en 

maatschappelijke prestatie.

b) We hebben werkende rapportages voor het 

rendement op complexniveau.
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Goed georganiseerd We zijn effectief.

1. We verbeteren continu onze sturing op 

resultaten en de kwaliteit van 

dienstverlening. 

2. Onze sturingsinformatie is compleet en   

beschikbaar voor huurders, stakeholders 

en onze collega’s.

We werken efficiënt en optimaal samen.

3. Jaarlijks optimaliseren we 15% van 

onze processen.

4. We hebben aantoonbaar scherper 

ingekocht op de 5 grootste kosten-

posten binnen Vidomes.

5. In 2022 zijn de beïnvloedbare bedrijfs-

lasten gedaald met 10% t.o.v. 2019.

6. We benutten samenwerkingsverbanden 

om optimaal onze doelen te bereiken.

Wij vernieuwen en zijn toekomst-

bestendig.

7. We zetten de talenten van onze 

medewerkers optimaal in en ontwikkelen 

hun competenties.

8. We zijn voor (toekomstige) medewerkers 

een aantrekkelijke werkgever. 

9. We benutten actief de mogelijkheden 

van technologische ontwikkelingen 

(digitalisering).

We borgen continuïteit en  

betrouwbaarheid.

10. We presteren naar vermogen en 

voldoen aan de financiële eisen.

11. We voldoen aan wet- en regelgeving 

en eisen van de sector.

12. We zijn ons bewust van risico’s en 

kansen en treffen passende 

beheersmaatregelen.

Duurzaam in balans

Onze woningen gebruiken hernieuwbare

energie. 

1. Investeringen zijn voorbereid op aard-

gasloos en no regret, gericht op de 

CO2-neutrale voorraad. 

2. We hebben op 2.000 woningen 

zonnepanelen aangebracht.
a) In iedere gemeente is een voor Vidomes 

haalbare transitievisie vastgesteld.

b) Voor de wijken die voor 2030 aardgasvrij 

zijn is een wijkuitvoeringsplan opgesteld.

c) We hebben voor alle complexen een 

energiestrategie die meebeweegt met 

inzichten en ontwikkelingen. 

Onze bewoners weten hoe zij hun  

woning en leefomgeving energiezuinig,

gezond en comfortabel gebruiken.
3. Onze huurders en medewerkers vinden 

makkelijk online informatie over het 

duurzaam gebruik van hun woning.

4. We adviseren onze bewoners in het 

duurzaam gebruik van hun woning.

5. In 2023 is het zakelijk verkeer 100% 

elektrisch, op gebruik van privé-auto's

voor zakelijk verkeer na.

Onze woningen en directe leef-

omgeving zijn bestand tegen extreme

weersomstandigheden en dragen bij 

aan de biodiversiteit.

6. Uitvoeringsprogramma voor knelpunten 

van water, hitte en droogteoverlast in 

bestaande bouw geborgd in de integrale 

complexstrategieën.

7. Nieuwbouw wordt klimaatadaptief

gebouwd.

8. Bij het groenbeheer kiezen we voor 

aarde, gras en beplanting waardoor de 

biodiversiteit zich herstelt of vergroot.

In 2050 bouwt Vidomes volledig    

circulair.

9. We hebben een aanpak voor 

materiaalkeuze op basis van Life Cycle

Assessment (LCA).

Leeswijzer De oranje teksten waar een             voor staat, gaan over waar het bij ons echt om draait: de bedoeling. Regels met een cijfer ervoor zijn de beoogde output resultaten. 

Regels met een letter ervoor zijn kritische succesfactoren die extra aandacht vragen. 

Vidomes geeft mensen die op ons zijn 

aangewezen, een thuis. Nu en in de toekomst. 
Verschil maken!


